
 
 
Institutionen för samhällsvetenskap 
Avdelningen Företagsekonomi C  
Examinator: Tommy Roxenhall 
Handledare: Tommy Roxenhall 
Utbildningsprogram: Företagsekonomi (C), Examensarbete, 15 hp 
 
Datum: 2008-06-04 
 
 

 

 

 

 

Företagsekonomi Examensarbete 15 hp 
 

      Samarbetsrelationer 
             - Bergsåker travbanas företagsrelationer 

 

Camilla Nilsson & Sara Wiström 



 

 

1 

Förord 
 
Vi vill framföra ett tack till Bergsåkers travbana för ett gott samarbete. Några personer vill vi 
speciellt nämna: 
 
Ordförande Bergsåkers travbana Ingemar Sjöbom 
 
VD Bergsåkers travbana  Johan Sundberg 
 
Marknadschef Bergsåkers travbana  Peter Hugozon 
 
Försäljningschef Bergsåkers travbana Jonny Nissilä 
 
Projektledare Framtidens travsport Peter Byström 
 
Sedan vill vi tacka de samarbetsföretag som Bergsåkers travbana har för att Ni tagit Er tid att 
prata med oss när vi genomfört testintervjuerna. 
 
 
Vi har haft flera personer i vår omgivning som hjälpt oss i vårt arbete med uppsatsen dessa 
personer vill vi rikta ett varmt tack till. Några personer vill vi speciellt få nämna: 
 
PhD.    Anna-Carin Eriksson 
 
Lärare    Anna Nyberg  
 
Ekonomichef   Eva Olstedt Lundgren 
 
 
Slutligen vill vi framföra ett varmt tack till vår handledare Tommy Roxenhall på 
Mittuniversitetet för god handledning. 
 
 



Sammanfattning 
 
Spel har för många varit ett sätt att träffa andra människor och skapa nya relationer. 
Föregångarna till dagens Svenska Spel bildades redan 1897. Genom årtionden har sedan 
spelet utvecklats till vad det är idag. Nu finns det ett enormt utbud till spelandet, allt från 
fotboll och lotto till trav och Casinon osv. Valmöjligheterna är oändliga och frågan är hur det 
kommer att se ut i framtiden. Bara inom travsporten finns många olika alternativ såsom 
lunchtrav och dagens dubbel till V75. Travsporten med STC och ATG i spetsen, tog år 2006 
ett beslut, om att se över vilka möjligheter det finns för travsport, att utvecklas på sikt. I 
denna rapport lyfts Sveriges alla travbanor fram och travbanorna ska ses över hur just deras 
framtida organisation kan se ut. En utarbetad handlingsplan ska göras inför framtiden. 
 
Från detta tidsskede i utredningen om framtidens Travsport, kommer vi in i bilden. 
Bergsåkers travbanans projektgrupp tillfrågade Mittuniversitetet om det fanns studenter 
som ville hjälpa Bergsåkers travbana att undersöka hur relationen fungerar mellan dem och 
deras samarbetspartner. Bergsåkers travbana väljer att kalla dem samarbetspartner istället 
för sponsorer pga. den negativa klang ordet sponsorer anses ha i dagens samhälle. Dagens 
sponsring blir allt mer affärsmässig och kraven på motprestation allt högre. Numera är det 
viktigt att båda parter kan känna att de får fördel av de samgående aktiviteterna.  
 
85 % av Bergåkers travbanas intäkter består idag av spelandet och endast 15 % av intäkterna 
från övrigt. Av de övriga 15 % som Bergsåkers travbana får in består av allt från sponsring, 
inträden, aktiviteter osv. Bergsåkers travbana har sedan länge insett att denna 15 % liga del 
behöver utökas. Frågan är hur det ska gå till? En del av de övriga intäkterna kommer från 
det samarbete de har med deras samarbetspartners. Bergsåkers travbana har insett behovet 
av ett väl fungerande samarbete med sina samarbetspartners för en bra grund för framtidens 
travbana. För att få ett väl fungerande samarbete så är behovet stort att jobba med 
relationerna mellan Bergsåkers travbana och deras samarbetspartners. I dagens samhälle är 
det otroligt viktigt att fokusera på relationerna och enligt kritiker är det en förutsättning för 
framtidens travbanor. En relation är något som ständigt måste vårdas för att kunna utvecklas 
och därigenom bli långvarig. Hanteras inte sponsorskapet på rätt sätt så finns alltid risken att 
få ett dåligt rykte. Vilket i sin tur leder till att det vid nästa sponsortillfälle blir svårt att fånga 
upp samarbetsföretaget igen och även hitta nya samarbetspartners.  
 
