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 Sammanfattning 

Julmyra Horse Center AB är ett företag som driver utvecklingen av ett hästsamhälle beläget i 

Uppsala län. Ett utvecklingsprojekt har pågått under 2011 inom länet, där Julmyra ska bli 

etablerat som det första hästsportsamhället i Sverige. Idag är Julmyra under expansiv 

utveckling och för att kunna skapa en hållbar sådan krävs det en kortsiktig och långsiktig 

strategi. Detta är ett utvecklingsprojekt som är finansierat av EU och Julmyras vänner står som 

projektägare och är en ideell förening. Målet med detta examensarbete är att granska vilka 

servicefunktioner som bör tillkomma på Julmyra för att kunderna ska bli nöjda och vilka av 

dessa servicefunktioner som kan etableras på kort respektive lång sikt. Sedan ska det granskas 

om det finns icke-angivna behov av funktionerna hos potentiella intressenter, och undersöka 

vad Julmyra kan utveckla för att skapa ett starkare koncept samt skapa mer kundvärde. Arbetet 

ska sluta i en utvecklingsstrategi i form av möjligheter då de viktigaste servicefunktionerna kan 

implementeras. 

 

Metoden som valts är kvalitativa intervjuer, för att kunna gå på djupet hos intressenter, se vad 

de har för tankar kring hästboende och livsstilsboende med häst. Till detta gjordes även en 

kompletterande enkätundersökning utifrån Kano’s method for customer-defined quality, där 

vissa specifika servicefunktioner som blivit utvalda från tidigare förstudie granskas. 

Analysverktygen som användes för att analysera empirimaterialet är de fyra åtgärderna, som är 

tagen från Blue Ocean Strategy, TAIDA™, en modell för regional tillväxt, the marketing 

concept, för att granska kunders behov, Porters five forces, för att kunna skapa starka strategier 

och sist klusterutveckling, för det mer långsiktiga perspektivet. 

 

Några av de slutsatser som dragits efter analys av empirimaterialet är att det krävs en del 

servicefunktioner inom hästnäringen, detta för att behålla god kvalité på alla resurser och för att 

kunna erbjuda god service i stall. Det är av stort intresse att få in ridtränare, veterinär och 

hovslagare till området. När det gäller servicefunktioner i samhällsservicen är det olika 

beroende på vilken målgrupp de väljer att satsa på, men av störst intresse är lokaltrafiken.  

Andra slutsatser som också dragits av arbetet är att Julmyras tillväxt är långsam på grund av 

konkurrenssituationen. Rekommendationer som getts är bland annat sätta upp delmål för att nå 

visionen de innehar med Julmyra, aktivt arbeta vidare med de verktyg som tagits med i detta 

arbete och skapa starka kundkontakter på ett tidigt stadie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Entreprenörskap, servicefunktioner, samhällsuppbyggnad, hästsport, hästnära 

tjänster, regional tillväxt, kluster, EU utvecklingsprojekt 
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Ordlista 

Här skrivs förklaring till de ord som ej fått någon beskrivning i arbetet. 

 

Fodring - Ge hästarna mat. 

 

Folkrörelseprägel - Hästsporten i Sverige har en folkrörelseprägel, vilket innebär att vem som 

helst kan hålla på med sporten och inte ses som en överklassport som det gör i vissa länder. 

 

Hovslagare - En person som har yrket att ta hand om hovvården hos bland annat hästar.  

 

Hästekobyar - Begreppet ekoby innebär ett bostadsområde med energisnåla hus och så 

miljövänliga energikällor som möjligt, möjlighet till att ha självhushållning som odling, 

djurhållning. 

 

Hästrehabilitering - Sjukgymnastik av olika slag för häst 

 

Inackorderingeringsstall - Ett stall där du hyr en box och utevistelse för en viss grundsumma 

och kan sedan lägga till olika servicefunktioner för en viss tilläggssumma. Vad som ingår i 

grundsumman är olika, den som hyr ut beslutar om detta, men kan bland annat inberäkna strö 

till hästarnas boxar och visst foder. 

 

Kritisk massa - Ett minsta antal som är nödvändig för att vissa processer kan ske. 

 

Paddock - En inhägnad träningsbana eller rastgård för hästar. 

 

Respondenter - De som svarar på intervjufrågorna. 

 

Träda - Detta är åkermark som får vila ett eller fler år. Det sås inte och lämnas antingen för 

bete eller kan bearbetas för ogräsbekämpning 

 

 

 

 

 

 

 

  



5(60) 

Innehåll 

1. INLEDNING ........................................................................................................................................................ 7 

1.1 BAKGRUND ...................................................................................................................................................... 8 
1.1.1 Förstudie ................................................................................................................................................. 8 

1.2 NULÄGESANALYS ............................................................................................................................................. 9 
1.2.1 Julmyra Horse Center ............................................................................................................................. 9 
1.2.2 Trender inom hästsektorn ........................................................................................................................ 9 
1.2.3 Julmyra - livsstilsboende med häst ........................................................................................................ 11 

2. SYFTE OCH MÅL ............................................................................................................................................ 12 

3. PROJEKTDIREKTIV ....................................................................................................................................... 12 

4. PROBLEMFORMULERING ........................................................................................................................... 12 

5. PROJEKTAVGRÄNSNINGAR ....................................................................................................................... 13 

6. METOD .............................................................................................................................................................. 14 

6.1 VAL AV METOD .............................................................................................................................................. 14 
6.2 KVALITATIV INTERVJU ................................................................................................................................... 14 

6.2.1 Djupintervjuer ....................................................................................................................................... 14 
6.2.2 Reliabilitet och validitet ......................................................................................................................... 15 
6.2.3 Urval av respondenter ........................................................................................................................... 16 
6.2.4 Etik......................................................................................................................................................... 17 
6.2.5 Frågeformulering .................................................................................................................................. 17 
6.2.6 Metodkritik ............................................................................................................................................ 17 

6.3 KOMPLETTERANDE ENKÄTUNDERSÖKNING .................................................................................................... 17 
6.3.1 Kano’s method for customer-defined quality ......................................................................................... 18 

6.4 LITTERATUR ................................................................................................................................................... 19 

7. TEORETISK REFERENSRAM ...................................................................................................................... 20 

7.1 BLUE OCEAN STRATEGY ................................................................................................................................ 20 
7.1.1 De fyra åtgärderna ................................................................................................................................ 20 

7.2 TAIDA™ ....................................................................................................................................................... 21 
7.3 THE MARKETING CONCEPT ............................................................................................................................. 24 
7.4 PORTERS FIVE FORCES .................................................................................................................................... 26 
7.5 KLUSTERUTVECKLING .................................................................................................................................... 28 

8. EMPIRI ............................................................................................................................................................... 30 

8.1 KVALITATIVA INTERVJUER OMGÅNG 1 ........................................................................................................... 30 
8.1.1 Respondent 1 ......................................................................................................................................... 30 
8.1.2 Respondent 2 ......................................................................................................................................... 31 
8.1.3 Respondent 3 ......................................................................................................................................... 32 
8.1.4 Kritik till intervjuer omgång 1 ............................................................................................................... 33 

8.2 KVALITATIVA INTERVJUER OMGÅNG 2 ........................................................................................................... 34 
8.2.1 Ekonomi ................................................................................................................................................. 34 
8.2.2 Träningsmöjligheter .............................................................................................................................. 34 
8.2.3 Livsstilen ................................................................................................................................................ 35 
8.2.4 Övrigt ..................................................................................................................................................... 36 
8.2.5 Kritik till intervjuer omgång 2 ............................................................................................................... 37 

8.3 UNDERSÖKNINGENS VALIDITET OCH RELIABILITET ........................................................................................ 37 
8.4 KOMPLETTERANDE ENKÄTUNDERSÖKNING .................................................................................................... 38 

9. RESULTAT ........................................................................................................................................................ 40 

9.1 RESULTAT INTERVJUER .................................................................................................................................. 40 
9.1.1 Intervjuer omgång 1 .............................................................................................................................. 40 
9.1.2 Intervjuer omgång 2 .............................................................................................................................. 41 

9.2 RESULTAT ENKÄTUNDERSÖKNING ................................................................................................................. 42 



6(60) 

10. ANALYS ........................................................................................................................................................... 43 

10.1 DE FYRA ÅTGÄRDERNA ................................................................................................................................ 43 
10.2 TAIDA™ ..................................................................................................................................................... 44 
10.3 THE MARKETING CONCEPT ........................................................................................................................... 45 
10.4 PORTERS FIVE FORCES .................................................................................................................................. 46 
10.5 KLUSTERUTVECKLING .................................................................................................................................. 47 

11. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER......................................................................................... 48 

11.1 SLUTSATSER ................................................................................................................................................. 48 
11.2 REKOMMENDATIONER .................................................................................................................................. 49 
11.3 FORTSATT FORSKNING ................................................................................................................................. 49 
11.4 REFLEKTION AV ARBETE .............................................................................................................................. 50 

11.4.1 Arbetets gång ....................................................................................................................................... 50 
11.4.2 Problem som uppstått .......................................................................................................................... 50 
11.4.3 Avslut ................................................................................................................................................... 50 

12. REFERENSER ................................................................................................................................................. 51 

12.1 LITTERATURFÖRTECKNING .......................................................................................................................... 51 
12.2 ARTIKLAR .................................................................................................................................................... 51 
12.3 ELEKTRONISKA KÄLLOR ............................................................................................................................... 51 
12.4 MUNTLIGA KÄLLOR ...................................................................................................................................... 52 
12.5 FIGURFÖRTECKNING..................................................................................................................................... 53 

13. BILAGOR ......................................................................................................................................................... 54 

  



7(60) 

1. Inledning 

Här beskrivs inledande bakgrund till Julmyra Horse Center och vad som kommer behandlas i 

rapporten. Sedan presenterades de avgränsningar som valts att göra och direktiv för detta 

arbete. 

 

Julmyra Horse Center AB är ett företag som driver utvecklingen av ett hästsamhälle beläget i 

Uppsala län. Ett utvecklingsprojekt har pågått under 2011 inom länet där Julmyra ska bli 

etablerat som det första hästsportsamhället i Sverige. De som bor på Julmyra kan använda sig 

av de gemensamma träningsanläggningarna som finns på plats, vilket skapar möjligheten för 

människor att förena sitt boende med intresset de har för hästar. Det huvudsakliga syftet är att 

kunna skapa en samhörighet, människor med ett brinnande hästintresse ska tillsammans höja 

livskvaliteten för sig själva och för sina hästar. Julmyra önskar att erbjuda flera varianter av 

boendeformer, från lägenhet till stora gårdar, kunden bygger upp sitt önskvärda boende, samt 

träningsanläggningar för både rid- och travsport vilket därmed lockar en stor målgrupp inom 

hästsporten.  

 
Bild 1 Julmyras läge. (Bild hämtad från JHC – hemsida.) 

Julmyra är idag under en snabb och expansiv utveckling. För nuvarande finns 30 stycken 

bofasta familjer, ungefär 100 hästar och ytterligare tomtägare är på väg att bygga. För att kunna 

skapa hållbar utveckling ur ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv krävs det att en 

kortsiktig och långsiktig strategi tas fram för byns fortsatta utveckling. Detta är ett 

utvecklingsprojekt som är finansierat av EU och har fyra olika arbetsgrupper och en 

intresseorganisation som tillsammans ska utveckla strategier utifrån olika frågeställningar. 

Julmyras vänner är projektägare till projektet Julmyra Horse Center och är en ideell förening. 

Den arbetsgrupp som författaren arbetat med i detta examensarbete är Entreprenörsdrivna 

servicefunktioner. Delprojektet Entreprenörsdrivna servicefunktioner har som syfte att: 

 Kartlägga behov 

 Titta på kända eller nya servicelösningar 

 Stimulera etableringar 

 Ta fram en plan för entreprenörsdrivna servicefunktioner 

 Ta fram en plan för hållbar utveckling gällande energi, byggnation och konsumtion ur 

ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. 
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1.1 Bakgrund 
Under denna rubrik talas lite om bakgrunden till arbetet, nuläget och om den förstudie som 

gjorts innan detta examensarbete startade. 

1.1.1 Förstudie 

Under höstterminen gjorde författaren tillsammans med en annan student en förstudie som 

utgångspunkt till detta examensarbete. I den förstudien analyserades en kvantitativ 

marknadsundersökning hos tomt- och fastighetsägare, som gjorts av projektledare Carin 

Barrsäter. Fokuset i denna analys var att välja ut några specifika frågor som varit på denna 

enkät och analysera respondenternas svar på dessa. Utifrån denna undersökning granskades 

vilka entreprenörsdrivna servicefunktioner som var viktigaste enligt tomtägarna och 

intressenter, då både inom samhällsservice samt service inom hästnäringen. Ytterligare togs 

resultat från en workshop som gjorts för att lyfta fram Julmyra, och detta resultat kompletterade 

marknadsundersökningen. De analysverktyg som användes i förstudien var tagna från Blue 

Ocean Strategy av W. Chan Kim och R. Mauborgne samt Paul Burns Entrepreneurship and 

small business. 

 

Resultatet av den datainsamling som gjorts var att de mest framträdande önskemålen inom 

samhällsservicen var att ha dessa servicefunktioner: 

 Lokaltrafik 

 Restaurang 

 Affär 

 Dagis 

 Matkasse 

 Infrastruktur 

 Framträdande varumärke 

 Knytpunkt 

Inom hästservicen var hovslagare och veterinär av mest intresse. Fler slutsatser som dragits i 

förstudien var följande. 

 De bristande servicefunktionerna för boende bromsar tillväxten av Julmyra. 

 De riktar sig till en stor målgrupp då de riktar sig mot alla hästmänniskor.  

 Marknadsföringen bör bli mer genuin och riktad mot ett urval av sina kunder,  

 Lyft fram tydligt vilka fördelar kunderna köper med erbjudandet och inte funktionerna 

som erbjudandet ger. 

För kompletterande läsning av förstudien, se bilaga 1 för en sammanfattad version. 

  



9(60) 

1.2 Nulägesanalys 

1.2.1 Julmyra Horse Center 

Julmyra Horse Center, som tidigare hade namnet Julmyra Gård, startades upp i början av 2010 

med en ny ägargrupp. Det nya namnets syfte är att bättre spegla verksamheten som håller på att 

byggas upp. Målet är att de ska bli en unik och attraktiv hästsportanläggning med boende och 

hästar. Julmyra Horse Center AB äger stamfastigheten och alla hästsportanläggningarna som 

finns, vilket är travbana, rakbana, ridhus och ridstigar med mera. Ridhuset blev färdigbyggt 

våren 2011 och är med sina 2500 kvadratmeter ett av de största ridhusen i Sverige.
1
  

 

Arenor För Tillväxt är ett utvecklingsprojekt som regionförbundet Uppsala län har, där Julmyra 

Horse Center är delaktig. Detta projekt har som huvudmål att maximera den entreprenöriella 

kreativiteten och ekonomiska möjligheter kring arenorna. Delmålen är att tydliggöra den 

affärspotential som finns, engagera näringsliv, arenor och kommuner. Toni Jonsson är 

projektkoordinator och ingår i arbetsgruppen Entreprenörsdrivna servicefunktioner.
2
  

1.2.2 Trender inom hästsektorn 

I Sverige finns det många hästar, en tredjedel av alla invånare i Sverige har kontakt med hästar 

på något sätt och vi beräknas ha den näst högsta hästtätheten per invånare i hela Europa. Att ha 

hästen idag har blivit mer som en livsstil för människor och har allt större betydelse socialt, 

kulturellt och ekonomiskt. Till skillnad från andra länder har hästsporten i Sverige varit en 

sport med folkrörelseprägel. Intresset för hästrelaterad näringsverksamhet har ökat med det 

brinnande intresset för hästar.
3
  I ”Framtidsspaning om hästsektorn” tas flertal trender upp som 

är av intresse för Julmyra Horse center, både inom vanliga trender samt inom hästsektorn.  

 

Trender som författaren ser viktiga för Julmyra Horse Center är: 

Sociala nätverk – Det blir allt viktigare att synas, för om du inte syns, existerar du inte. De 

sociala nätverken har stor betydelse. 

Konsumentmakten – Konsumenterna får allt större makt och efterfrågan på specifika produkter 

ökar därmed. Exempelvis är det mer önskvärt att få miljövänliga produkter. 