När vi sedan bryter ner sponsorskapet till det lokala planet så blir det ännu svårare att hitta 
bra samarbetspartners. Ett gott samarbete präglas av en god relation mellan aktörerna 
(Business to business relations). Utifrån denna grund så har vi studerat den litteratur som 
redan finns på området och sedan byggt upp en relationsmodell för Bergsåkers travbana. 
Tanken med relationsmodellen är att de ska kunna undersöka hur deras relation fungerar 
idag, utifrån sju olika relationsbindningars områden. Därigenom kunna se på vilka områden 
det idag fungerar bra på och vilka områden det bör göras förbättringar på utifrån 
samarbetspartnernas önskemål. 
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Summary 
 

Gambling has for many people been a way to meet with other people and create new social 
relationships. The precedents to todays “Svenska Spel” was created already in 1897. The 
gambling has then developed into what it is today through the decades. Today there are 
numerous choices for gambling, from football, lotto, trotting to for example casinos. The 
choice of selection are innumerable and the question is what will it look like in the future? 
Just in trotting there are for example lunch trotting, “Dagens Dubbel” and V75. 
 
Trotting, with STC and ATG in the front, took a decision in 2006 to look over the alternatives 
for development in the future. This report highlights all trotting race tracks in Sweden and 
their future organization. An action plan for the future is presented. 
 
This is where we enter the investigation “Framtidens Travsport”. Bergsåkers race track 
contacted Mittuniversitetet to find students interested in helping them investigating the 
relationship between Bergsåkers and their collaboration partners. They have chosen to name 
them collaboration partners instead of sponsors due to the negative sound the word sponsor 
has in todays society. The sponsorship of today has become more businesslike with 
increasing demands on return of services. Today it is necessary to obtain a win-win situation 
between the partners in all activities. 
 
About 85 % of todays income are obtained from gambling and 15% from sponsorship, 
entrances, activities etc. The trotting race track has realized that this part needs to increase, 
but the question is how? One way is by working on the collaboration they have with their 
sponsors. Bergsåkers trotting race track has realized that a well-working relationship with 
their sponsors gives a good foundation for the future. To achieve this there is need to actively 
work on the relations between Bergsåkers trotting race track and their sponsors. To focus on 
relations is a key factor in todays society and often a prerequisite for the future. A 
relationship needs constant nurturing to develop and maintain. There is often a risk for 
negative rumors when neglecting to handle the sponsorship correctly that may lead to losing 
the sponsor and even difficulties in obtaining new sponsors.  
 
When breaking down the sponsorship locally if is even more difficult to find good 
collaboration partners making the need for maintaining good relations even more clear. A 
good collaboration is characterized of good relations between the partners (Business to 
business relations). Based on this we have studied available literature and designed a 
relationship model for Bergsåkers trotting race track. The model should be used to evaluate 
Bergsåkers existing partnerships based on seven different areas of  relations to obtain a clear 
view of how the relationship are working today and pinpoint areas for development. 
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1 Inledning 
 

Det här kapitlet är tänkt att ge dig som läsare en övergripande inblick i vad denna uppsats handlar  

om vilket syfte vi har med vår uppsats. Genom att vi beskriver bakgrunden till utredningen om 

framtidens travsport. Detta avsnitt innehåller avgränsning på uppsatsen samt en övergripande 

disposition på den fortsatta uppsatsen. 

 

1.1 Bakgrund  

Människor har i många år haft dragningskraft till spel i ett flertal olika former. Exempelvis 
etablerades Svenska Spel år 1997, vars föregångare bildades redan 1897. Nästan alla 
människor som satsar i spel tycker att det både är trevligt och roligt att spela. Spelandet i 
Sverige differentieras stadigt hela tiden. Ett av alla de val vi idag kan göra är att spela på 
trav. Inom travsporten finns en mängd olika former av spel tex. dagens dubbel, lunch trav, 
V75. 
 
Utgångspunkten för vår uppsats är att i november 2006 beslutade STC (Svenska travsportens 
centralförbund) tillsammans med ATG (aktiebolaget trav & galopp) om ett projekt som heter 
framtidens travsport. Rapporten bygger på hur framtida travsport ska utvecklas på sikt. I 
denna rapport lyfts Sveriges alla travbanor fram för att se över hur deras respektive 
travbanors framtida organisation ska se ut.  
 
Varje travbana ska därefter utarbeta varsin handlingsplan för att möjliggöra en framtida 
överlevnad för den enskilda travbanan. Vilka banor ska vara åretruntbanor och vilka ska 
vara säsongsbanor i framtiden? 
 
Bergsåkers hästavelsförening bildades 1931 och Bergsåkers travbana byggdes 1931-32. 
Bergåker är en av landets äldsta travbanor och har en lång erfarenhet av travsporten. På det 
nationella planet vann Bergsåker inga lopp förrän år 1986 men därefter har banan utvecklats 
och blivit norrlands största travbana. Numera har banan en egen travdag som är fredag från 
och med årsskiftet 2008. Detta gör att Bergsåkers travbana har ca 65 travdagar per år.  
 
För att företag idag ska lyckas på marknaden så blir det allt tydligare att relationen måste stå 
i fokus betydligt mer än det tidigare funnit behov utav.(Blomqvist, Dahl, Hager. 2004 s. 11) 
 

1.2 Problemdiskussion 

Människan idag har ett betydligt större utbud att välja bland när de ska bestämma sig för 
vad de vill göra. Dagens informationssamhälle ger betydligt större valmöjligheter och här 
kommer frågan för alla dessa valalternativ att överleva. Människor kan idag välja bland allt 
från musik, sport, dans, teater till spel. Bara inom spelområdet kan stora valmöjligheter 
erbjudas. Frågan är vad det är som gör att vi gör vårt val? Mycket av allt vi gör bygger på 
relationer mellan personer. Se bara på hur handeln fungerade tidigare. Bönderna sålde sina 
grödor på torget. Hit kom de som var intresserade av att handla och redan där byggde 
mycket på den relation personerna fick sinsemellan för att lyckas sälja sina produkter. 
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Sedan kom den industriella revolutionen, ett effektivare samhälle som möjliggjorde att 
köpare och säljare kunde utöka sina möjligheter att köpa och sälja. Detta i sin tur leder till att 
ännu fler får möjlighet att handla på en allt större marknad. På 1990-talet återkommer frågan 
om relationer mellan varandra och här inser företagen återigen vikten av att det är en 
grundläggande faktor för att överleva att förstå behovet av relationen i sitt samarbete med 
andra företag eller konsumenter. (Grönroos, 1996 s. 12-13). 
 
Vi har valt att undersöka travsporten närmare. Här finns nämligen ett stort problem som har 
uppstått inom travsporten i Sverige. STC och ATG har kartlagt att det är stor nedgång på 
publiksiffrorna på landets alla travbanor, dock ej på spelomsättningen. Detta på grund av att 
det i dagens globala informations och kunskapssamhälle finns ett större utbud än vad som 
efterfrågas. Vilket i sin tur leder till att kundens valmöjligheter får betydligt större 
genomslagskraft.  Det kräver i sin tur att den nya informationsbaserade ekonomin förutsätter 
att den personliga kontakten blir mer avgörande för att lyckas. Detta är något som många 
inte tror kommer att ske. Här gäller det för företagen att ändra sin inställning för att kunna 
attrahera nya och befintliga kunder. (Bigsten, 2003) Travintresserade kan tex. se och spela 
sina travlopp på internet, via mobilen eller via ombud.  
 
Framtidens travsport är just nu inne i en enorm förändring och frågan är hur travsporten 
kommer att se ut i framtiden. Hur skall travbanorna se ut i framtiden, vilken verksamhet 
skall det finnas på travbanorna och vilka travbanor kommer STC att satsa på i framtiden?  
 
85 % av Bergåkers travbanas intäkter består idag av spelandet och endast 15 % av intäkterna 
från övrigt. Av de övriga 15 % som Bergsåkers travbana får in består av allt från sponsring, 
inträden, aktiviteter osv. Bergsåkers travbana har sedan länge insett att denna 15 % liga del 
behöver utökas. Frågan är hur det ska gå till? En del av de övriga intäkterna kommer från 
det samarbete de har med deras samarbetspartners. Bergsåkers travbana har insett behovet 
av ett väl fungerande samarbete med sina samarbetspartners för en bra grund för framtidens 
travbana. För att få ett väl fungerande samarbete så är behovet stort att jobba med 
relationerna mellan Bergsåkers travbana och deras samarbetspartners. I dagens samhälle är 
det otroligt viktigt att fokusera på relationerna och enligt kritiker är det en förutsättning för 
framtidens travbanor. En relation är något som ständigt måste vårdas för att kunna utvecklas 
och därigenom bli långvarig. Hanteras inte sponsorskapet på rätt sätt så finns alltid risken att 
få ett dåligt rykte. Vilket i sin tur leder till att det vid nästa sponsortillfälle blir svårt att fånga 
upp samarbetsföretaget igen och även hitta nya samarbetspartners. (Grönkvist, 1999 s. 111) 
 
Bergsåkers travbana är en av de banor som ska utröna sin framtid. Här kommer en rad 
frågor som Bergsåkers travbana måste ställa sig. Hur kan Bergsåkers travbana göras mera 
attraktiv för att hävda sig i konkurrensen med andra travbanor, andra evenemang och 
sporter och vilka möjligheter har Bergsåkers travbana att utveckla sina intäkter förutom de 
intäkter de får via spelandet på travbana? 
 