Word of mouth marketing (WOM) – Allt fler konsumenter lyssnar till andra konsumenter har att 

säga istället för att tro på vad tidningarna säger.
4
  

Upplevelsesamhället – Upplevelserna har en allt större betydelse, och detta innebär också 

gällande hur vi bor och har det till vardags. 

Downshifting – Att downshifta innebär att växla ned. Pengar väljs att bytas ut mot tid och en 

bättre livskvalitet. Sedan vill fler ha jobb som passar deras önskvärda liv istället för att anpassa 

sitt privatliv till arbetslivet.
5
  

Några fler delar fanns även som är av intresse för Julmyras utveckling. Satsningar på 

landsbygden är en trend, för att hela Sverige ska leva, regionalisering för att det är ett tydligare 

fokus på regionerna inom EU samt entreprenörskap, för att fler nya, livskraftiga företag behövs 

för att kunna skapa ett dynamiskt näringsliv.
6
  

                                                 
1
 Julmyra Horse Center. (u.d.) Hämtad: 16/12-2011 

2
 Arenor för tillväxt. (u.d.) Hämtad: 16/12-2011 

3
 Ivarsson, Framtidsspaning om hästsektorn. Sid 3. 27/2-2012 

4
 Ibid, sid 14 

5
 Ibid, sid 15 

6
 Ibid sid 17-18 
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Inom hästsektorn finns även en hel del trender, varav några fokuseras mer på här. 

Disneyfiering – Mänskliga egenskaper och känslor tillförs till hästarna så de betraktas som 

människor. Ett exempel på detta är om man säger att hästen fryser i stallet då man själv anser 

att det är kallt.   

Konfliktplanering – Omgivningen blir påverkad av hästarna i Sverige. De ska ha ett stall och 

hage. Sedan vill ägarna ha någonstans att rida eller köra, önskar ha ridhus eller skogsvägar, 

men i fysiska samhällsplaneringen är frånvaron stor gällande hästar. Hästen glöms lätt bort då 

kommuner planerar bostadsområden, vilket skapar konflikter mellan hästägare och boende. 

Livsstilsboende – Hästen har allt mer blivit en livsstil och fler flyttar ut på hästgårdar på landet. 

Detta leder till att priset på hästgårdar ökar och inackorderingsstallen runt storstäderna ökar i 

antal. Sedan erbjuder fler företag livsstilsboende där det hästnära boendet är en viktig del. 

Sedan är en annan trend på gång, vilket är hästbyar och även hästekobyar. 

Veterinärbesöken – Då hästarna ökar i antal, så ökar även behandlingsformerna. Djurägare 

lägger allt mer pengar på veterinärkostnader för sina djur. 
7
 

 

Hästar i Mälardalen 
Hästar är av stort intresse i Mälarregionen. En kartläggning gjordes 2009 över hästkluster i 

Mälardalen. Hästnäringen inom Mälarregionen står för ungefärligt 25 procent av totala 

omsättningen i Sverige.
8
 Antalet hästar uppskattas då till ungefär 75 000 stycken, vilket är en 

fjärdedel av landets cirka 300 000 hästar. Sedan är antalet hästar per 1000 invånare 36 stycken, 

som kan jämföras med 31 hästar per 1000 invånare som är totala genomsnittet för hela Sverige. 

Därför har hästnäringen en väldigt stor marknad inom regionen, och under de senaste 30 åren 

har det varit en kraftig expansion inom just detta område. Marknaden för produkter och tjänster 

som är hästrelaterade är stor. Men det finns möjligheter till nya områden som kan komma att 

utvecklas då hästen har större betydelse för människan idag.
9
  

Hästbyar 
I Sverige är inte hästbyar fullt så vanliga som i andra länder i världen. Ett exempel på en hästby 

är bland annat Newmarket racecoruses som finns i England och är ”Home of Racing”. 

Newmarket har influerat andra delar världen med sin koncentration av tävlingshästar, 

träningsanläggningar och arbeten i koppling till hästnäringen.
10

 

En annan hästby som existerar är Malmhagens hästby som ligger beläget i Oravais, Finland. 

Inom hästbyn kan man ha sin egen hästgård men ha tillgång till alla tjänster som finns 

tillgängliga i ett hyrstall. Tomtägarna har alla tillgång till manege, ridbana, ridstigar och hagar. 

På tryggt avstånd finns även daghem, butik, post samt lågstadieskola. Hästbyn ligger avskilt 

till, men har ändå nära till centrum.
11

   

Sverige har några byar som räknas som hästbyar, vilket är ganska nytt ännu. Två av dessa är 

Ulvs-Väsby Hästby och Vansta by. Dessa två går under varumärket Svenska hästbyar som 

bygger upp hästnära samhällen för de som föredrar att bo nära sin häst och naturen istället för 

stressen i staden.
12

  

Vansta by räknar sig som ett livsstilsboende också, och ligger cirka en halvtimme från 

Stockholm. De marknadsför sig som det perfekta boendet för den hästintresserade. Det finns 

gångavstånd till stall, grönområde och hagar, sedan även tillgång till ridstig som finns kring 

bostadsområdet. Existerande saker på plats är stall med många möjligheter, stora hagar, ridhus 

                                                 
7
 Ivarsson, Framtidsspaning om hästsektorn. Sid 19-21. 27/2-2012  

8
 Bonorden,  Hästkluster i Mälardalen. Sid 8. 20/2-2012 

9
 Ibid. sid 3-4 

10
 International influence at Newmarket Racecourses. www.newmarketracecourses.co.uk Hämtad: 8/2-2012 

11
 Malmhagens hästby (2006). www.hastby.fi Hämtad: 8/2-2012 

12
 Svenska hästbyar – Livsstilsboende med eller utan häst! www.svenskahastbyar.se Hämtad: 8/2-2012 
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och utebana. De lyfter fram att det inte endast ska vara trivsamt att bo i en hästby, utan det ska 

även vara praktiskt.
13

  

1.2.3 Julmyra - livsstilsboende med häst 

Julmyra kan ses som livsstilsboende med häst, då boendet blir influerat av det intresset, som i 

detta fall är hästar. För att få ett bättre grepp om vad livsstilsboende var för något, så togs 

kontakt med Robert Vangstad från Improvement Labs AB, som haft en föreläsning om 

livsstilsboende under en workshop för Julmyra, hösten 2011. Han beskrev livsstilsboende som 

en identitet.  

 

”Ett livsstilsboende brukar jag beskriva som ett boende där de som bor på området delar 

en rad gemensamma anläggningar och följaktligen också intressen och livsstilsbetonade 

önskemål. Boendet förstärker den livsstil och därmed identitet som jag vill förmedla till 

omgivningen. Det säger något om mig, mina värderingar och val här i livet.” 
14

 

 

Sedan ställdes även frågan varför han ansåg Julmyra som en form av livsstilsboende. Detta 

svarade Vangstad på att Julmyra förmedlar en tydlig bild av de personer som valt att bosätta sig 

där. Personerna delar intresset för hästar och hästsport, och omgivningen får en ganska snabb 

uppfattning om vem du är genom att berätta om sina val, vilket enligt honom uppfyller kraven 

för ett livsstilsboende.  

  

                                                 
13

 Vansta by. www.vanstaby.se Hämtad: 8/2-2012 
14
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2. Syfte och mål 

Syftet är att med hjälp av metoder och modeller ta fram strategi för etablering av 

servicelösningar på kort och lång sikt som skall bidra till utvecklingsstrategin för Julmyra. 

Servicefunktionerna är viktiga för att hästsamhället ska fortsätta sin utveckling och öka 

inflyttningen till området. Målet är att hjälpa Julmyra så de kan förverkliga deras vision att bli 

det första hästsportsamhället i Sverige. 

3. Projektdirektiv 

Information och underlag finns att hämta hos den arbetsgrupp som finns tillgänglig inom 

projektet för entreprenörsdrivna servicefunktioner, samt hos projektledaren Carin Barrsäter. 

Arbetsgruppen är projektledarens verktyg, projektledaren står för input i form av fakta och 

resurser som bland annat studiebesök och seminarium. I arbetsgrupperna sker en dialog och 

diskussion som önskvärt ska mynna ut i konkreta handlingar eller planer. Arbetet som sker i 

arbetsgrupperna stäms sedan av i Julmyras Vänner samt i arbetsgruppen som ansvarar för 

hållbar utveckling. Önskvärt är att servicelösningar skall kunna erhållas genom snabbt 

bredband som finns tillgängligt i alla fastigheter.  

4. Problemformulering 

I detta examensarbete kommer några specifika frågeställningar försöka besvaras med hjälp av 

litteraturstudie och undersökning. De frågeställningar som valts att arbeta vidare med är: 

 

 Vad för sorts servicefunktioner ska tillkomma på Julmyra för att kunderna skall bli 

nöjda? 

 Vilka servicefunktioner kan etableras på kort sikt och lång sikt på Julmyra? 

 Finns det några icke-angivna behov av servicefunktioner hos potentiella intressenter? 

 Vad ska Julmyra utveckla för att skapa ett starkare koncept och skapa mer kundvärde? 

Arbetet ska sluta i en utvecklingsstrategi i form av möjligheter då de viktigaste 

servicefunktionerna kan implementeras, och önskvärd rangordning på dessa. En lista över vad 

företaget önskar av detta examensarbete finns att läsa i Bilaga 2. 
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5. Projektavgränsningar 

Examensarbetet är tidsbegränsat till de 15 högskolepoängen som läses på heltid. Det påbörjas 

under vårterminen 2012 och avslutas under samma termin. Fokus kommer därför läggas på de 

väsentliga och viktigaste områdena. En av begränsningarna är att endast några av de mest 

relevanta servicefunktionerna kommer läggas mer fokus på, både inom samhällsservice samt 

service inom hästnäringen. En annan begränsning är den att projektet endast fokuserar på 

arbetsgruppen för Entreprenörsdrivna servicefunktioner inom Julmyra Horse Center. 

Ekonomiska aspekter, som exempelvis beräkningskalkyler, kommer inte tas med i denna 

rapport. Avgränsningar har även gjorts gällande de intervjuer som kommer att göras, delvis till 

antalet och sedan är det begränsat till familjer som har ridhästintresse och sådana som bor inom 

Mälarregionen. Detta delvis för att underlätta intervjuerna så de kan ske på plats, men även då 

det är inom just detta område som Julmyra är aktuellt. De som blir intervjuade kan likväl ses 

som potentiella intressenter i framtiden. Önskvärt var att ta fram kundunderlag för 

handlingsplaner, men kommer inte att behandlas i detta arbete då inte tiden kommer räcka till 

för detta.  
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6. Metod 

 

Under detta avsnitt förklaras val av metod för att kunna utföra detta examensarbete och 

anledningar varför denna metod har valts. 

6.1 Val av metod 
Till detta examensarbete har kvalitativa intervjuer valts att göra. Detta är för att förstå vad 

intressenter har för tankar kring sitt hästboende och livsstilsboende med häst, sedan även vad 

för servicefunktioner som kan vara önskvärda. Det som är viktigast med dessa 

informationsinsamlingar är att kunna få en djupare förståelse av deras åsikter kring detta 

område, även försöka finna ifall fler behov som behövs tillfredsställas för att kunder ska bli 

nöjda.   

6.2 Kvalitativ intervju 
Datainsamlingen för kvalitativa intervjuer är ostrukturerad och icke-statistisk och resultatet 

skall ge en större förståelse.
15

 Kvalitativa undersökningar kan göras efter kvantitativa 

undersökningar och målet är då att ge en djupare förståelse av potentiella kunders behov, vilket 

är målet med dessa intervjuer som skall göras.
16

  

 
Bild 2 Skillnader mellan kvantitativ och kvalitativ undersökning.( Marknadsundersökningar - i teori och praktik sid 222) 

6.2.1 Djupintervjuer 

Djupintervjuer har valts att göras till detta examensarbete, vilket är den kvalitativa 

undersökningens svar på kvantitativa intervjuer. I djupintervjun intervjuas en person åt gången, 

där intervjuaren kan lägga all sin fokus på just denna person för stunden. Detta sätt har både 

fördelar och nackdelar. Fördelarna med denna form är: 

 Inget grupptryck, som kan finnas vid fokusgrupper. 

                                                 
15

 Faarup, P. K., & Hansen, K. (2011). Marknadsundersökningar - i teori och praktik. Sid 222 
16

 Ibid. sid 22 
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 Formen av intervju passar bättre för att kunna förstå de bakomliggande känslorna och 

motiven. 

 Intervjuformen är bättre i samband med ämnen och teman av känslig karaktär.
17

 

I Jan Trosts bok ”Kvalitativa intervjuer” talar han om Kvales InterView. Kvale delar in 

kvalitativa intervjuer i sju stadier och ser hela undersökningen som en process, och i detta 

arbete har detta valts att tillämpa. Trost har valt att anpassa denna lista till sitt sätt att se 

kvalitativa intervjuundersökningar. 

 

Tematisering – Syftet med studien formuleras och klargör vilka områden som skall innefattas, 

vad önskar man att ta reda på. 

Design – Studien planeras i detalj och förhåller den till bakgrund, syfte och perspektiv. Under 

denna del kommer metodval in, vilket innebär i en kvalitativ intervju en frågeguide med 

urvalsfrågor. 

Intervjuandet – Intervjuer utförs som planerat. 

Överför till bearbetningsbar form – Material bearbetas för att sedan kunna analyseras. 

Bearbetning och analys – När basen skrivits, kan materialet bearbetas och analyseras. 

Resultat – Analysen bör ha visat vad för resultat som kan fås fram. Reliabilitet och validitet är 

viktigt för slutgiltiga resultatet.  

Rapportering – Skriv rapport över det som gjorts, bestäm för vilken läskrets det ska till och 

anpassa därefter.
18

 

 

Frågorna som ställdes till de intervjuade hade låg grad av standardisering, som tillskillnad finns 

hos kvantitativa intervjuer. Frågorna var semi-strukturerade vilket innebär att frågorna som 

ställdes till deltagarna liknar varandra, men ger mer öppna svarsmöjligheter.
19

 En frågeguide 

var skriven att följas under intervjuerna och innehöll olika teman att arbeta vidare på. Första 

delen handlade lite om hur deras egna boende var med sin häst och vad det innebar, medan den 

andra delen tog upp diskussionen kring intresse för ett livsstilsboende med häst. 

Efter den första omgången av intervjuer gjordes ytterligare några, då dessa inte gått så djupt 

som önskat. Dessa intervjuer var mer öppna och respondenterna fick berätta om sin vardag med 

hästen eller hur deras liv som hästägare har format dem. Alla intervjuer valdes att spelas in på 

bandspelare för att sedan transkriberas och sammanfattas till arbetet.  

6.2.2 Reliabilitet och validitet 

Till informationsinsamlingen är uttrycken reliabilitet och validitet väldigt viktiga. Dessa 

uttryck är för att avgöra om den information man inhämtat är relevant eller inte och om den är 

pålitlig att använda. Validitet innebär hur en viss undersökning konkret mäter det som den 

avser att mäta. Reliabilitet har innebörden om en undersökning har genomförts på ett sätt som 

resultaten kan upprepas eller reproduceras, att man får samma resultat varje gång. Begreppen 

kan beskrivas med ett exempel om en simmare som ska dyka ned i bassängen på samma ställe. 

Om denne dyker ned på samma ställe var gång, så är reliabiliteten hög, resultatet blir 

densamma gång för gång. Däremot om dykaren skulle dyka på ”fel” ställe ger det att 

validiteten är låg, resultatet blir olika var gång. Om simmaren skulle dyka ned på det avsedda 

stället är validiteten hög, och reliabiliteten är hög om denne kan dyka på exakt samma ställe 

varje gång. 
20
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18

 Trost, J. (1997). Kvalitativa intervjuer. Sid 30-31 
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Bild 3 Validitet och reliabilitet (Marknadsundersökningar - i teori och praktik sid 20) 

6.2.3 Urval av respondenter 

Urvalet av respondenter skedde i författarens egna kontaktnät. Då livsstilsboendet är fokuserat 

inom Mälarregionen så har även respondenterna valts utifrån denna region. Dessutom 

underlättar detta geografiska läge, då intervjuerna kan ske på plats hos personerna och bli 

inspelade, vilket gör att ingen information går förlorad. Om telefonintervjuer skulle gjorts 

kunde information lätt gå förlorad då intervjuaren skall anteckna allt som sagts. Personerna har 

valts ut specifikt för sina olika former av boende med sin häst, det är både de som har egen 

hästgård till de som har sina hästar i ett inackorderingsstall. Fokus har valts att läggas på 

personer som är verksamma inom ridningen och kan vara framtida intressenter för detta 

boende. Efter intervjun får även respondenterna lämna övriga kommentarer som de anser 

relevanta eller viktiga. 
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6.2.4 Etik 

De som deltagit i intervjuerna blir informerade av undersökningens syfte och vad materialet 

skall användas till, de har fått göra ett informerat samtycke vilket även innebär att 

undersökningen för dem är helt frivillig och de kan dra sig ur om de önskar det. 

Respondenterna har om önskvärt tillgång till det transkriberade materialet om de önskar och 

kan även bli kontaktade om något varit otydligt i intervjun. Intervjuerna är konfidentiella och 

det insamlade materialet ska inte kunna spåras till de som deltagit i undersökningen. 
21 

6.2.5 Frågeformulering 

Frågorna är formulerade för att kunna ge en inblick vad deras hästboende skapar för mervärde 

och lite om intresset finns hos dem som kan komma att bli framtida intressenter för 

livsstilsboende med häst, och se vad de har för tankar kring detta. Om det fanns intresse för att 

utveckla vissa delar ytterligare, bads respondenterna att berätta mera och utveckla sina 

berättelser.  

Lite av intresset av dessa intervjuer är att finna mer servicefunktioner som de känner att de 

verkligen finner är viktigt idag på sina boenden och även vad de kan förvänta sig av ett 

livsstilsboende med häst. Respondenterna fick även berätta lite om sin bakgrund, hur de bor 

och vart de bor idag för att ge tydlig bild av hur deras nuläge är. Under vissa intervjuer har 

respondenterna berättat mer öppet kring hästen och deras vardag, för att få en djupare inblick. 

6.2.6 Metodkritik 

Med kvalitativa intervjuer kan även nackdelar lyftas fram. Kostnader kan bli större då fokus 

endast ligger på en person i taget. Den som står som uppdragsgivare kan få svårt att övervaka 

och ha kontroll över intervjun som är lättare under en kvantitativ undersökning. Djupintervjuer 

är fokus på endast en person och ger då inte samma gruppdynamik som vid intervjuandet av 

fokusgrupper. Med gruppdynamik kan en ömsesidig stimulering finnas mellan respondenterna 

och locka fram fler svar. Sedan tar även processen av denna form av undersökningsform längre 

tid än vid kvantitativ undersökning.
22

 Sedan kan det ske misstolkningar hur intervjuaren ser 

något som respondenterna sagt under intervjun, eftersom vissa känslor kan vara svårare att 

tolka än andra.
23

  

 

6.3 Kompletterande enkätundersökning 
Efter att de kvalitativa intervjuarna genomförts, beslutade författaren att göra en 

kompletterande enkätundersökning ska göras av kvantitativt stuk. Undersökningen har gjorts 

av tio anonyma personer och det är för att granska det resultat som blev framarbetat under 

förstudien till detta arbete. Denna undersökning är baserad på Kanos modell för attraktiv 

kvalité, och där granskades servicefunktioner inom samhället om de var attraktiva för 

eventuella intressenter i framtiden. Servicefunktionerna är de som ansågs mest attraktiva av 

befintliga tomtägare och intressenter under en tidigare marknadsundersökning. Resultatet av 

denna undersökning är att få en rankning på vilka av funktionerna som anses viktigast och med 

det kunna avgöra vilka av de funktionerna som bör prioriteras först.  

                                                 
21
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6.3.1 Kano’s method for customer-defined quality 

Som ett komplement till de kvalitativa intervjuerna, gjordes en mindre kvantitativ 

enkätundersökning för att se vad intressenter verkligen önskar för servicefunktioner inom ett 

hästsamhälle. Detta är för att göra en granskning utifrån tidigare undersökning som gjorts, där 

vissa servicefunktioner var mer eftertraktade än andra. Kanos modell gör det möjligt att 

synliggöra kundernas behov, och avgöra vilka funktioner som är nödvändigast. Med hjälp av 

ett frågeformulär kan kundernas behov framträda mer. Baserat på svaren som man får ut från 

intervjun, så kan dessa delas upp i sex olika kategorier, vilket är: 

 

A=Attractive 

M=Must-be 

O=One-dimensional 

I=Indifferent 

R=Reversal 

Q=Questionable 

 

Det man eftersöker främst är de fyra första kategorierna. Frågorna ställs i funktionell- och 

dysfunktionell form, det vill säga fungerande och icke-fungerande form. Då respondenterna 

besvarat frågorna sätter man detta i Kanos bedömningstabell som visas nedan. 

 
Bild 4 Kanos bedömningstabell. (Kano's Methods for Understanding Customer-defined Quality. Sid 6) 

One-dimensional innebär att kunden blir mer nöjd, ju mer av denna funktion existerar. 

Attractive betyder att kunden blir nöjd om det finns, men skulle inte vara helt missnöjd om det 

inte fanns. Must-be menar att om det inte skulle finnas, skulle inte kunderna bry sig om det. 

Indifferent säger att kunderna inte bryr sig om denna service. Questionable och reverse är 

uttryck för att man antagligen ställt frågan på fel sätt eller vid vissa tillfällen ger negativ 

inverkan. 
24
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Kritik till Kanos modell.  
Denna modell är enklast att tillämpa på en kvantitativ undersökning, vilket gjorts till detta 

arbete, men i mindre utsträckning. För att den ska kunna bli ännu bättre skulle fler önskas göra 

enkäten. Den kan även vara något svårapplicerad, då det är tjänster till ett koncept som önskas 

ses på. Metoden är utmärkt för att kika på funktioner till en produkt på marknaden och den är 

även bra för statistiska undersökningar, vilket inte denna undersökning är. 

 

6.4 Litteratur 
Den litteratur som valts att använda till detta arbete är delvis relevanta böcker om hur 

kvalitativa marknadsundersökningar ska gå till då författaren inte är kunnig inom detta område. 

Övrig litteratur är kring hur starka strategier ska byggas upp, delvis lite kring regionala 

processer och även in på marknadsföringsområdet. Artikelsökning har även gjorts och använts i 

denna rapport för att finna modeller och metoder för att uppnå tillfredsställelse hos kunderna 

och skapa kundvärde. Ytterligare har även en granskning av trender inom hästsektorn gjorts. 
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7. Teoretisk referensram 

I denna del kommer det teoretiska avsnittet tas upp med källor som sedan skall användas för 

analysarbetet till nästa del. Alla modeller och strategier som valts ut är för att kunna skapa en 

stark utvecklingsstrategi. 

7.1 Blue Ocean Strategy 
Till förstudien inför detta arbete användes analysverktyg från boken Blue Ocean Strategy av 

Chan Kim och Mauborgne, och har även valts att användas för analys av detta arbete. I boken 

talar de om att skapa nya marknader utan konkurrens, att ta företag från den röda oceanen till 

den blå oceanen. Den röda oceanen står för en marknad med hög konkurrens och stor likhet 

företagen emellan, konkurrensen är hög och alla företag slåss för sin överlevnad. Den blå 

oceanen står för en marknad där konkurrensen är väldigt liten eller oväsentlig. Företaget har då 

ett erbjudande som är unikt för kunderna, och verksamheten tar den största marknadsandelen. 

Den röda oceanen står för hur marknaden som redan existerar idag och den blå oceanen utgör 

det ännu okända marknadsutrymmet. 
25

 

 

Hörnstenen för strategisk framgång i den blåa oceanen är värdeinnovation, vilket innebär att 

värdet har lika stor betydelse som innovationen. Värde utan innovation betyder ofta att fokuset 

ligger på att stegvis värdeskapa, vilket förbättrar värdet men inte tillräckligt mycket för att 

sedan kunna utmärka sig på marknaden. Innovation utan värde kan däremot vara futuristisk och 

vara först på marknaden med något, men att kunderna inte är beredda att betala för det som 

erbjuds.
26

 

 

7.1.1 De fyra åtgärderna 
De fyra åtgärderna är ett analysverktyg som kan användas för att öppna en röd ocean till en blå. 

Schemat som används ska svara frågorna som är kopplade till att eliminera, reducera, öka och 

skapa åtgärder. De fyra faktorerna kan beskrivas bättre som: 

 

Eliminera - Ta bort de faktorer som kan tas för givna i branschen, de ger inget värde eller 

negativt värde. Vilka är faktorerna som branschen tar för givet som bör elimineras? 

Reducera - Har erbjudandet till kunden blivit överdesignat? Sedan bör det tänkas över om 

kostnadsnivån höjts utan att de egentligen tjänar på det. Vilka är de faktorer som bör reduceras 

långt under branschstandard? 

Skapa - Finn möjligheterna som inte har uppmärksammats tidigare inom den riktade 

marknaden. Vilka faktorer bör skapas som branschen aldrig erbjudits? 

Öka - Här lägger man till faktorer för att nischa erbjudandet och attraktiviteten genom att 

behålla samma låga kostnadsstruktur. Vilka är de faktorer som bör höjas långt över 

branschstandard? 

 

Genom att schematiskt kartlägga åtgärder skapas nyttoeffekter, så som ökat engagemang och 

förståelse vid tillämpning, drivkrafter att kunna kombinera differentiering och låga kostnader, 

                                                 
25

 Kim, W. C., & Mauborgne, R. (2005). Blue Ocean Strategy.sid 4-5 
26

 Ibid. sid 12-13 



21(60) 

möjligheten att identifiera överdesign av tjänster och kartlägga och upptäcka 

konkurrensfaktorer då det kan vara användbart vid förståelse för beslutsfattande.
27

 

7.2 TAIDA™ 
För att kunna nå en regional tillväxt behövs visioner och strategier tillämpas. TAIDA™ är en 

beprövad modell för visions- och strategiarbete, som har sitt avstamp i både omvärlden och 

invärlden. Modellen är generell, men kan anpassas utefter projektet och har använts tidigare i 

flertal svenska regionala och kommunala tillväxtprojekt.  

 
Figur 1 TAIDA™.  (Att mobilisera för regional tillväxt. sid 209) 

Modellen som visas ovan består av fem steg som förklaras nedan.  

Tracking – I detta steg finns det två syften. Det ena är att spåra förändringar i omvärlden som 

påverkar regionens möjligheter. Det andra syftet är att identifiera starka tillgångar och 

kompetenser som finns inom regionen. Första som görs är att granska sin egen organisation för 

att sedan granska omgivningen bättre. När utifrån- och in-perspektivet finns på plats så kan 

tillgångarna i regionen granskas. 
28

 

 
Bild 5 Utifrån- och inperspektivet. (Att mobilisera för regional tillväxt. Sid 213) 

Analysing – Under detta steg så analyseras konsekvenserna omvärldsförändringar får för 

regionen och sedan vilka tillgångar eller kompetenser som är unika och skapar fördelar. I 

scenarioform beskrivs osäkerheter i omvärlden. Om omvärldsanalysen skulle indikera på några 

centrala osäkerheter, bör dessa läggas fram till tänkbara omvärldsscenarier. Exempel på 

omvärldsscenario visar bilden nedan. 
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Bild 6 Omvärldsscenario. (Att mobilisera för regional tillväxt. Sid 214) 

Målet är inte att gissa vad som blir det utgången, utan mer fokusera på vad som kan ske då 

utvecklingen tar en viss riktning. Den här fasen hanteras bäst av en liten grupp med fokus på 

analys.
29

  

 

Imaging – En vision skapas med hjälp av förändringar i omvärlden och tillgångar i invärlden, 

detta för att kunna skapa en kraftfull bild av den önskvärda framtiden. Visioner kan skapas utan 

de följande steg som gjorts, men utifrån de stegen har en bättre bild av omvärlden fåtts och 

därför kan visionen tillämpas på ett annat sätt. En fördel är att starta denna fas med en bred 

samling av människor som beskriver sin vision, den önskvärda bilden.
30

  

  

Deciding – Under denna del av processen skall insatsområden och strategier identifieras för att 

kunna möta omvärldsförändringarna, dra nytta av tillgångarna och hjälpa regionen i visionens 

önskvärda riktning. Ett problem som kan uppstå är att man söker nya svar på nya frågor. En bra 

början är att kika på vad för konsekvenser trender och scenarior kan ge. Vad kan göras för att 

möta varje konsekvens? När detta är gjort kommer en uppsättning olika tänkbara strategier 

träda fram. Sedan ska dessa prioriteras, och då kan en VILL, BÖR, KAN - analys göras. Starka 

strategier är bra på att möta förändringar i sin omvärld (BÖR), kan dra nytta av de tillgångar 

som finns (KAN), och sedan ta oss i visionens riktning (VILL).  
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Bild 7 VILL-, BÖR-, KAN- analys. (Att mobilisera för regional tillväxt. Sid 216) 

Strategierna stäms av i förhållande till hur de sedan ska möta upp trender och scenarior. Denna 

analys kan sedan kompletteras med en sambandsanalys för att se om de olika strategierna är 

beroende av varandra för att kunna lyckas.
31

  

 

Acting – I detta steg ska ord gå till handling, så en förändring verkligen sker. Denna del bör 

uppföljas senare för att se om något verkligen skett. Detta steg kan ha två olika betydelser. Ena 

steget är att se till att strategierna förverkligas med genomförande planer, åtgärdsplaner och 

uppföljning. Den andra delen är att kontinuerligt fortsätta omvärldsanalysen och 

omvärldsspaning. Omvärldsanalysen är viktig att hålla uppe för strategiska beslut i framtiden.  

Regionala tillväxtstrategier ska vara långsiktiga och möta en omvärld som förändras. 
32
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7.3 The marketing concept 
Marketing concept kom under 1950-talet och hade istället för produktcentrerade ”make-and-

sell”-filosofin så blev det den mer kundcentrerade ”sense-and-respond”-filosofin. Det innebar 

att inte finna rätt kunder för din produkt utan mer att finna rätt produkter för din kund. Detta 

koncept hjälper företaget att vara mer effektivt än konkurrenter med att skapa mer kundvärde 

för den tilltänkta marknaden.  

 
Bild 8 Marketing concept. (Marketing management - Eleventh edition. Sid 20) 

The marketing concept baseras på fyra steg, vilka är: 

Target market, customer needs, integrated marketing, profits through customer satisfaction, 

som visas i bilden ovan. Selling concept tar en inside-out perspektiv, där produkterna fokuserar 

på redan existerande produkter och hur dessa ska säljas. Marketing concept däremot fokuserar 

på ett outside-in perspektiv, där det startar med en väldefinierad marknad för att sedan gå 

vidare med att fokusera på kundernas behov, ordna med de aktiviteter som kan komma att 

påverka kunderna och skapa fördelar med att tillfredsställa kundernas behov.  

 

Target market innebär att företaget väljer sin målmarknad noggrant, att de tänkt över sina val 

noga innan de satsar helt på den marknaden. Under customer needs måste man förstå vad 

kunden verkligen vill ha. Att förstå vad kunderna egentligen vill ha kan vara svårt att finna, då 

det kan finnas underliggande behov. Vissa saker har olika innebörd för vissa kunder. Man kan 

definiera fem olika former av behov, för att kunna förklara dessa bättre kommer ett exempel 

sägas med att kunden vill ha en billig bil.  

1. Angivna behov, kunden önskar en billig bil. 

2. Verkliga behov, kunden vill ha en bil som är billig i drift, inte att bilens pris är lågt. 

3. Icke angivna behov, kunden förväntar sig god service från bilsäljaren. 

4. Bekväma behov, kunden önskar att bilsäljaren inkluderar inbyggd gps 

5. Hemliga behov, kunden vill att vännerna ser denne som en smart konsument.  

Att bara ge kunderna vad de vill ha räcker inte idag, utan de önskar mer. 
33
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Integrated marketing innebär att företagets alla avdelningar samarbetar med varandra. Denna 

del innebär två saker. Delvis innebär den att få alla marknadsföringsdelar att arbeta 

tillsammans, det är ett måste för att få det fungera. Sedan bör alla dessa funktioner bli 

koordinerade utifrån kundens perspektiv. Den andra viktiga delen är att all marknadsföring bör 

fokuseras på i alla avdelningar, detta är för att alla ska lära sig att tänka som en kund. Som 

bilden nedan visar hur stor innebörd kunderna kan ha. Till vänster är ett traditionellt 

organisationsschema, medan till höger är ett kundorienterat schema. Med att kunderna även 

står med på sidorna, menas det att kunderna även bör vara viktiga för alla inom företaget för att 

kunna förstå deras behov bättre. 