En annan viktig fråga är vad kan Bergsåkers travbana göra för att fånga upp fler företag att 
bli samarbetspartners med Bergsåkers travbana? I dag har Bergsåker en rad olika 
samarbetspartners men vad är det som gör att dessa vill vara det? Hur ska Bergsåker locka 
fler företag och organisationer att ingå ett samarbete med dem?  
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Samarbetspartnerskapet består egentligen av ett sponsorskap, men i dagens samhälle har 
detta ord en sådan negativ klang och gemene man ser detta till stor del som allmosor. Alltså 
inte det som sponsorskap egentligen handlar om. Sponsring är ett samarbete på 
affärsmässiga grunder till nytta för alla parter. Den som sponsrar erhåller exponering av 
något slag samt andra förmåner såsom tex. aktiviteter och loger. Detta får sponsorerna mot 
att de erbjuder kontanta medel, kunskap eller sina tjänster till det sponsrade företaget eller 
organisationen. (Grönkvist, 2000 s. 10) 
 
En annan del i detta med samarbetspartners är att se på vilka grunder Bergsåkers travbana i 
dag har byggt sina relationer med de samarbetspartners de redan har. Vad kan Bergsåkers 
travbana göra för att stärka dessa relationer och få till ett ännu bättre samarbete?  
 
I en lokal rapport för Sundsvalls område utvecklas frågan om en hållbar utveckling för att 
kunna differentiera marknaden. I denna studie innebär det att Bergsåkers travbana ser över 
sina samarbetsrelationer, affärsutbyten, interna organisations strukturer. För att nå de mål 
som krävs för att företagsrelationer ska kunna byggas upp, kombineras kundrelationer med 
varandra och i förhållande till andra aktörer. (Klint, Roxenhall, 1997 s. 4) 
 
Vad är det som Bergåkers travbana idag gör för att få fler samarbetspartners och vad gör de 
för att få behålla de som redan valt att bli samarbetspartners? Här kommer vikten av att ha 
en god relation mellan båda företagen så kallat ”God Business to business relationships”. 
Kotler beskriver hur relationer fungerar mellan företag och hur samarbeten byggs upp 
utifrån olika typer av bindningar.(Kotler, Wong, Saunders, Armstrong, 2005 s. 476-484) 
 
I sin samarbetsskapspolicy utgår Bergsåkers travbana från att en god relation bestående av 
tillit, förtroende och lojalitet gentemot båda parter ska byggas upp. 
 
”Lojalitet är ett djupt åtagande att på ett i framtiden konsekvent sätt återköpa en produkt som man 

föredrar, vilket ger upphov till samma produkt återköps repetitivt, trots att det sker situationsmässigt 

påverkan och marknadsföringsaktiviteter som har potential att driva fram ett produktutbyte.” (Oliver, 
1999)  
 
Vi väljer att fördjupa oss i hur relationen mellan Bergsåkers travbana och deras 
samarbetspartners ser ut? Vi vill därför betona hur viktigt det är med relationer mellan 
företag. Dessutom att det är en stark överlevnadsfaktor för framtiden. 

1.2.1 Problemformulering 
 
Hur ser relationen mellan Bergsåkers travbana och deras samarbetspartners ut? 

 
 

1.3 Litteraturgenomgång 
Det har skrivits och forskats omfattande på affärsrelationer och sponsorrelationer. På 
området finns flertalet intressanta böcker, artiklar och uppsatser skrivna. Här nedan försöker 
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vi diskutera och referera till några relevanta och betydelsefulla studier, forskningar och 
artiklar som gjorts tidigare på relationsområde. 
 
I vårt val av litteratur har utgångspunkten legat kring områdena affärsrelationer, 
sponsringsrelationer, samarbetspartner, sponsring, marknadsföring och aktörsbindningar. 
Inledningsvis började vi med att studera litteratur kring dessa utgångspunkter. Vi fick till 
slut välja ut delar av den litteratur vi ansåg beröra vårt område. Vi fastnade för en artikel av 
Oliver, R. L. (1999) artikeln Whence consumer loyalty? Journal of marketing. Artikel är hämtad 
ur ett avsnitt om konsumenters kundlojalitet. En annan artikel är av Bigsten, A. (2003). 
Globalisering och ekonomisk utveckling. Denna artikel belyser ett intressant område inom den 
nya informationsbaserade ekonomin som förutsätter den personliga kontakten. STC & ATG 
(2006). Framtidens travsport. Denna utredning är en programförklaring som tar sikte på de fem 

följande år som kommer. I grunden handlar det om att effektivisera verksamheten på nationell nivå. 

Bakgrunden till detta är den ökande konkurrens på såväl spel som evenemangsmarknaderna.  

 
En forskningsrapport av Klint, M B. Roxenhall, T. Affärsrealationer i Sundsvallsområdet. Denna 
forskningsrapport ser närmare på de affärsrelationer som finns i Sundsvallsområdet. Samt 
en rad forsknings-, metod-, marknadsföringsböcker på området: Andersen, H. (1994). 
Vetenskapsteori och metodlära. Axelsson, B. (1996). Professionell marknadsföring. Blomqvist, R. 
Dahl, J. Hager, T. (2004). Relationsmarknadsföring. Grönkvist, U. (2000) Sponsring & event 

marketing. Grönkvist, U. (1999). Framgångsrik sponsring. Grönroos, C. (1996). Marknadsföring i 

tjänsteföretag. (Grönroos, C. (1992). Service Management. ISL Förlag Sid. 152-153). Kotler, P. 
Wong, V. Saunders, J. Armstrong, G. (2005). Principles of marketing. Körner, S. Wahlgren, L. 
(2002) Praktisk statistik. Lekvall, P. Wahlbin, C. (2001). Information för marknadsföringsbeslut. 
Söderlund, M. (2001). Den lojala kunden. Sörensen, S. Olsson, H. (2004). Forskningsprocessen. 
Tufvesson, I. (1987). Marknadsföringens grunder. Tufvesson, I. (2005). Hundra år av 

marknadsföring.  
 
När sedan valet kom till vilken relationsmodell vi skulle använda oss av, valde vi mellan de 
modeller som beskrivs i Christian Grönroos, Marknadsföring i tjänsteföretag (konsumentmodell) 

och den modell som förklaras av Björn Axelsson (1996). Professionell marknadsföring 

(aktörsmodell). 
 
För att kunna utforma och genomföra en så bra empirisk studie som möjligt tog vi fasta på 
flera av de beskrivningar som finns att välja bland i boken Information för 

marknadsföringsbeslut av Lekvall, P. Wahlbin, C. (2001). 
 
När vi gick igenom litteraturer och sökte lämpligt material till denna uppsats så fann vi även 
att det finns företag och organisationer som specialiserat sig på att hjälpa andra i dagens 
föränderliga och komplexa marknad. Utbudet ökar ständigt och kunderna får en allt större 
val möjlighet. Samtidigt ökar även medvetenheten hos kunderna och det blir allt viktigare 
för företagen idag att förstå vilken roll de har på marknaden. ( www.mtcstiftelsen.se  
tillgänglig 22 maj 2008). 
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1.4 Syfte 

Vårt syfte med denna uppsats är att ta fram en användbar modell till att undersöka hur 
företagsrelationer fungerar mellan företag. Vi kommer att testa utav om den utvecklade 
modellen fungerar mellan Bergsåkers travbana och deras samarbetspartners. 
 

1.4.1 Frågeställningar 
Hur ser relationen ut mellan Bergsåkers Travbana och dess samarbetspartners? 
Vilka relationsbindningar är tydligast mellan dem? 
Vilka faktorer är det som påverkar vilka relationsbindningar som samarbetet bygger på? 
Hur skiljer sig svaren på frågorna i modellen mellan de olika företagen vi intervjuat? 
 
 

1.5 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa oss till i huvudsak att undersöka vilka tankar styrelsen och 
projektledningen på Bergsåkers Travbana har. Dessutom att bygga upp en modell för att 
kunna se hur väl relationen fungerar mellan Bergsåkers Travbana och deras 
samarbetspartners. Vi har endast undersökt hur relationen ser ut ur samarbetspartners 
perspektiv och inte omvänd ordning.  
 

1.6 Disposition 
Denna uppsats är uppdelad i nio kapitel som var och en börjar med en kort beskrivning.  
Kapitel ett  Inledning 
Kapitel två   Teoretisk referensram 
Kapitel tre   Metod 
Kapitel fyra   Resultat och analys 
Kapitel fem  Slutsatser 
Kapitel sex   Källförteckning 
Kapitel sju   Bilagor 
 
 

1.7 Författare 

Denna uppsats kommer att ha två författare: Camilla Nilsson och Sara Wiström. Vi kommer 
under hela uppsatsen att ha en kontinuerlig dialog om vad som ska skrivas eller göras för att 
driva processen framåt. För att komma framåt med uppsatsen så har vi jobbat var och en 
med olika moment. Den kontinuerliga dialogen har vi haft flera gånger i veckan för att 
ständigt föra processen framåt och för att säkerhetsställa varandras delmoment.  
Tillsammans står vi för allt skrivet material i denna uppsats då vi båda på ett eller annat vis 
har jobbat med alla delar i uppsatsen. 
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2 Teoretisk referensram 
 

I det här kapitlet beskriver vi vilka modeller vi valt att använda oss utav samt anledningen till varför 

vi valde just dessa modeller i vår uppsats. Vidare beskriver vi den relationsmodell vi skapat utifrån de 

båda teoretiska modellerna vi har som grund för att se på relation mellan företag. 

 

2.1 Val av teoretiska modeller 
Genom att ha gått igenom en omfattande mängd litteraturer så har vi fastnat för att göra vår 
studie utifrån en urvalsmodell. Vi anser att urvalsmodellen är lämplig vid undersökandet av 
relationer i vårt fall mellan ett företag och deras samarbetspartners.  
 
Bland de litteraturer vi gått igenom fanns en rad olika modeller så som behandlar relationer. 
Tex. Smith Ring och Van de Ven (1994) beskriver en relationsmodell som en process där 
formella kontrakt allt eftersom går över till ”psykologiska” i och med att två parter lär känna 
varandra mer och mer. Denna modell beskrivs i: (Axelsson, 1996 s. 196).  
Ett annat exempel är trestegsmodellen, där marknadsföringens syfte och 
marknadsföringsfunktion ingår. Vidare är modellen indelad i tre skeden, dvs. initialskede, 
köpprocess och konsumtionsprocess. (Grönroos, 1992 s. 152-153). Dessa är två av många 
modeller vi har studerat. 
 