 
Bild 9 Organisationsschema. (Marketing management - Eleventh edition. Sid 23) 

Profitability är sista steget, och syftet med marketing concept är att få organisationen nå sina 

mål. Företag kan tjäna pengar på att tillfredsställa kundens behov bättre än vad deras 

konkurrenter gör. Dock tar inte många företag till sig the marketing concept förrän det kommer 

till vissa omständigheter, vilka beskrivs nedan.  

 

Minskad försäljning – När försäljningen minskar, kan detta leda till panik inom företaget och 

då börjar de söka efter svar på varför detta sker.  

Långsam tillväxt – När tillväxten är långsam kan företaget börja söka efter nya marknader. De 

inser att de behöver kunskaper inom marknadsföringsområdet för att kunna identifiera 

möjligheter som finns. 

Förändrade köpmönster – Många företag befinner sig i sådana marknader som snabbt kan 

förändras, och dessa behöver ha mer kunskap om för att kunna ha kvar sina kunder, och se 

deras förändrade värden gällande sina köp. 

Ökad konkurrens – Nya, mer etablerade företag, kan komma in på marknaden om den är 

aktuell och finns kunder på den, och detta kan utgöra ett hot mot sitt egna företag. Här är det 

viktigt att ha sin goda kundrelation så de inte väljer att byta till de andra företagen som 

anländer. 

Ökade utgifter gällande marknadsföring – Vissa företag kan se kostnaderna för all 

marknadsföring, promotion, kundservice och research som en stor summa som inte ger så 

mycket resultat. Dock bör det läggas fokus på den delen, för att inte försvinna i mängden bland 

alla de andra på marknaden.
34
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7.4 Porters five forces 
Det huvudsakliga målet med en strategi är för att kunna klara konkurrensen. Ändå så kan det 

lätt hända att man inte tar konkurrensen på tillräckligt allvar. Konkurrenssituationen inom en 

bransch baseras på fem krafter(Porters five forces), som visas i bilden nedan. 

 

 

  
Bild 10 Porters five forces. (How competitive forces shape strategy I The Stategy Process. Sid 61) 

Då kunskapen finns gällande dessa underliggande källor så finns grunden för att strategiskt 

kunna skapa åtgärder. Några egenskaper är avgörande för styrkan inom varje kraft. 

 

Inträdesbarriärer – Lönsamma marknader som ger hög avkastning lockar nya företag. Det 

finns sex stycken större barriärer som det nya företaget behöver ta sig över. Dessa är: 

 Stordriftsfördelar gör att de som är nya på marknaden antingen måste komma med stor 

skala av produkter eller acceptera kostnadsfördelar. 

 Produktdifferentiering betyder att de nya företagen måste skapa sig ett starkt varumärke 

för att vinna kundernas lojalitet. Hur tjänsten eller produkten skiljer sig från andra 

liknande produkter är väldigt viktigt, även hur snabba de är ut på marknaden med sina 

produkter. 

 Kapitalkraven kan vara höga, och är definitivt en inträdesbarriär, inte bara för att kunna 

tävla bland de andra på marknaden, utan också till oväntade utgifter som kan dyka upp 

längs vägen. 
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 Tillgång till distributionskanaler är av stor betydelse, vissa är mer beroende av dem än 

andra. Ibland kan det vara svårt att ta sig över denna barriär om produkten är specifik, 

vilket kan leda till att de måste skapa sina egna distributionskanaler. 

 Lagar och regler från regeringen kan alltid vara en barriär för nya företag, det kan vara 

exempelvis behov av licenser och tillgångar till råmaterial som de kan begränsa. Sedan 

kan nya affärsverksamheter bli påverkade av de riktlinjer gällande kontroll av luft- och 

vattenföroreningar. 

Det är även väldigt viktigt att ha i åtanke att marknaden är föränderlig och att barriärerna kan 

förändras med tiden, vilket kan medföra att det blir svårare eller lättare att ta sig in på 

marknaden.  

 

Kunderna och leverantörernas förhandlingsstyrka – En kundgrupp är kraftfull då de kan 

påverka företaget utifrån olika faktorer och kunna sätta lite press på dem. Dessa faktorer kan 

vara att kunderna har god kunskap av de produkterna, kvalitén på de färdiga produkterna och 

tillgängliga substitutprodukter. Om en substitutprodukt finns tillgänglig för kunden som 

innehar samma funktion, så kan priskänsligheten spela in. En leverantörsgrupp är kraftfull om 

den är dominerad av några få företag och är mer koncentrerade än industrin den säljs till. 

Denna grupp är även kraftfull om produkten är unik eller differentierar sig från andra 

produkter, vilket sätter mer krav på vad för material som krävs.  

 

Substitutprodukter – Produkter som börjar nå sitt pristak får lätt konkurrens av liknande 

produkter på marknaden som substitut, ofta med liknande egenskaper men eventuellt 

annorlunda pris. Om inte företaget förbättrar sin kvalité av produkten eller differentierar sig 

mera, exempelvis via marknadsföring, finns risken att det inte blir mer tillväxt. 

 

Konkurrera om positionerna – Rivalitet bland etablerade konkurrenter är vanligt och för att nå 

de önskvärda positionerna kan de använda sig av olika taktiker som bland annat 

priskonkurrens. Intensiv rivalitet är ofta relaterad till vissa faktorer, som bland annat: 

 Konkurrenterna är många eller liknande i storlek och marknadsandel. 

 Branschens tillväxt är långsam, vilket leder till att kamper om marknadsandelarna. 

 Produkten eller servicen saknar differentiering eller omställningskostnader, vilket låser 

köpare och skyddar så att kunderna inte förloras till någon annan. 

 Fasta kostnader är höga eller att produkten är en färskvara 

Innovationer inom marknadsföring kan styrka varumärket eller särskilja produkten. Nyckeln att 

överleva på sin marknad och få tillväxt är att finna den position på marknaden som har minst 

risk för attacker från konkurrenter. För att kunna etablera en sådan position kan olika saker 

göras, som exempel skapa bra kundkontakt och göra sin produkt eller tjänst unik.
35

  

  

                                                 
35

 Porter, M. E. (1999). How competitive forces shape strategy. i H. Mintzberg, J. B. Quinn, & S. Ghostal, The 

Strategy Process. Sid 60-69 



28(60) 

7.5 Klusterutveckling 
Kluster är byggstenarna i en produktiv och innovativ ekonomi. Varje kluster är unikt, men det 

existerar olika gemensamma komponenter när det gäller utveckling av kluster.
36

 Kluster kan 

ses som ett nätverk av företag, då skillnaden mellan dessa två är hårfin. Ett företagsnätverk kan 

vara en samling av liknande företag inom samma bransch eller har liknande affärslogik, men 

det kan också vara företag som är helt olika och funnit gemensamma samarbetsområden. Syftet 

med nätverket är att kunna skapa en gemensam plattform där kostnadsbesparingar kan hämtas 

hem. På sikt kan nya gemensamma värden skapas för företag i nätverket och det är när 

företagen skapar värden för varandra som klustringen börjat ta form. Några av de 

klustringseffekter som kan komma att ske är: 

 

 Klustring ökar tillgången av spetskompetens, detta är för att människor flyttar till 

platser där en arbetsmarknad existerar, inte endast ett jobb, och möjligheten finns att 

göra en karriär inom sitt område.  

 Innovation kan stimuleras av klustring, detsamma gäller kunskapsutveckling och 

kunskapsutbyte på grund av att kompetenta människor rör sig mellan företagen som 

finns i klustret, och därmed delas kunskapen till andra och ny kunskap kan utvecklas. 

 Kostnaderna kan reduceras och produktiviteten ökar vilket beror på att fler gör samma 

sak inom området.
37

  

 
Figur 2 Klusterutveckling. (Att mobilisera för regional tillväxt. Sid 26) 

 

Kluster kan ta fart naturligt, men klusterutveckling ska inte lämnas åt slumpen. Det finns en 

generell metod framtagen av Cluster Navigators Ltd som kan tillämpas för klusterutveckling. 

Denna metod följer inte normala mönstret som är analys → strategi → rekommendationer. 

Metoden bygger på ett upprepat samspel mellan analys och tidiga insatser, som kan skapa en 

mer dynamisk och positiv process. Processen lägger tyngdpunkt på att identifiera hinder för 

utvecklingen som skulle tjäna på att hanteras genom samarbete, och sedan engagera 

klusterdeltagarna i insatserna. Klusterutvecklingsprocessen kan brytas ned i fem faser som 

omfattar tolv steg och kallas för klusterutvecklingstrappan.
38
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Figur 3 Klusterutvecklingstrappan. (Att mobilisera för regional tillväxt. Sid 56) 

 

Figur 4 De fem faserna med deras tolv steg. (Att mobilisera för regional tillväxt. Sid 56) 

Ovan visar förtydligat vad för steg som sker under varje fas 
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8. Empiri 

Under denna punkt sammanfattas intervjuerna samt enkätundersökningen som har gjorts till 

detta arbete för att kunna tillämpa analysmodellerna på. 

 

Respondenter Datum Hur länge? Var? 

Intervju omgång 1    
Respondent 1 15/2/2012 20 minuter På café, Sala 
Respondent 2 17/2/2012 20 minuter Mälardalens 

högskola, Västerås 
Respondent 3 18/2/2012 Ca 15 minuter Hos respondenten, 

utanför Sala 
Intervju omgång 2    
Respondent 1 28/03/2012 30 minuter Mälardalens 

högskola, Västerås 
Respondent 2 04/04/2012 35 minuter På café, Sala 
Respondent 3 20/04/2012 20 minuter Respondentens 

arbetsplats, Sala 
Tabell 1 Tabell över tidpunkt och plats för samtliga intervjuer, sammanlagt 6 stycken intervjuer. 

8.1 Kvalitativa intervjuer omgång 1 
 

Svaren för varje fråga analyserades var för sig, för att kunna få en bättre helhetsbild av 

undersökningens resultat. Nedan sammanfattas resultatet av intervjuerna. För att granska den 

frågeguide som använts under intervjuerna, se bilaga 3. 

8.1.1 Respondent 1 

Bakgrund 
Respondent 1 bor i Ransta, är en familj på tre barn och två vuxna. Under intervjun var det två 

deltagare med och svarade, vilket var ena dottern och mamman i familjen. De äger ingen egen 

häst, men lånar en som de sedan hyr in i ett inackorderingsstall. Från hemmet till stallet är det 

ungefärligt 1,5 kilometer. De är relativt nya hästägare och ser det framförallt att det är väldigt 

trevligt att ha en häst att pyssla om. Från att hästintresset endast begränsades till dottern så har 

det kommit att bli ett intresse för hela familjen. För mamman i familjen var det ett sätt att 

kunna koppla av, endast vara i stallet och tala med hästen. Det hade utvecklats till ett 

familjeintresse.  

Nuvarande hästboendet 
Frågor ställdes kring vad de ser som fördelar med sitt nuvarande hästboende och även 

nackdelar. Respondent 1 ser stora fördelar att ha sin häst i inackorderingsstall för att de inte 

haft häst tidigare. Det var då ett smidigt alternativ att börja ha häst på det sättet. Med detta så 

hyr de in sin häst i stallet och andra får ta konsekvenserna om det är något som hänt. Fodring 

har de varje kväll, men det gör dem inget då de inte har så lång sträcka till sitt stall. Familjens 

hästintresse är stort och de skulle kunna tänka sig att ha flera hästar förutsatt tidsåtgången inte 

var för stor.  Hästen de lånar nu har de haft sedan oktober 2011. Dottern rider på ridskola, men 

inte med deras häst, deras häst är mer en fritidshäst. Nackdelen med att de har hästen i ett 

inackorderingsstall idag är att de hela tiden måste ta hänsyn till de andra som är involverade. 
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Om möjligheten funnits så skulle de definitivt ha ett eget stall.  

Tankar kring livsstilsboende med häst 
Respondent 1 ansåg att denna form av boende var intressant, men att det skulle vara mycket 

kostsamt att bo på så sätt. Allting ska kunna drivas runt på deras pengar. Det främsta 

dragplåstret att flytta dit skulle vara friheten, eftersom allting redan finns på plats. De behöver 

inte transportera sig någonstans eftersom det fanns belysta ridvägar, ridhus och att detta även 

fanns tillgängligt på vintern vilket underlättade att komma ut med hästen. Därför anser 

respondent 1 att underhållet av vägar och allt är bra. När det gällde servicefunktioner inom 

hästnäringen så fanns det vissa saker som var önskvärda att ha på plats. Det skulle vara mycket 

positivt om allting var i närheten, ett stort plus om en hovslagare finns inom området eller 

någon som kunde verka hovarna. När det gällde samhällsservice så fanns intresset för en 

mindre affär, men detta var inte så viktigt för henne. Hon besöker oftast samma affär för 

inhandling, även om en liten affär finns på plats i Ransta, så handlar de oftast i Västerås av ren 

vana. Däremot skulle en skola vara riktigt bra enligt respondenten. 

 

”Bor man så på landsbygden så skulle en skola vara viktigt att ha. Och dagis, för det är 

de som gör bygden mer levande. ” 

 

Hon nämnde även att ridskoleverksamhet skulle kunna locka en del, och det skulle dessutom få 

fler personer att få upp ögonen för den bygden om det fanns tillgängligt. Just livsstilsboende 

med häst ser de som en suverän dröm och skulle tycka det var väldigt härligt. 

8.1.2 Respondent 2 

Bakgrund 
Respondent 2 är en ung kvinna som bor i en lägenhet tillsammans med sin sambo i centrala 

Västerås. Hon har tre hästar som alla står inhyrda på ett stort inackorderingsstall 8 kilometer 

från hennes boende. Hästintresset är något hon haft under hela sitt liv. Hennes mamma var 

hästintressered och hon började rida redan i femårsåldern och rider ännu idag. Redan vid 

tioårsåldern fick hon sin första ponny. Hästintresset är något hon säger att det kommer finnas 

med henne för resten av livet, så starkt som det varit. 

Nuvarande hästboendet 
Respondent 2 har sina tre hästar i ett inackorderingsstall utanför Västerås. Det hon ser som 

stora fördelar med att ha hästarna så är att ansvaret för all service inte krävs. Utsläpp och 

fodringar görs av dem i stallet, hö köps in och detsamma gäller strö till boxarna. Det enda som 

krävs från hennes sida är att hon åker ut till stallet, tar hand om sina hästar och pysslar om dem. 

Resterande arbete sköts av personalen i stallet. Nackdelen är den att all service måste betalas 

för, och det är väldigt kostsamt. En annan stor nackdel är att hon inte själv kan se vad som 

händer i stallet, om något har hänt vet hon inte detta förrän hon kommit dit. Detsamma gäller 

om det är dålig service som inte heller blir uppmärksammat förrän hon anländer. Frågan 

ställdes till respondenten vad hon önskade att det fanns något detta stall kunde förbättra redan 

idag, och hon ansåg att det fanns mycket som det kunde förbättra.  

 

”Ja, det finns mycket som de kan förbättra. Till exempel att de behöver mer personal. Det 

är ganska många hästar på den här gården. Ungefär 60 stycken och det är uppdelat i 

olika stall. Och i det stall jag står skulle de kunna ha mer personal så de kommer ut 

tidigare på morgonen exempelvis.” 
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I anknytningen till detta inackorderingsstall fanns två ridhus varav ett var lite större, en stor 

paddock, gräsbana och flertal fina ridvägar. För stunden trivdes hon mycket bra i detta stall, 

och hästarna trivdes väldigt bra, men hon har en önskan om att ha ett eget stall senare. 