Ju längre fram vi kom i processen, att välja modell till vår forskning valde vi mellan två olika 
modeller som vi jämförde djupare mellan varandra. Dessa båda modeller beskriver 
relationen utifrån olika perspektiv såsom tex. ur teknisk kvalitet men på olika sätt. I den ena 
modellen låg tonvikten på konsumentens upplevelse av en tjänste kvalitet beroende på vad 
eller hur. Endera om den är teknisk kvalitet eller om den är funktionell kvalitet. En teknisk 
kvalitet kan tex. innebära att en flygbiljett är fylld med fördelar och ger utmärkt komfort 
men flygvärdinnan är ovänlig och ointresserad av att tillmötesgå kundens önskemål. Detta 
kan i sin tur leda till att kunden ändå upplever den tekniska kvalitén han fått som en dålig 
tjänst utifrån flygvärdinnans handlande.  
 
På slutet valdes denna konsumentmodell bort till förmån för aktörsmodellen vi upplevde att 
den är mer lämpad mellan företag. Annars har dessa två modeller många likheter. Båda 
dessa bygger på upplevda kvalitéer. Modellen, konsumentens upplevelse av en tjänsts 
kvalitet finns beskriven i (Grönroos, 1996 s. 32f). 
 
Avslutningsvis valde vi att jobba vidare med de teoretiska modellerna för aktörsbindningar 
och nätverksbindningar som återfinns i (Axelsson, 1996 s. 32f). 
 
 

2.2 Teoretiska modeller 

Teoretiska modeller valdes eftersom de innehåller ett mönster på företagsrelationer och 
företagsbindningar, dvs. de visar sambandet mellan de företagsrelationer och bindningar 
som finns mellan Bergsåkers travbana och deras samarbetspartners. 
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I dessa modeller anses företag vara aktörer. Aktörerna anses som subjekt som är 
viljeinriktade. När det talas om strategiutveckling i ett nätverksperspektiv är det viktigt att 
komma ihåg att aktörer är subjekt. 
 
Aktörer ur nätverksmodellen kan kategoriseras både vad det gäller företag och nätverk, dvs. 
från individer till grupper av företag. Detta för att få en ökad kontroll över nätverket, tex. se 
över resurser och kunskap. En annan del av detta är möjligheten till att sortera när, hur och 
på vilket sätt aktörerna agerar i företaget. (Axelsson, 1996 s. 236f). 
 

2.2.1  Aktörsbindningar 
 
Tekniska bindningar 
Uppstår till följd av att aktörerna i nätverket måste ta hänsyn till varandra innan tilltänkta 
lösningar/anpassningar genomförs, tex. distributions- och bokningssystem. (Axelsson, 1996 
s. 237). 
 
Ekonomiska bindningar 
Kunder kan vara med och stötta köp. Finansiera inköp hos säljaren. Här kan företagen 
mellan sig skapa förutsättningar i form av tex. ekonomiskt vinning. Detta kan ske genom att 
hjälpa varandra med större inköp och kan därigenom få ett bättre pris. (Axelsson, 1996 s. 
237). 
 
Kunskapsmässiga bindningar 
Att aktörerna har viss kännedom om varandras verksamheter, tex. har grundläggande 
kunskap om vilken verksamhet företaget bedriver, inte utgår ifrån vad som antas att 
företaget sysslar med. (Axelsson, 1996 s. 237). 
 
Upplevelse bindningar 
Vilka möjliga upplevelser som Bergsåkers travbana kan erbjuda till samarbetspartners och 
andra intresserade. Bergsåker har några färdiga koncept som kan erbjudas direkt. Därutöver 
byggs upplevelser ihop utifrån vad ”kunden” vill kunna göra och uppleva, tex. Stallbacken 
och Open Trot.  
 
Administrativa bindningar 
Företag kopplar ihop system och färdigställer regler och administrativa rutiner för att 
minska kostnader och öka effektiviteten, tex. faktura betalas direkt efter att leverans kommit. 
(Axelsson, 1996 s. 237). 
 
Juridiska bindningar 
Olika avtal, tex. ingångna avtal och ägarmässiga förhållanden som styr hur aktörerna får och 
inte får agera, tex. formella avtal genom kontrakt. (Axelsson, 1996 s. 237). 
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Sociala bindningar 
Aktörerna har byggt upp tillit och förtroende för varandra och därigenom byggt upp och 
utvecklat vänskap, tex. ett företag har köps upp av någon annan och här kommer då den 
sociala bindningen att ifrågasättas. (Axelsson, 1996 s. 237). 
 

2.2.2  Nätverksbindningar  
Denna nätverksbindning redovisar aktivitetsmönster och hur aktiviteterna är länkade till 
varandra och hur de är sammansatta. Andra fundamentala undersökningar är vilka resurser 
som används eller associerar till dessa aktiviteter när aktiviteterna brukas samt vilka av 
resurserna som kan anses kritiska.  
 
Viktigt är att undersöka tex. hur de olika bindningarna enligt ovan är sammankopplade i 
nätverket. Slutligen att se hur de olika aktörerna är sammankopplade genom olika typer av 
bindningar såsom sociala, tekniska, juridiska, ekonomiska etc. (Axelsson, 1996 s. 214-215). 
 
Bergsåkers travbana har arbetat fram en leverantörsklubb som bygger på aktörsmodellen vi 
presenterar nedan. I Bergsåkers travbanas fall innebär det att företagsrelationerna börjar med 
att en relation skapas mellan Bergsåkers travbana och ett samarbetsföretag. Därefter erbjuds 
samarbetsföretaget att medverka i leverantörsklubben. Tanken är att nya relationer byggs 
upp mellan olika samarbetsföretag som slutligen drar vinning av ett nytt samarbete. 
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 AKTÖRER 

-På skilda nivåer, 
från individer till 
grupper av företag 
-strävar efter att 
öka sin kontroll 
över nätverket 

 
 
 

 
 

 

Aktörer kontrollerar 
resurser, en del självständigt 
och andra gemensamt. 
 
Aktörer har viss 
kunskap om resurser. 
 

 Aktörer utför aktiviteter. 
Aktörer har viss kunskap om 
aktiviteter. 
 
 
 
 
 

  
 
NÄTVERKS                    
BINDNINGAR 
 

 
 
 
 
 
 

RESURSER 
heterogena 
-mänskliga och 
fysiska 
-beroende av varandra 
 

 AKTIVITETER 
-transformationsaktivitet 
-transaktionsaktiviteter 
-aktivitetscykler 
-transaktionskedjor 
 
 
 
 
 

 Aktiviteter länkar 
resurser till varandra. 
Aktiviteter förändrar 
eller utbyter resurser 
genom användande 
Av andra resurser 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. (Axelsson, 1996 s. 215). 
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2.3 Relationsbindningar – utifrån Bergsåkers travbanas perspektiv 
 
Under varje bindning finns ett antal påståenden som vi lagt samman till en intervjumall. 
Våra respondenter får svara på var de anser att de själva befinner sig utifrån påståendet på 
den sex gradiga stegen.  
                6= Stämmer i hög grad  1 = Stämmer inte alls 
              6       5      4       3       2      1 
Ex.vis Vi besöker travbana ofta     
Fig 2. 
(Lekvall, Wahlbin, 2001 s. 289). 
 
Tekniska bindningar 
Bergsåkers travbana jobbar aktivt med att ta fram hjälpmedel. Det ska vara enkelt för båda 
parter att distribuera allt från annonsmaterial och programannonser till överföring av 
material som finns med på intern TV. När det gäller just reklamfilmer som tex. används via 
intern TV så kan kunden skicka det digitalt till en ftp server som Bergsåkers travbana äger. 
Bergsåkers travbana har även ett väl utvecklat kundstödssystem. 
 
1.Vi som företag, skulle själva vilja kunna se när det finns tex. lediga loger, reklamplatser. 
 
2.Vi som företag, skulle själva vilja ha möjligheten att boka tjänster elektroniskt tex. loger, 
reklamplatser. 
 
3.Vi som företag upplever att det fungerar bra det här med att översända marknadsförings 
material till Er ftp server. 
 
Ekonomiska bindningar 
Bergsåkers travbana arbetar aktivt med att få företagen att förstå att det finns enorma 
möjligheter att använda rättigheten att nyttja travbanan. Samarbetsföretagen erbjuds att 
använda sig av de rättigheter som Bergsåkers travbana äger för att marknadsföra sig och sina 
produkter/tjänster. Marknadsföringen kan ske genom allt från events, företagskvällar till 
traditionell marknadsföring på skyltar eller i programblad.  
 

 
Figur 3. Exempel på marknadsförings aktiviteter 

 
En ny utveckling av samarbete jobbar Bergsåkers travbana på att lansera. Tanken med nya 
leverantörsklubben är att bygga upp ett nätverk för de företag som har samarbete med 

Bergsåkers travbana 
Intern TV 

Show case 

Reklamskylt 

Event 

Programblad 

M.fl. Print 
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Bergsåkers Travbana. I detta nätverk blir aktörsmodellen tydlig. Bergsåkers travbana jobbar 
med ett antal leverantörer, dessa ska tillsammans med Bergsåkers travbana hitta nya 
samarbetspartners och därigenom fånga upp nya möjligheter till utveckling av sina företag. 
Utifrån detta så blir Bergsåkers travbanas roll att agera som en i nätverket och endast vara 
den som introducerar företagen till ett vidare samarbete sinsemellan. Tex. byggföretaget A 
har ett samarbete med Bergåkers travbana. Bergsåkers travbana har även ett samarbete med 
ett företag som jobbar med reklam artiklar. När då byggföretaget behöver reklam artiklar så 
föreslår Bergsåkers travbana byggförtaget att kontakta det företag som Bergsåkers travbana 
har ett samarbete med. Då skapas ett nytt samarbete osv. 
 