Välmående för hennes hästar var det viktigaste. Orsaken till varför hon flyttat från andra stall 

tidigare är därför att hennes hästar inte trivts där. Frågan ställdes om något specifikt dragplåster 

skulle kunna ändra hennes form av boende med häst idag, vilket hon svarade: 

 

”Jag tror det är eget stall som lockar rätt mycket. Men samtidigt, jag håller på med 

hoppning sådär, man måste ha träningsmöjligheter också. Och sen att det bör ligga bra, 

Västmanland är ett väldigt attraktivt hästområde med mycket tävlingsplatser runt 

omkring.” 

 

Läget var därför av stor betydelse för att boendet skulle kunna locka henne dit.  

 

Tankar kring livsstilsboende med häst 
Respondent 2 såg livsstilsboende som något hon verkligen skulle uppskatta.  

 

”Det är en livsstil att ha häst. Så om man kunde kombinera boende med häst på ett sånt 

sätt att livet blir lättare så vore det jättebra.” 

 

Det skulle krävas en del för henne att ändra sitt boende idag. Så som hon har nu är likt en 

livsstil, det är naturligt att ha hästen inackorderade. Dessutom har hon även en sambo och sin 

familj att kunna ta hänsyn till, därför krävs det ett riktigt bra erbjudande för att en flytt ska vara 

möjlig. Prioriterande för henne som hästägare att det finns för hästen är stora hagar så de kan 

ha god utevistelse, träningsanläggning som har bra underlag och hindermaterial, ridvägar och 

klätterbackar. I stallet ska det vara stora boxar med vattenkoppar och bra strö, bra foder. Det 

ska gärna finnas tillgänglig veterinär och hovslagare inom området och sedan gärna att en 

tränare kommer till ridanläggningen för att hålla kurser eller träningar. När det gäller 

samhällsservicen är det fördelar om det finns en affär eller skola och att lokaltrafiken går bra, 

men personligen var det inte viktigt för henne. Det som prioriterades var hästarnas välfärd. 

Önskvärt skulle dock vara att val av boende var enkelt så möjligheten att bo i lägenhet eller hus 

fanns. Det önskades ett enkelt boende men med fördelar för hästen.  

8.1.3 Respondent 3 

Bakgrund 
Respondent 3 bor på en liten gård utanför Sala, är familj på två vuxna och två barn som är snart 

12 och 14 år. De äger fyra hästar för nuvarande som står hemma på deras gård. Deltagande i 

denna intervju var mamma och äldsta barnet. Hästintresset är något mamman haft under hela 

livet sedan tioårsålder och har alltid funnits inom familjen. De ser även att hästintresset är 

något som kommer finnas kvar, att det inte skulle vara något de slutade med. Sedan är även ena 

barnet mycket intresserat av ridningen och kommer fortsätta hålla kvar intresset i familjen 

länge.  

Nuvarande hästboendet 
Respondent 3 såg stora fördelar med att ha sin egen hästgård. Det var enkelt att kunna ta sig ut 

och behövde inte tänka på samt planera inför att åka till stallet. Vid ett stall längre bort måste 

man tänka ”nu ska jag åka dit”, vilket tar längre tid. Idag kan de gå mellan stallet och hemmet, 

in för att äta något, sedan kan de lika smidigt gå ut igen för andra sysslor i stallet. Dessutom så 

fick de bättre kontroll över sina hästar, då de hela tiden har översikt över dem i hagen och ser 
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att allting är okej. Hon såg sig inte ha några negativa åsikter om en hästgård, då de trivdes så 

otroligt bra med det. Tillgång till ridvägar, ridbana och paddock finns tillgängligt, vilket de 

ansåg bra. En paddock de kunde åka till för träning låg i närheten och runtomkring deras hem 

fanns många bra ridvägar. De längre sträckor som åktes var till ridhuset för träningar, vilket de 

åkte regelbundet på en till två gånger i veckan, då dottern rider. I framtiden ser de sig bo kvar 

på samma ställe, då de ansåg det som drömstället och hela familjen trivdes otroligt bra. Det 

fanns inga anledningar för dem att byta sitt boende, för det kändes så bra. 

Tankar kring livsstilsboende med häst  
Respondent 3 såg livsstilsboende som ett boende anpassat till hur man vill ha det. Att det har 

utformats exakt hur just du vill ha det och unikt för en person. Denna form av boende var dock 

inte av stort intresse för henne. 

 

”Det skulle bli för mycket hästar. Det skulle bli för mycket hästfolk. Jag tycker bättre om 

då det är mindre. Det vet jag när alla travhästar var runt omkring en här förut, det var 

alldeles för mycket. Nej, jag vill hellre ha lite mer eget, även om det är en fördel att ha 

nära till ridhus och så trivs jag nog bättre såhär. ” 

 

Det var prioriterat att det var lite avskilt och eget. Viktiga faktorer var dock att ridvägar som 

var mjuka och bra skulle finnas på platsen, detsamma gällde bra stall och boxar. 

Samhällsservice var viktigt beroende på vad man skulle jobba med. Det skulle vara viktigt med 

barnomsorg, men detta beroende på arbetet. 

8.1.4 Kritik till intervjuer omgång 1 

Denna undersökning kom inte så djupt som önskat var, därför beslutade jag att utöka 

undersökningen med en till omgång av intervjuer med något modifierad frågeuppställning, ha 

det mer öppet för respondenterna att tala om sitt liv. Sedan beslöt jag även att ha en mindre 

enkätundersökning för specifika servicefunktioner som visat sig vara åtråvärda utifrån tidigare 

förstudie. Detta kommer göras för att kunna få en bättre grund till analysarbetet och 

slutsatserna.  
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8.2 Kvalitativa intervjuer omgång 2 
Under denna omgång av intervjuer användes ingen specifik frågeguide för att styra intervjun, 

utan respondenterna fick berätta mer om sin vardag med hästen och hur de växt upp med att ha 

häst. Följdfrågor har till viss del ställts utifrån det de berättar, men respondenterna har mest fått 

berätta. För att kunna sammanfatta viktiga delar ur dessa intervjuer har gemensamma faktorer 

valts ut att lyfta fram. Till denna intervjuomgång tog kontakt med två nya personer och en från 

tidigare omgång bads göra en till intervju. Första respondenten i denna omgång är en kvinna i 

20-årsåldern som inte innehar häst för nuvarande, men har haft i många år tills en tid tillbaka 

och stått i inackorderingsstall under den tid hon innehaft häst. Hon studerar och arbetar för 

nuvarande. Den andra respondenten är en kvinna i 20-årsåldern och har ställt upp under 

intervjuer omgång 1 som innehar tre stycken hästar hon har uppställda i inackorderingsstall. 

Sista respondenten är en kvinna i 40-årsåldern som hyr stall och beteshagar av sina föräldrar 

som ligger nära intill sitt hus där hon bor, äger fyra hästar varav två hon tränar själv och två är 

barnens ponnyer.    

8.2.1 Ekonomi 

De ekonomiska aspekterna lyfts fram av de som innehar hästarna i inackorderingsstall. Det 

krävs mycket tid och pengar för att fortsätta med intresset. Respondent ett lyfter fram att det är 

en prioritering som krävs att göras för att fortsätta med hästarna.  

 

”Men det är tid som krävs att ha egen häst, så man får prioritera. Just nu är det 

utbildning och jobb som gäller, få ihop ekonomin och ta tid för att plugga.” 

 

Även respondent 2 lyfter fram att det är stora kostnader att ha hästar i ett inackorderingsstall, 

och tankarna har många gånger kommit till att tänka över fördelar och nackdelar med att 

inneha ett eget stall. Med en inackordering kan det tillkomma missnöje med hur servicen skett 

under dagen hon inte befunnit sig i stallet, och detta märks tydligt då hon själv åker ut dit mot 

kvällen. Delvis på att saker kan saknas i stallet eller inte har gjorts, eller att hennes hästar har 

skadat sig eller är skygga. Vid ett eget stall kan hon göra det hon själv önskar och får det rätt 

direkt utan krångel, men ger också nackdelen att det egna stallet låser henne mer. Att ha 

hästarna som hon har dem nu, binder inte upp henne på heltid. Respondent 2 innehar även en f-

skattsedel på sina hästar och utbildar dem för att sedan sälja vidare, men nämner att det är en 

väldigt kostsam sport och gör ingen vinst på det idag. Och det som är det dyraste för nuvarande 

är stallhyran, eftersom all service som görs måste betalas för. Så hon önskar att finna något som 

inte är kostsamt boende för hästarna, men ändå inte gör henne uppbunden. 

Respondent 3 innehade inga specifika åsikter kring de ekonomiska aspekterna kring hästar.  

8.2.2 Träningsmöjligheter 

Träningsmöjligheterna är något som beskrivs av alla respondenterna, vad de innehade och vad 

de hade önskan att inneha. Respondent 1 hade god tillgång till bra ridvägar på alla olika ställen 

hon stod med sin häst. Hon hade även en paddock som hon hade tillgång till i stallet, men inget 

ridhus. Ridhus fanns inte långt bort att kunna få tillgång till, det låg två stycken, båda inom en 

fem kilometers radie från stallet hon stod i, och hon hade även tillgång till en ridinstruktör. Ett 

problem som hon innehade som var av stor vikt, var att hennes häst var dammallergiker, vilket 

gör att det fanns ytterligare saker hon behövde tänka lite extra på. Hästar med dammallergi blir 

lätt påverkade av miljön de står i, vilket hon lyfter fram. 
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”De är jättekänsliga, likaså då jag red i paddocken. Då kunde han bara ställa sig och 

råhosta, hände även mitt på hopptävlingen, den stackaren. Vi hyrde in honom i ett annat 

stall först, men där kunde han inte vara för det var gammalt och slitet. Så därefter kom vi 

till det andra stallet som var stort och luftigt och bara tre hästar där. Det var knappt 

dammigt och vi höll det rent.” 

 

Respondent 2 har mycket goda träningsmöjligheter för sina hästar, då hon står i ett stort stall 

med många hästar i. De har ridhus, ridbanor med olika underlag och bra ridvägar. Ridvägarna 

var inte bilfria, men hästarna hon äger var trafiksäkra så detta var inget problem. Men hon ser 

inget negativt med att det skulle finnas en ridbana för endast hästarna och som hålls efter 

noggrant. Det skulle ta bort en osäkerhetsfaktor vid uteritt då hästar kan bli rädda om en 

bilförare inte kör varsamt förbi. Dock har det uppstått problem under vintermånaderna med 

ridhuset, då underlaget har fryst så fort det har blivit minusgrader utomhus, vilket hon sett som 

ett stort minus. Det är ändå under vintern som ridhuset behövs som mest för träningen, då 

vädret ute inte alltid är bra. Underlaget i ridhuset är viktigt, specifikt då hon har hopphästar 

som tränas en hel del, det är viktigt för att man ska kunna öka hållbarheten på hästarna. Vid fel 

underlag sliter det mycket extra på hästars senor och leder. Ridinstruktörer var även väldigt 

viktigt för både henne och för hennes hästar. 

 

”… För motivation och inspiration och träning helt enkelt. Jag försöker tävla mina 

hästar på helgerna så försöker träna dem på veckorna. Så är det skönare att ha tränaren 

på anläggningen än att åka, transportera.” 

 

Att åka på tävlingar är något hon gjort från början då hon fick sin första ponny, och gör även 

nu. Nu tävlar hon mer regionalt än nationellt då hon hoppar lite lägre klasser. Dessutom har 

Mälarregionen mycket lokala tävlingar inom hoppningen då det är en hästtät region.  

 

Respondent 3 tävlar inte sina hästar så mycket som hon gjort förr, men åker ändå på mindre 

tävlingar och träningar. Hemma har hon tillgång till fina ridvägar, en egen ridbana samt fina 

gärden som ligger i träda och kan ridas på. Tillgång till ridhus är önskvärd under vinterhalvåret, 

men hon har inte tillgång till detta vid sitt boende. Därför blir det mindre tävlingar under 

vintern. Hon tar sig till en tränare i Västerås för hoppträning, men i övrigt rider hon endast själv 

och tränar sina hästar hemma. Ibland kan det hända att hon tar ut en dressyrtränare, men det är 

mer sällan nu än förr. 

8.2.3 Livsstilen 

Livsstilen med att ha häst är väldigt framträdande för alla respondenterna, det är något man 

håller på med varje dag. Respondent 1 var mycket tävlingsintresserad och tränat sin häst 

väldigt mycket. Hon lyfter fram hur hon haft hästen som sin bästa vän och haft en fantastisk tid 

tillsammans med. Efter skolan tog hon sig direkt till stallet, och under intensivaste 

tävlingsperioden kunde hon rida två gånger om dagen, en gång mycket tidigt och en gång mot 

eftermiddagen och kvällen. Hon nämner att hon saknar den vardagen nu då hon inte innehar 

häst för nuvarande, då det var väldigt avslappnande att bara komma ut med sin häst och njuta 

av nuet. Dessutom var tävlingarna inte bara det som var uppskattande, utan upplevelsen att få 

vara ett med sin häst, att bara få komma ut och njuta av naturen. Att dela intresset med hästar 

finner hon kul, för det finns så många aktiviteter man kan göra med hästarna om man är en 

grupp tillsammans, men uppskattar ändå den egna, ensamma tiden i stallet, då det känns som 

mer högkvalitet för henne och hennes häst. Sedan är det också ett sätt att varva ned från den 
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vanliga vardagen. Att inneha häst har påverkat hennes liv mycket genom att hon fick ett stort 

ansvar för ett djur som hon anser som en fantastisk vän. 

 

Respondent 2 är inte fullt bunden till stallet, det enda hon gör är att mocka, rida och förbereda 

maten. Dock finns alltid en underliggande oro för att all service inte skulle utföras på 

tillfredsställande sätt. Hon har flyttat runt mycket för att finna bästa platsen för sina hästar och 

vill ha det bästa för sina hästar, samtidigt som hon själv innehar friheten att kunna göra vad hon 

vill. Att resa iväg fungerar fortfarande för hennes del, då hennes mamma har stort hästintresse 

och hjälper därmed till. För nuvarande är placeringen av stallet väldigt bra, då det finns närhet 

till många saker, men en önskan om fler hästrelaterade aktiviteter på gården finns.  

 

”Så hade varit roligare om det varit fler kurser och fler träningar, clinics och sådär. Och 

det skulle även skapa bättre sammanhållning i stallet för det står så många där. Det är 

knappt så man vet vad alla heter. Man vet namnen på hästarna men inte på 

människorna.” 

 

Respondent 2 inhandlar sina hästar som är unga och/eller outbildade för att kunna träna upp 

dem. Från början var det för att hon inte innehade pengarna att köpa en färdigutvecklad häst, 

men nu har det blivit en vana för henne att utveckla hästarna från början och sedan sälja dem då 

hon inte har möjlighet att kunna utveckla dem vidare. Hon har haft en idé att kunna tjäna 

pengar på det, men det är svårt att göra det. 

 

Respondent 3 har alltid innehaft ett djur- och naturintresse, och gillat framförallt hästar sedan 

åtta års ålder. Hon spenderar flertal timmar i stallet varje dag och under helgen har hon en 

sovmorgon då de andra i stallet har ett utsläpp och fodring. Men även om hon är väldigt bunden 

till sitt hem, trivs hon bra med det. Dessutom håller det henne stark, då det är hennes 

motionsform. Det kan vara svårt att åka bort, men vid sådana tillfällen kan hon be någon 

granne eller hyra in någon som tar hand om hästarna under den tiden. Dock är detta ett sätt för 

henne att leva, och trivs väldigt bra med det. Då det varit hennes vardag så länge, kan hon inte 

tänka sig ha det på något annat sätt, för det skulle skapa rastlöshet. Under sommarhalvåret är 

det inte lika mycket arbete, då hästarna går på lösdrift, då blir det endast det roliga kvar att 

göra, vilket är att träna dem. Hon kan inte tänka sig för nuvarande att flytta någonstans, 

eftersom det är en släktgård. Det ökar värdet då det tillhör familjen, och det spelar ändå ingen 

roll om det finns finare ställen att bo på med bättre resurser, släktgården har större värde. 

8.2.4 Övrigt 

Respondent 1 nämner mycket att tiden är krävande att ha egen häst, och får därför prioritera för 

nuvarande. Och det skulle även vara svårt att ha sin egen gård, för då skulle det krävas att 

någon fanns där för att hjälpa till då det gäller lunchfodringar och liknande. Antingen blir man 

väldigt beroende av andra, eller så blir man bunden till gården. Men det viktigaste är hästens 

välmående överlag, det är prio ett enligt respondent 1.  

 

Respondent 2 ser att läget är viktigt, för att det ska skapa möjligheter. Vid ett bra läge kan hon 

välja vilken hovslagare hon vill, har inte långt att åka till tävlingar då det finns många i området 

och sedan nära till veterinär att åka ut till stallet för att kika på hennes hästar. Om hästarna 

skulle stå mitt ute i ingenting blir det svårt att ta ut vem som helst, men om man däremot har 

hästarna inne i staden så finns oro för deras välmående. Att hästen mår bra och har det bra är 

det viktigaste för henne. 
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Med respondent 3 hade jag även en diskussion kring Julmyra som plats, då hon inte alltför 

längesedan besökt den platsen. Hon hade funnit tillgångarna väldigt tillfredsställande, gillade 

ridhuset mycket, men hon gav tryck på att visuellt sett så var det en besvikelse. Ridbanor och 

ridhus var fantastiska, dock så var det inte alltför fint kring de bostadshus som finns där. Sedan 

ansåg hon att det borde finnas en regelbunden tränare som kommer dit till platsen för 

träningstillfällen och hade även en önskan om en hästrehabilitering för att göra Julmyra ännu 

mer unikt. 

8.2.5 Kritik till intervjuer omgång 2 

I de nya intervjuerna gjordes försök till att göra intervjuerna mer öppna för de som deltagit att 

svara, och jag fick en god inblick hur deras vardag med hästarna kunde se ut. Intervjuerna blev 

något djupare denna gång än vad den föregående blivit, och för några av de deltagande blev det 

känslosamt att tala om sin uppväxt med hästar. Om flera intervjuer skulle göras, skulle istället 

föredra att göra en gruppintervju för att få fram gruppdynamiken och skapa en diskussion bland 

flera hästintresserade personer. Något som även skulle vara av intresse att göra, är att testa 

shadowing, det vill säga följa en person under hela dagen i stallet och därför finna saker som 

skapar oro, även se vad för något som kan ställa till med problem i deras vardagliga sysslor i 

stallet. 

8.3 Undersökningens validitet och reliabilitet 
Den kvalitativa undersökningens validitet är god, då den mäter det som skall mätas. Det som 

var önskvärt att granska var servicefunktionerna och eventuella dolda behov hos intressenter, 

vilket har gjorts efter dessa två intervjuomgångar. Reliabiliteten är något svårare att avgöra för 

detta arbete. Då mina respondenter valts ut genom mitt egna kontaktnätverk så kan svaren bli 

olika om undersökningen väljs att göras igen, vilket kan tas i åtanke ifall någon önskar göra 

fortsatt forskning på arbetet.   
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8.4 Kompletterande enkätundersökning 
En kompletterande enkätundersökning har valts att göras till servicefunktionerna för att kunna 

utöka undersökningen, men även ta tillvara resultatet som fåtts från tidigare förstudie. Frågorna 

skall besvaras utifrån vad för känsla vissa funktioner inom ett samhälle ger för individen. Varje 

fråga kommer i funktionell- och dysfunktionell form för att sedan kombineras samman till ett 

resultat vad individerna eftersöker mest. Det var fyra servicefunktioner som granskades närmre 

hur viktiga de var för intressenter, och det var gällande lokaltrafiken, livsmedelsaffär, 

barnomsorg och knytpunkt för informationsutbyte. Enkätens utformning finns att granska i 

bilaga 4. 

 

Första frågan som ställdes var gällande lokaltrafiken, vad det gav för känsla om det gick ofta, 

samt om det inte gick ofta. Resultatet visas nedan. 

Lokaltrafik Dysfunctional 

Like Must-be Neutral live with dislike 

Functional Like       4 3 

Must-be     2 1 

neutral        

live with        

dislike           

Tabell 2 Servicefunktionen lokaltrafik. 

 

Andra frågan som ställdes var gällande om livsmedelsaffär fanns på plats, vad det gav för 

känsla om det fanns och sedan om det inte fanns på plats.  

Livsmedelsaffär Dysfunctional 

Like Must-be Neutral live with dislike 

Functional Like       6 2 

Must-be    1 1   

neutral        

live with        

dislike           

Tabell 3 Servicefunktionen livsmedelsaffär. 

 

Tredje frågan var gällande om barnomsorg fanns på plats, vad det gav för känsla om det fanns 

och sedan om det inte fanns på plats.  

Barnomsorg Dysfunctional 

Like Must-be Neutral live with dislike 

Functional Like     1 3 2 

Must-be      1 

neutral    3    

live with        

dislike           

Tabell 4 Servicefunktionen barnomsorg. 
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Sista frågeställningen var gällande om knytpunkt för informationsbyte fanns på plats, vad det 

gav för känsla om det fanns och sedan om det inte fanns på plats.  

Knytpunkt Dysfunctional 

Like Must-be Neutral live with dislike 

Functional Like       5   

Must-be      1 

neutral    4    

live with        

dislike           

Tabell 5 Servicefunktionen knytpunkt för informationsutbyte.  
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9. Resultat 

Här sammanfattas resultatet av empirimaterialet. 

9.1 Resultat intervjuer 

9.1.1 Intervjuer omgång 1 

Samtliga av de som blivit intervjuade såg intresset av att ha häst som något långvarigt och 

skulle förhoppningsvis leva kvar inom familjen i framtiden. Av dessa var två av respondenterna 

som hade sina hästar i inackorderingsstall och en som hade egen gård. Det nuvarande boendet 

var tillfredsställande för samtliga, men av de som inte hade egen hästgård hade en önskan att 

senare ha sin egen hästgård om möjligheten finns. Fördelarna med inackorderingsstallen för 

ena respondenten att hon endast behövde ta hand om sina hästar och inte lägga fokus på något 

annat. En annan fördel var även att det var bra till en början då första respondenten ganska 

nyligen blivit hästägare. Nackdelar som lyftes fram med inackorderingsstall var: 

 Kontroll över hur vissa saker skedde 

 Dyr service 

 Dålig service uppmärksammas inte förrän ägaren anlänt 

Att ha tillgänglighet till ridhus, bra ridvägar och ridbana var väldigt positivt och önskvärt. Det 

geografiska läget var också viktigt på grund av det ska vara ett attraktivt hästområde och ha 

tävlingsplatser inte alltför långt bort. Respondent 3 såg många fördelar med sin egen hästgård, 

specifikt att det var enkelt och planering inte behövdes göras inför stallbesöken. Respondenten 

hade inga negativa åsikter gällande att ha egen gård, det var deras drömboende. Allting fanns 

på plats förutom ridträningen för ena barnet som de transporterade sig till en till flera gånger i 

veckan. 

 

Livsstilsboende med häst fanns intresse hos respondenterna, men endast de med inackorderade 

hästar fann det mest intressant. De talade om fördelar som friheten med att ha allting på plats 

på ett ställe och att de hade gott underhåll på ridvägar och ridhus. De servicefunktioner inom 

hästnäringen som var mycket önskvärda var: 

 Bra vägar att rida 

 Hästen ska ha stora hagar och god kvalité i stallets boxar 

 Ridskoleverksamhet/Ridträning 

 En tillgänglig hovslagare 

 Veterinär tillgänglig i området 

Den önskvärda samhällsservice som uppenbarades var: 

 Livsmedelsaffär 

 Skola och dagis för att skapa mer levande landbygd 

 Lokaltrafik som går är bra 

I övrigt kan nämnas att enkelt boende men goda fördelar för hästen var åtråvärt. 
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9.1.2 Intervjuer omgång 2 

De ekonomiska aspekterna var något två av respondenterna tänkte på, specifikt gällande 

kostnaden att inneha sin häst, som bland annat kostnaden för hästnära tjänster. Det blev en 

prioritering med vad pengarna ska läggas på, samtidigt som de önskar det bästa åt sina hästar, 

men det är en kostsam sport. 

 

När det gällde träningsmöjligheter hade alla tillgång till någon form av träningsfacilitet. Alla 

hade tillgång till ridvägar samt ridbanor, och en önskan att ha tillgång till bra ridhus fanns. 

Viktigt var även att kvalitén för underlag till ridhusen hölls efter, för att hästarnas hållbarhet 

skulle öka. De som inte hade möjligheten att utnyttja ridhus hade antingen god möjlighet att ta 

sig till ett, eller åkte iväg på regelbundna träningar till ridhus och för tränare. En hade behovet 

av bra ridbana, då hon ägt häst som var dammallergiker och hostade mycket vid för torrt och 

dammigt underlag, men blev även påverkad om det var en dammig miljö i stallet. 

 

Hästen lyfts fram att de är otroligt viktiga för respondenterna. Den är deras bästa vän och de 

innehar en fantastisk tid tillsammans. Tiden tillsammans med deras hästar är kvalitetstid och är 

delvis en motionsform, men också en tid för dem att stressa av och leva i nuet.  Den har även 

ökat ansvarskänslan för en av respondenterna, och det är tydligt att alla som ställt upp önskar 

ett välmående för sina hästar.  Samtidigt som de önskar det bästa för hästarna, finns en viss 

önskan av frihet till att göra andra saker än endast stallsysslor. 

 

Respondent 3 som innehar egen gård önskar inte att flytta, då det är en släktgård, vilket väger 

upp mot alla andra finare och bättre gårdar. De andra två respondenterna har tankar kring egen 

gård, men väger fördelar mot nackdelarna med att ha det. Saker som nämns gällande egen gård 

är antingen bli väldigt beroende av personal som hjälper till med sysslor eller annars vara själv 

väldigt bunden till gården. 

 

Tankar som de ser som viktiga och skapar goda möjligheter är: 

 Bra läge för att lätt kunna ta kontakt med hovslagare, veterinärer 

 Bra läge för hästarna, som skapar trivsel för dem 

 Attraktivt inom ett hästrikt område som därmed har en del tävlingar 

 Tillgång till ridinstruktörer och clinics för att öka samhörigheten i stallen 

 Något som gör platsen unik, som lockar nya människor 
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9.2 Resultat enkätundersökning 
Utifrån bedömningsschemat för Kanos modell gav varje fråga en indikation på hur önskvärd 

varje servicefunktion är. Lokaltrafiken var väldigt attraktivt att ha, det vill säga att kunden är 

nöjd om det finns på plats men blir inte heller missnöjd om det inte skulle finnas på plats. Det 

var tätt följt av one-dimensional vilket innebär att kunden blir mer nöjd desto mer av den 

funktionen den finns. 

Gällande en livsmedelsaffär så var det ett tydligt resultat att det var attraktivt, men de kan leva 

med det om det inte skulle finnas på plats. Barnomsorgsfrågan var det lite blandade svar, de 

svar som var vanligast var attraktivt och indifferent. Indifferent innebär att kunderna inte 

specifikt bryr sig om denna del. 

Sist gällande frågan för en knytpunkt för informationsutbyte var det främst attraktivt och följs 

sedan av indifferent. 
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10. Analys 

Här analyserar empirimaterial med hjälp av den teoretiska referensramen.  

 

Julmyra är ett livsstilsboende med häst som är ganska nytt på marknaden i Sverige och en 

nuvarande trend som kan komma att expandera. Utbudet av liknande hästbyar har ökat, och det 

finns snarlika boenden. Dock bör de skapa sin egen blå ocean och ha en stark grund att stå på 

så de kan konkurrera med andra liknande hästboenden. De konkurrerar idag på en röd ocean 

med alla andra former av hästboende och får därmed slåss för sin överlevnad. Behovet för vissa 

servicefunktioner är olika beroende på vilken målgrupp man mest fokuserar på och ett intresse 

för livsstilsboendet finns hos de intressenter som intervjuats. De målgrupper som var mest 

intresserad är de som har sin häst i ett inackorderingsstall och drömmer om sina egna 

hästgårdar med närhet till den hästservice som Julmyra erbjuder. Detta tror jag kan bero på att 

man får en annan frihet, och du har allting på plats för din häst. Hästgård kan också vara 

lockande för de som vill utveckla sin hästverksamhet. Man kan börja med att ha endast en häst 

och då kan det vara behändigt med att ha hästen inhyrd i ett stall, men finns ett mål med att öka 

antalet hästar i sin ägo kan ett eget stall vara en stor fördel. Sedan av andra skäl kan hästgård 

vara mindre eftertraktad, som av ekonomiska skäl. Det är kostsamt att ha häst, sedan är även 

hästsporten i sig väldigt kostsam. 

10.1 De fyra åtgärderna  
Eliminera - Det viktiga för Julmyra nu är att eliminera osäkerhetsfaktorer som kan bromsa den 

fortsatta utvecklingen. Om de önskar inflyttning av nya personer så bör osäkerhetsbubblan 

spräckas. Om nya personer flyttar in så skapas en kritisk massa, vilket gör det möjligt för 

servicefunktionerna att komma igång. Eliminera även faktorer som kan ge missvisad 

marknadsföring. Det framgick under intervjuerna att anläggningar och tillgångarna på Julmyra 

var fantastiska, men att det såg lite tråkigt ut på boendets utsida. Även om huset kan vara 

fantastiskt i sig, förstörs det fina uttrycket med att det inte är ombonat runt omkring. Det 

visuella intrycket har stor betydelse, och bilder ska vara överens med verkligheten. 

 

Reducera - Förenkla erbjudanden för att kunna passa fler personer. Det finns en väldigt stor 

målgrupp i yngre personer som har sina hästar inackorderade. Många vill finna bästa platsen 

för sin häst, men ändå ha friheten att kunna göra annat som ett inackorderingsstall erbjuder. 

 

Skapa - Skapa en möjlighet till ett billigare boende för de som önskar ha hästen på plats, men 

ändå ha möjligheten att ha kvar sin frihet. Nu finns det folk som åker bil ut till den plats man 

har sin häst, därmed kan Julmyra erbjuda möjligheten att ha sin häst hos sig och sedan pendla 

till arbetet, vilket kan skapa en lättnadskänsla för hästägare. Du finns nära till hands för din häst 

den tid du är i ditt hem. Den kritiska massan kan komma att bli väldigt viktig i starten, få fler 

att flytta in. Om man skulle önska att bygga ett lite billigare boende för de som önskar det lite 

enklare, så kan inspiration hämtas från exempelvis idén BoKlok som Ikea och Skanska gjort i 

Stenby, Eskilstuna.
39

 

 

                                                 
39

 BoKlok är kvadratsmarta lägenheter i tvåplans flerbostadshus. Det är bekväma lägenheter till ett pris som kan 

passa många personers plånbok. För att läsa mer om specifikt detta, kan det läsas på URL: 

http://www.boklok.com/upload/Images/SE%20Sales%20brochure/PB%20Stenby%20090527.pdf 

Hämtad: 19/5 2012 

http://www.boklok.com/upload/Images/SE%20Sales%20brochure/PB%20Stenby%20090527.pdf
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Öka - Öka insynen vad Julmyra är, sätt denna plats på kartan och gör så alla vet att ni finns. 

Om du inte syns, finns du inte. Vad för specifik känsla önskar ni ge Julmyra på plats? 

Konsumenterna, de framtida intressenterna, har stor makt och kan de från början få en väldigt 

bra upplevelse att vara på plats, kommer detta även spridas vidare. Öka även tydligheten att det 

är en hästvänlig kommun, hästen finns med i planeringen av Julmyra och glöms inte bort i 

mängden.  

10.2 TAIDA™ 
Modellen TAIDA skulle kunna tillämpas på konceptet som Julmyra har för att kunna arbeta 

fram en stabil vision att sträva efter. Jag analyserade utifrån min synvinkel i arbetet. 

 

Tracking - Trender inom hästsektorn finns som Julmyra Horse Center kan känna igen sig inom. 

Bland annat ses livsstilsboende som en trend, vilket Julmyra marknadsför sig som. Sedan ser 

man även vilken styrka som finns i hästsektorn inom Mälarregionen, både mer hästar än 

genomsnitt i Sverige och även ett attraktivt tävlingsområde gällande ridsporten som nämndes i 

intervjuerna. Tillgångarna som redan finns på plats för boende skulle gynna träningen för deras 

ridhästar om ett tävlingsintresse existerade. I och med att hästen har så stor betydelse för den 

som har sitt intresse som livsstil så är det viktigt med att allting har god kvalité. Man vill att 

hästen ska trivas bra på platsen och ha ett gott välmående. Hästens välmående kan även då 

kopplas samman till dess ägare, för då hästen trivs bra gör det även ägaren nöjd. Min tanke av 

att flytta ut på landsbygden är för att jag ska kunna slappna av mer än all stress som kan 

existera i centrum och samtidigt få ägna sig åt sitt stora intresse. Tekniken erbjuder även idag 

på Julmyra att du ska kunna arbeta hemifrån, då bra bredbandsuppkoppling finns att använda. 

Och det skapar fördelar och möjligheter för de som vill etablera sitt företag där, vilket är 

önskvärt i framtiden. 

 

Analyzing - Omvärldsförändringar kan göra en del för Julmyra. Om trenden med att ha 

hästbyar och livsstilsboende med häst fortsätter så kan det leda till både positiva och negativa 

utgångar. Positiva är önskvärt om Julmyra, som redan nu är väl utvecklat, får mer styrka och 

folk flyttar in till området. I och med att de har sina träningsmöjligheter på plats kan de ta sig 

an stora marknadsandelar tidigt och då ha en stabil grund då andra liknande boenden tar sig in 

på denna marknad. Dock kan det gå åt det negativa hållet, vilket kan leda till att de inte når den 

önskvärda målgruppen och blir därmed begränsade. Andra erbjudande liknande deras kan ta 

blivande kunder, eller att kunderna inte ser någon skillnad på Julmyras boende och annat 

vanligt hästboende. Möjligheten att de inte särskiljer sig från det ”traditionella” hästboende 

med inackorderade hästar eller hästgård kommer alltid finnas där som ett hot mot deras 

fortsatta utveckling. 

 

Imaging - Visionen är den att Julmyra ska vara det första hästsportsamhället i Sverige, och bör 

därför reklamföra sig tydligt vad för skillnader de har mot andra hästboenden. Med klar 

marknadsföring mot en riktad målgrupp kan fler ta till sig erbjudandet och hjälpa dem 

utvecklas vidare. De innehar ett tydligt koncept vad de önskar att bli, men delmål för att nå dit 

skulle vara bra att fortsätta utveckla. För att företagare som önskar bilda nya servicefunktioner 

krävs det att en kritisk massa av personer flyttar in, så de har sig en marknad på plats.  

 

Deciding - Vill, bör, kan- analysen är ett verktyg som jag anser att de kan jobba vidare med 

under arbetet med Julmyra. Allt eftersom kommer nya tillgångar upptäckas eller fler 

förändringar att ske, vilket också leder till att nya konsekvenser dyker upp och fler beslut 

behövs göras.  Därför kan en granskning av de konsekvenser som trender och scenarior ger 

vara väldigt relevant. Om man inte är medveten om vad för konsekvenser ageranden ger, kan 
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det ge ödesdigert resultat. Om en viss trend är på uppgång, hur ska de kunna möta den? 

Hästbyar är något som är på uppgång och vad skulle detta göra för Julmyra? Skulle de kunna 

locka fler kunder, eller skulle konkurrenssituationen förvärras? 

 

Acting - Här ska ord gå till handlingen så förändringen verkligen sker. Denna punkt ska 

önskvärt uppföljas för att ha kontinuerligt god koll på omvärlden. Med god översikt över 

marknaden kan de vara mer beredda på vad som kan komma att ske senare. Om processen 

avslutas direkt kommer samma arbete krävas igen för att starta om från början. 

Tillväxtstrategier ska ändå vara långsiktiga. 

 

10.3 The marketing concept 
I marketing concept talas det om att skapa kundvärde och för att kunna skapa kundvärde krävs 

det att man känner sin målmarknad. I min undersökning jag gjorde fanns intresset av detta 

boende hos de som hade sina hästar inackorderade, och sedan kunde man särskilja två olika 

målgrupper inom just detta. Det var de som önskade ett enkelt boende med fördelar för sin häst, 

sedan de som önskade en hästgård. Utifrån det kan man arbeta vidare och besluta vilken grupp 

som bör fokuseras på mer.  

 
Figur 5 Uppdelningen av intressenter utifrån intervjumaterial 

De som önskade ett enkelt boende nu kan komma senare att utveckla till att önska en hästgård i 

framtiden. Valet av målmarknaden bör göras noggrant inom Julmyra för att fortsätta sin 

utveckling. När en målmarknad väl beslutats kan man granska ytterligare vilka just deras 

angivna behov och dolda behov är. Med att de känner sin marknad väl, ger det fördelar och kan 

sedan gå med vinst. Marketing concept är bra för Julmyra att också arbeta vidare med, allt för 

att förstå deras kunder bättre. 

 

Det finns de utsagda behoven vad de önskar för något, men under dessa behov kan det finnas 

underliggande orsaker att vilja ha fler saker. Något som framgår mycket är att de önskar gott 

underhåll av faciliteter som finns för att bedriva hästsporten. Vissa har av bekväma skäl, medan 

andra har ett viktigare skäl som bland annat hästens välmående. Kunden behöver sättas i fokus. 

Vad för fördelar kan Julmyra erbjuda med sitt boende och stall? Fördelarna bör väga upp mot 

de nackdelar som kunderna kan tänka sig att ha. Önskar Julmyra att bli billigare än 

inackorderingsstall? Kan de skapa ett bättre erbjudande än vad vissa stall som finns idag på 

området, och vad skulle det vara som är bättre? Med inackorderingsstall skulle det skapas fler 

jobbmöjligheter, då servicefunktioner inom hästnäringen krävs. För att locka dit nytt folk skulle 

Ridsport 
Inackorderade 

hästar 

Enkelt boende 

Hästgård 
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exempelvis vara om en ridtränare flyttade till Julmyra och kunde på plats erbjuda träningar för 

de som är intresserade. De har redan etablerat sig väl inom travhästnäringen, och om en 

ridsporttränare flyttade in till området, skulle det ge stor effekt anser jag. Vad skulle de önska 

säga med sitt erbjudande på Julmyra, vill de ge någon form på garanti att exempelvis: ”Bo på 

Julmyra ger dig en stor upplevelse”, eller skulle viljan finnas att lägga fram andras åsikter allt 

eftersom fler flyttar in, att de får berätta om sina upplevelser på Julmyra och hur det påverkat 

deras liv. Då skulle WOM komma in i bilden, att konsumenterna lyssnar på andra 

konsumenter. 

 

Ett underliggande behov är den såkallade ”avslappnande faktorn”. Många som utövar 

hästsporten njuter av sin tid tillsammans med hästen. Att endast vara med den på en plats du 

även trivs, ger en mer kvalitetsupplevelse. Din häst mår bra, vilket gör att du mår bra och en 

trygghetskänsla skapas av att veta att allt finns på plats vid ditt hem. Om någon finns tillgänglig 

i stallen, eller veterinär och hovslagare finns nära till hands, så behöver inte hästägaren oroa sig 

den tiden han eller hon inte befinner sig i stallet. Servicefunktionerna inom samhällsservice är 

beroende också av vilken målgrupp man önskar att satsa mer på till en början. En knytpunkt för 

informationsutbyte är en bra sak att ha på plats, för att meddela det som kommer att ske inom 

snar framtid. Lokaltrafiken är av stort intresse, vilket framgick i mina undersökningar. En 

bättre, mer frekvent förbindelse som leder mot exempelvis Uppsala, skulle underlätta vardagen 

för folk som önskar att flytta ut dit, men eventuellt vill pendla till sitt arbete. Barnomsorgen 

skulle kunna bli en mer framtida fråga. Om de önskar att satsa på en yngre målgrupp för de 

som vill ha ett enkelt boende, kan barnomsorgen komma att bli viktigare i framtiden. Dock så 

skapar ett dagis eller skola en mer levande landsbygd, vilket ökar värdet på boendet. 

10.4 Porters five forces 
Konkurrenterna är idag många, som jag nämnde tidigare, och därför återkommer jag till att det 

är viktigt att skapa starka kundband på tidigt stadie. Kunderna har stor makt och stor 

förhandlingsstyrka. Det är viktigt för Julmyra att få dit de nya hästägarna, för med nyinflyttade 

skapas möjligheten att etablera fler servicefunktioner. Julmyra kan ses som en substitutprodukt 

till de tidigare hästboenden som erbjudits. Det ”vanliga” hästboendet har funnits länge, men nu 

vill man allt mer nischa erbjudandet, erbjuda mer än bara en stallplats. Livsstilsboende med 

häst har funnits länge, men det är mer framstående nu, att man önskar lyfta livsstilen 

ytterligare. Livskvalitén blir allt viktigare. 

 

Inträdesbarriärerna på marknaden är inte stor, då hästsporten är så populär. Sedan är även 

Mälardalen en stark region när det gäller hästar, så att finnas på marknaden är inte svårt, det 

svåra kan vara att hålla sig kvar på marknaden. Då vi talar om produktdifferentieringen, hur 

viktig den kan komma att bli för Julmyra, hur de kan särskilja sig. 

 

Julmyras tillväxt har varit lite långsam, och det är en av de bidragande faktorerna för att de 

måste konkurrera mycket om positionerna anser jag. Det starka varumärket är något som de 

behöver jobba fram allt mer. Med ett starkt varumärke kan de enklare marknadsföra sig, och 

folk kopplar samman detta till något bra.   
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10.5 Klusterutveckling 
Klusterutveckling valdes att ta med i projektet för de mer långsiktiga planerna. I kluster skapar 

företagen värde för varandra, och detta är något som jag anser är viktigt att lägga in tidigt i 

utvecklingen av Julmyra. Interaktionen mellan de nya företagen som ger att de nödvändiga 

servicefunktionerna kan stödja varandra då Julmyra står under utveckling och tillväxt, så för 

nuvarande är de ännu i fas 1 då det gäller att etablera stöd. Servicen för de hästnära tjänsterna 

är något som kan öka tillgången för spetskompetens, delvis för att de nuvarande 

hästanläggningar kräver god skötsel, vilket är mycket viktigt hos intressenter, men också att det 

önskas tjänster likt hovslagare, ridtränare och veterinär. Servicefunktionerna inom hästnäringen 

kan därför ta start snart, det är så viktigt. Det finns även servicefunktioner som tillkommer när 

det gäller stallen också, stallservice är också viktig för intressenter att den är av god kvalité. 

Om stallservice samarbetar med de underhållstjänster för anläggningarna, som sedan kan 

komma att samarbeta med ridtränare, veterinär och hovslagare, så har ett företagsnätverk 

skapats. 
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11. Slutsatser och rekommendationer 

Här sammanfattas slutsatser som dragits av arbetet utifrån mina frågeställningar med 

rekommendationer samt förslag till fortsatt forskning. Slutligen görs en reflektion av arbetets 

gång. 

11.1 Slutsatser 
 Vad för servicefunktioner ska tillkomma på Julmyra för att kunderna skall bli nöjda? 

För att kunderna ska kunna bli nöjda krävs det mycket servicefunktioner inom hästnäringen. 

Detta för att behålla den goda kvalitén på de faciliteter som finns och för att kunna erbjuda god 

service i stall, ifall det är ett inackorderingsstall. Det är även önskvärt att det finns någon möjlig 

ridtränare där på platsen som kan komma att erbjuda träningar. Veterinär och hovslagare är 

önskvärt att ha på platsen för hästägarna. När det gäller samhällsservicens servicefunktioner så 

är det mycket beroende på vilken målgrupp man talade med. Lokaltrafiken var av större 

intresse, då att den ska gå mer regelbundet vilket ökar tillgängligheten, barnomsorg fanns 

intresse att ha på plats, men detta också beroende på vilka den huvudsakliga målgruppen är. 

Knytpunkt för informationsutbyte var en viktig funktion, för att dela med sig av det som skett, 

och livsmedelsaffär ansåg de bra att ha på plats, men inte nödvändigt. 

 

 Vilka servicefunktioner kan etableras på kort sikt och lång sikt på Julmyra? 

Inom kort sikt bör följande servicefunktioner inom samhällsservice att tillämpas på Julmyra 

Förbättrad lokaltrafik – väldigt attraktivt hos intressenter. 

Knytpunkt för informationsutbyte – för att kunna ta del av den information som finns. 

 

När det gäller lång sikt för servicefunktioner inom samhällsservice så bör: 

Barnomsorg – Skola och dagis är bra, men det är olika intressant beroende på vilken målgrupp 

de väljer att fokusera på. Barnomsorg skapar dock en mer levande landsbygd, vilket skapar ett 

annat värde för kunderna.  

Livsmedelsaffär – För de mindre inköpen, det är viktigt för intressenter, men det var inte av 

högsta prioritet.  

 

Inom hästnäringen är det möjligheten till god service inom stallet mycket önskvärt inom kort 

sikt. Sedan är det önskvärt att veterinär och hovslagare finns på plats inom kort sikt. En 

ridtränare på plats är också av hög prioritet.  

 

På lång sikt när klustret har fått mer styrka, så kan företagen inom hästnäringen skapa mer 

värden för varandra och även locka dit nya företag, som skapar nya servicefunktioner. 

 

 Finns det några icke-angivna behov av servicefunktioner hos potentiella intressenter? 

Intressenter vill ha sitt boende, men inte bli helt låsta med det. Friheten att kunna göra annat än 

endast sköta om stallet är ett behov som finns hos flera, och den önskan bör tas vara på. Sedan 

är ett starkt behov som finns hos flera hästägare att de vill känna trygghet, att saker sker på rätt 

sätt och att deras hästar mår bra. Om servicefunktioner etableras för att kunna ge kunderna 

dessa känslor av frihet och trygghet så skulle det öka kundvärdet. 
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 Vad ska Julmyra utveckla för att skapa ett starkare koncept och skapa mer kundvärde? 

Julmyra behöver för att kunna skapa mer kundvärde och starkare koncept förbereda och skapa 

en klusterutveckling för att bygga starkt på den regionala tillväxtprocessen. Men detta behöver 

ske tidigt, redan då de första servicefunktionera etableras.  Möjligheterna finns där för god 

utveckling. Om detta görs senare finns det en risk att företagen och aktörerna inte skapar värde 

för varandra. 

 

Övriga slutsatser som kan dras av arbetet är att Julmyras tillväxt blir långsam på grund av den 

konkurrenssituation de sitter i nu. De är på den röda oceanen och behöver sträva mot den blå 

oceanen. Det finns intressenter som kan vara deras framtida kunder, men de behöver särskilja 

sig från alla de andra erbjudanden som redan är på marknaden. 

11.2 Rekommendationer 
Mina rekommendationer som jag önskar lämna, utifrån detta arbete är: 

 Sätt upp klara, tydliga delmål hur de ska nå sin vision med Sveriges första 

hästsportsamhälle. 

 Arbeta vidare kontinuerligt med modellen TAIDA™, specifikt VILL-BÖR-KAN 

analysen. Om denna följs upp har de god koll på sin omvärld och de förändringar som 

kan ske, och även avgöra vad för positiva och negativa utgångar det har. Dessutom ger 

det styrka i tillväxtstrategin om man har god koll. 

 Arbeta vidare med the Marketing Concept, för att förstå kunderna bättre och erbjuda 

dem rätt produkter och tjänster. En god kundkännedom gör att de lättare kan se vilka 

behov som behövs tillfredsställas inom gruppen. 

 Besluta om målgrupper, det finns flera olika möjligheter inom ridsportsektorn, och det 

är Julmyras val att besluta vad de skulle känna är bäst att satsa på.  

 Arbeta med de nuvarande boende på platsen och de nya kunderna, skapa starka 

kundkontakter med dem. Skapa ett förtroende. 

 Fortsätt styrka varumärket Julmyra Horse Center och skapa trygghet i ert varumärke. 

Utifrån de beslut som görs, kan man arbeta vidare med att ta fram mer kundunderlag och skapa 

genomförandeplaner till de servicefunktioner som är av mest intresse för Julmyra 

 

11.3 Fortsatt forskning 
För att kunna göra intervjuerna bättre och ännu bredare skulle fler kunna intervjuats, och då 

exempelvis tagit gruppintervjuer eller andra intervjumetoder. För att ta fram kundunderlaget 

skulle intervju av kvalitativt stuk göras. 
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11.4 Reflektion av arbete 

11.4.1 Arbetets gång 

Det var tidigt klargjort vad arbetet skulle innehålla, då jag arbetat med denna uppdragsgivare 

sedan hösten 2011 och lärt känna arbetsgruppen. Under höstterminen skrevs förstudien vilket 

gav ett litet avstamp för att fortsätta på examensarbetet och gav stort stöd för den vidare 

forskningen. Tidigt granskades artiklar inom livsstilsboenden innan jag insåg att hjälp 

behövdes för att komma vidare och veta vad som egentligen behövde sökas på. Hjälp fick jag 

av handledarna och andra viktiga personer på högskolan som hjälpte mig finna ett ledord och 

röd tråd till hela arbetet. Hade under en period svårt att gå vidare då jag inte funnit någon 

central teori att kunna arbeta vidare med.  

 

Metoden som jag valde att arbeta med kvalitativa intervjuer och granska intressenter för denna 

form av hästboende. Det valdes för att jag skulle få en djupare inblick i hur de ser på sitt 

boende och vad som skapar värde för dem, sedan vad de har för tankar kring livsstilsboende 

med häst. En kompletterande marknadsundersökning gjordes även för att granska hur 

eftertraktade vissa servicefunktioner egentligen är hos potentiella intressenter och detta för att 

kunna rangordna resultatet bättre och tydligt se vilket som eftersöks mest.  

 

Modellerna i rapporten valdes noggrant ut efter att djupläsning av litteraturen har gjorts. Lade 

ned mycket tid på att finna rätt texter och modeller som skulle för just Julmyras situation, så 

den perioden av tidsplanering tog längre tid än väntat. Sedan gjordes även ytterligare intervjuer 

för att kunna göra analysarbetet bättre, vilket var något jag låste mig på tidigt. 

11.4.2 Problem som uppstått 

Att välja modeller att kunna analysera efter har varit svårt då jag inte varit helt säker på vad jag 

önskat att kika på. Dock började detta lösa sig när jag fann de rätta sökorden och började läsa 

in mig mer noggrant på viss litteratur. Till en början granskades mycket litteratur inom 

entreprenörskap och företagsetablering då jag istället behövde granska litteratur inom 

utveckling, processer och strategier. Efter då de kvalitativa intervjuerna gjorts och 

sammanfattats togs beslutet från min sida att den behövde kompletteras ytterligare. De blev inte 

så djupa som önskvärt och jag hade inte tillräckligt god kunskap om hur man skulle arbeta fram 

svaren.  

 

Mina intervjuer har varit lite problematiska också, då de blivit mer som en fallstudie än som 

djupintervjuer, därför togs beslutet att förlänga arbetet lite längre för att kunna göra fler 

intervjuer och öka empirimaterialet. Jag är nöjd med arbetet nu efter att ha arbetat under lite 

längre tid på det. 

11.4.3 Avslut 

Arbetet har varit väldigt intressant, då det ännu känns väldigt nytt på marknaden med 

livsstilsboende. Jag önskar att det kommer fortsätta utveckla sig till något alldeles 

exceptionellt. Och dessutom blir entreprenörskap mer och mer vanligt att tala om, och ett 

intressant ämne att fördjupa sig inom.  
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13. Bilagor 

Bilaga 1 Sammanfattad version av förstudie 

Sammanfattning av arbete som gjorts av Anna Jonsson och Hanna 
Jungqvist HT 2011, studenter vid Mälardalens högskola. 
 

Analys 
Julmyra är unikt koncept, med tendens att bli futuristiskt. Möjligheterna för människorna som 

ska bo där är inte lika stora som för hästarna.  Nu existerar redan bra ridvägar, travbana och 

ridhus, de är i den blå oceanen för ett unikt koncept, men för att kunna bli framgångsrika måste 

de kunna konkurrera ut bland annat vanligt stall. Det som önskas är en ökad livskvalité hos de 

boende. Konceptet är idag öppet för alla, men har ändå begränsats på grund av bristande 

servicefunktioner. Viljan att göra det framgångsrikt finns, men bristerna gör det omöjligt för 

stunden.  

Vi ser att behovet av servicefunktioner varierar beroende på målgrupp. Intresset finns både hos 

intressenter och fastighetsägare, men vi upplever att intresset är väldigt brett vilket försvårar 

beslutet om funktionerna i undersökningen är primära eller sekundära.  

 

Fyra åtgärderna 
Utifrån modellen de fyra åtgärderna som finns i Blue Ocean Strategy har vi kommit fram till 

vissa punkter på varje del. 

Eliminera: Marknadsför inte som om det ultimata boendet finns där, för det kan lura människor 

att tro paradiset finns där, vilket är missvisad marknadsföring. Möjligheterna finns, man får en 

bild i huvudet som inte stämmer med verkligheten. Stick hål på osäkerhetsbubblor som idag 

existerar, eliminera osäkerheten hos kunderna.  

Reducera: Erbjudandets komplexitet måste förenklas så att kunderna kan ta till sig det och 

otydligheten måste reduceras. Man önskar se vad som finns här och nu, samt se vad som kan 

komma att existera i den närmsta framtiden, inte vad som kan finnas där om visionen helt går 

igenom.  Reducera vision, och ha istället fler delmål att komma närmre visionen.  

Skapa: Tydlighet i marknadsföring. Knytpunkt. Trygghet i Varumärket JHC. Skapa 

vardagsflexibilitet. Utveckla en trygghet i konceptet för att sedan finna affärsmöjligheter. 

Skapa värde gradvis.  

Öka: Öka tillgänglighet, tydlig webbdesign gällande boende, vad som kan komma att erbjudas 

och vad som finns idag. Det som finns är servicefunktioner för hästhållning, hästarna har det 

bra men måste öka bekvämlighet för boende. Börja fokusera på en målgrupp som delmål. Öka 

fokus allmänt. 

 

 Allmänna marknadsstrategier 
Hur Julmyra har närmat sig marknaden kan förbättras strategiskt sätt, genom att erbjudandet 

ska matcha kundens behov bättre och att de förstår vad kunden anser vara fördelar med 

konceptet. Kunden köper inte funktionerna som finns på Julmyra, de köper de fördelar som 

Julmyra erbjuder för ökad livskvalité. Vissa framtida intressenter kommer inte att flytta till 

Julmyra med konceptet idag(med bra träningsanläggningar och bra underhåll), de vill istället ha 

de fördelar som boendet genererar. Julmyra har inriktat sig på att vara en nischaktör, gällande 

positionering av företagets marknadsstrategi. Erbjudandet riktas till en samlad marknad med 
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hög differentiering, men beroende av strategiska val och graden av innovation i framtiden kan 

denna position ändras.  

 
Produktportföljer 

 
Enligt bostonmatrisen anser vi att Julmyra idag ligger kvar i introduktionsfas, och är därför ett 

problembarn. Erbjudandet innehåller ännu luckor, där befintliga ägares och intressenters 

önskemål fylls enligt resultat datainsamling och resultat workshop. Ännu har konceptet inte 

tagit fart och bli lönsamt, det vill säga blivit en stjärna. Risken finns fortfarande att det 

misslyckas, men målet är att ska bli ett lönsamt koncept.  

Fokus, divergens och engagerade motto. 
För att kunna utveckla en bra strategi krävs fokus, divergens och ett engagerande motto. 

Julmyra bör välja ut några servicefunktioner som uppfyller behov hos befintliga fastighetsägare 

och intressenter. Genom att fokusera på att gradvis skapa värde och sätta upp tydliga mål, 

kommer konceptet närmare slutmålet. Öka fokus på en riktad marknadsföring mot vissa 

målgrupper inom hästvärlden. 

För stunden konkurrerar Julmyra med vanliga sätt att ha häst och boende. Därför bör de 

eftersträva att utöka tydligheten vad som skiljer dem från det vanliga. Är det priset som skiljer? 

Är det hästservicen? Samhällsservicen? Hur mycket vill man skilja sig från andra, eller vill 

man vara helt unika? 

Julmyra skulle behöva en slogan som passar varumärket och konceptet. Det engagerande 

mottot ska innehålla sanning om utbudet, försköna inte verkligheten för mycket. Som flertal 

nämnt i workshopen skulle Julmyra behöva ha en skylt vid entrén, som tydliggör att detta är 

Julmyra, detta står Julmyra för.   

 

Slutsats 

De frågeställningar som ställdes i detta arbete ska besvaras, och även fler slutsatser har dragits 

utifrån analysen. 

 Vilka servicefunktioner finns det behov av? Enligt befintliga fastighets- och tomtägare? 

Enligt affärsintressenter? 
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Efter analysen kan vissa slutsatser dras. Resultat från datainsamlingen och workshop visar att 

fastighets- och tomtägare har behov av servicefunktioner som: 

- Lokaltrafik 

- Restaurang 

- Affär 

- Dagis 

- Matkasse 

- Infrastruktur 

- Framträdande varumärke 

- Knytpunkt 

 

 Vilka av de mest eftertraktade servicefunktionerna är viktigast för Julmyra, ur ett 

affärsmässigt och samhällsutvecklande perspektiv? 

Enligt fastighets- och tomtägare så finns det behov av samhällsservice. Fokus bör till en början 

läggas på de befintliga ägarna, där lokaltrafik och restaurang är av mest intresse, tätt följd av 

affär, dagis och hemkörd matkasse. Gällande hästservicen är det främst hovslagare och 

veterinär som är av intresse. Enligt affärsintressenter önskar även servicefunktioner kopplat till 

samhällsservice. Förutom ett symboliskt varumärke och infrastruktur, önskas ett 

samlingscentra som bidrar till växande nätverk och informationsutbyte. 

Fler slutsatser som kan dras efter analysen är: 

 Bristande servicefunktioner för boende bromsar tillväxten av Julmyra.  

 För stunden riktar sig Julmyra till en väldigt stor målgrupp, eftersom de riktar sig mot 

alla hästmänniskor.  

 Marknadsföringen bör bli mer genuin och riktad mot urval av kunder.  

 Kunderna köper inte funktionerna som erbjudandet medför, utan köper de fördelar de 

kan utnyttja.  

 Projektet är i en introduktionsfas och för att utvecklingen till en stjärna skall fortsätta 

krävs att osäkerhetsbubblan spräcks.  

 Julmyra konkurrerar idag med vanliga stall och bör fortsätta utvecklas och skapa värde 

för potentiella kunder. 
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Bilaga 2 Julmyra Horse Center – Entreprenörsdrivna 
servicefunktioner 
Examensarbete våren 2012 för Julmyras Vänner 

 

Julmyras Vänner Ideella Förening driver ett Leaderprojekt som medfinansieras av 

Tillväxtverket. Tillväxtverkets del handlar om at utveckla entreprenörsdriven service på 

landsbygden. För projektets del innebär det att se vilka möjligheter det finns till att driva 

serviceföretag inom Julmyra samt att kunna tillhandahålla den service som framtida invånare 

kommer att kräva.  

Målsättningen är att ta fram en utvecklingsstrategi på kort och lång sikt med därtill hörande 

genomförandeplaner som är av gemensamt intresse för byns fortsatta utveckling.  

En kartläggning över vilka framtida behov som kan finnas för boende på Julmyra genomfördes 

bland fastighetsägarna under sommaren 2011. Kartläggningen har sammanställts och 

vidarebearbetats av Anna Jonsson och Hanna Jungqvist, studenter vid MDH under hösten 

2011.  

 

Av det examensarbete som ska genomföras under våren 2012 av Anna Jonsson förväntas 

följande:  

- Examensarbetet bör bidra till den utvecklingsstrategi som ska tas fram, information och 

underlag kan hämtas från projektet och de arbetsmöten som genomförs. 

- Examensarbetet ska utgå delvis från den kartläggning som är genomförd och som har 

vidarebearbetats under hösten. 

- Examensarbetet ska innehålla förslag på vilka typer av servicelösningar som kan vara 

intressanta att etablera på kort sikt och vilket kunderunderlag som krävs för att 

lösningen ska vara ekonomiskt hållbar samt lösningar på lång sikt och vad som krävs 

för att dessa ska bli ekonomiskt hållbara. 

- Examensarbetet ska fokusera både på samhällsservice och särskild service inom 

hästnäringen. 

- Examensarbetet bör ge förslag på servicelösningar som kan erhållas genom bredband då 

100 Mbit är framdraget till alla fastigheter. 

- Examensarbetet bör redovisa förslag på entreprenörsdrivna servicelösningar både inom 

offentlig och privat sektor. 

- Examensarbetets slutsatser bör innehålla förslag på genomförandeplaner för etablering 

av servicelösningar på både kort och lång sikt med en prioriteringsordning.  

För information och underlag har studenten till sitt förfogande den arbetsgrupp som finns inom 

projektet för servicelösningar och projektets projektledare. 

 

Carin Barrsäter 

Projektledare Julmyras Vänner  
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Bilaga 3 Intervjuer frågeguide 
 
Kvalitativ marknadsundersökning 
Intervjun är om dagens hästboende och kring framtidens hästboende. 

Vårterminen 2012, KPP230 Examensarbete inom Entreprenörskap och företagande. 

 

Bakgrundsinformation.  

- Familjeförhållande och bor idag, hur många hästar äger ni. Vart kommer ert hästintresse 

ifrån? I dag, hur bor ni då?  

Hästboende idag 

- Vilka fördelar ger det med det boende i förhållande till häst ni har idag? 

- Finns det nackdelar med det sätt ni har hästen idag? 

- För framtiden, ser du dig bo kvar med din häst som idag?  

Livsstilsboende med häst 

- Skulle denna form av boende vara intressant för er?  

- Vad skulle vara dragplåster? 

- Som hästägare, vad skulle vara viktigt för dig att det fanns på plats när det gäller 

hästservice? 

- För er som boende, vad för samhällsservice skulle vara mycket viktig att det fanns på 

plats? 

Övriga kommentarer.  
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Bilaga 4 Enkät 
Följande korta enkät baseras på Kanos metod för attraktiv kvalité. Denna är för kompletterande 

resultat till tidigare marknadsundersökning samt kvalitativa intervjuer som gjorts. Frågorna 

skall besvaras utifrån vad för känsla vissa funktioner inom ett samhälle ger för individen. 

1a. Om lokaltrafiken går med jämna 

mellanrum, vad ger det för känsla? 

- Det är så du vill ha det. 

- Det är ett baskrav för dig. 

- Neutral 

- Ogillar det, men kan acceptera det. 

- Ogillar det. 

1b. Om lokaltrafiken inte går med jämna 

mellanrum, vad ger det för känsla? 

- Det är så du vill ha det. 

- Det är ett baskrav för dig. 

- Neutral 

- Ogillar det, men kan acceptera det. 

- Ogillar det. 

2a. Om en livsmedelsaffär finns i närheten av 

boendet, hur känns det för dig? 

- Det är så du vill ha det. 

- Det är ett baskrav för dig. 

- Neutral 

- Ogillar det, men kan acceptera det. 

- Ogillar det. 

2b. Om en livsmedelsaffär inte finns i 

närheten av boendet, hur känns det för dig? 

- Det är så du vill ha det. 

- Det är ett baskrav för dig. 

- Neutral 

- Ogillar det, men kan acceptera det. 

- Ogillar det. 

3a. Om barnomsorg finns tillgängligt i 

närheten av boendet, vad ger det för känsla? 

- Det är så du vill ha det. 

- Det är ett baskrav för dig. 

- Neutral 

- Ogillar det, men kan acceptera det. 

- Ogillar det. 

3b. Om barnomsorg inte finns tillgängligt i 

närheten av boendet, vad ger det för känsla? 

- Det är så du vill ha det. 

- Det är ett baskrav för dig. 

- Neutral 

- Ogillar det, men kan acceptera det. 

- Ogillar det. 

4a. Om en knytpunkt för informationsutbyte 

skulle finnas i samhället, hur känner du inför 

det? 

- Det är så du vill ha det. 

- Det är ett baskrav för dig. 

- Neutral 

- Ogillar det, men kan acceptera det. 

- Ogillar det. 

4b. Om det inte finns en knytpunkt för 

informationsutbyte skulle finnas i samhället, 

vad ger det dig för känsla? 

- Det är så du vill ha det. 

- Det är ett baskrav för dig. 

- Neutral 

- Ogillar det, men kan acceptera det. 

- Ogillar det. 
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