4.Vi som företag kan dra ekonomisk vinning/fördel av vårt samarbete. 
 
5.Bergsåkers travbana hjälper oss att hitta möjliga aktiveringar för att nå en ekonomisk fördel 
av samarbetet. 
 
6.Vi som företag ser en ekonomisk vinning med den nya ”leverantörsklubben” 
 
7.Det är intressant för oss som företag att få möjligheten att nyttja den rättighet som 
travbanan äger för vår marknadsföring. 
 
8.Vi är intresserad att utöka vårt samarbete med travbanan. 
 
Kunskapsmässiga bindningar 
När Bergsåkers travbana introducerar ett nytt partnerskap så utbyts kunskap emellan 
företagen, vilket är en nyckel för att få en helhetsbild av det nya företaget.. Allt för att båda 
parter ska kunna dra en så stor fördel det bara går utav det kommande partnerskapet. 
Bergsåkers travbana tar reda på vilket sätt företaget jobbar och vilken företagets roll är på 
marknaden. Bergsåkers travbana försöker tänka sig in i vad kunden kan ha nytta utav i form 
av reklam, aktiviteter osv. för att få ut maximalt av samarbetet. 
 
9.Vi som företag anser att Bergsåkers travbana har stor insikt för vad vi som företag sysslar 
med. 
 
10.Bergsåkers travbana föreslog inledningsvis lämpliga samarbetsarbeten utifrån den 
verksamhet vi bedriver. 
 
11.Bergsåkers travbana förstår vilket behov vårt företag har med partnerskapet. 
 
Upplevelse bindningar 
Vilka möjliga upplevelser som Bergsåkers travbana kan erbjuda till samarbetspartner och 
andra intresserade. Bergsåker har några färdiga koncept vilka är färdiga att direkt kunna 
erbjuda. Därutöver byggs det ihop upplevelser utifrån vad ”kunden” vill kunna göra och 
uppleva. Några av de exemplen är: Stallbacken och Open Trot. 
 
12.Travbanan erbjuder flertalet olika upplevelsepaket. 
 
13.Det är intressant för oss med olika upplevelsepaket internt till vår personal och ledning. 
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14.Det är intressant för oss med olika upplevelsepaket som är riktade för vår representation. 
 
15.Vi tycker att det finns bra upplevelsepaket. 
 
Administrativa bindningar 
Företag kopplar ihop system och färdigställer regler och administrativa rutiner för att 
minska kostnader och öka effektiviteten. Tex. faktura betalas direkt efter att leverans 
kommit. 
 
16.Det skulle underlätta om vårt samarbete erbjöds elektronisk fakturering. 
 
17.Det skulle vara av stort intresse att få information om aktuella event 
löpande/kontinuerligt. 
 
18.Upplever ni att ni får tillräckligt med information från Bergsåker. 
 
19.Upplever ni att ni får tillräckligt med inspiration från Bergsåker. 
 
Juridiska bindningar 
Bergsåkers travbana upprättar tillsammans med sina samarbetspartners ett avtal, vilka olika 
delar samarbetet ska bestå av. Dvs. allt ifrån events till företagardagar, tv-reklam, 
reklamskyltar, demonstrationer etc. 
 
20.Vi har haft en god kommunikation vid upprättandet av vårt samarbetsavtal. 
 
21.Det upprättade avtalet har gått bra att följa. 
 
22.Vi har intresse av att upprätta ett nytt samarbetsavtal när de befintliga avtalen löper ut. 
 
Sociala bindningar 
Bergsåkers travbana arbetar aktivt med att bygga upp en bra relation och förtroende till de 
kunder som de ingår samarbetsavtal med. De företag som ingår samarbetsavtal ska alltid 
känna sig betydelsefulla och veta att ambitionen är att båda parter ska få ut så mycket som 
möjligt utav samarbetet. Bergsåkers travbana jobbar stenhårt för aktivering av de 
samarbetspartners de har. För Bergsåker är det otroligt viktigt att veta varför de vill vara 
samarbetspartner med dem. Allt för att de kan ge kunden vad den kan få ut mesta möjliga 
utav. 
 
23.Bergsåkers travbana gör alltid vad de säger att de ska göra. 
 
24.Bergsåkers travbana brukar inte favorisera andra samarbetspartners framför oss. 
 
25.Samarbetet/åtagandet mellan vårt företag och Bergsåker har fungerat fritt från problem. 
 
26.Vi har en mycket nära samarbetsrelation. 
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27.Vi har en mycket givande samarbetsrelation. 
 
Under genomgången av teorin så har vi identifierat sju olika områden som alla sammantaget 
påverkar relationen mellan Bergsåkers travbana och deras samarbetspartner.  De områden vi 
granskat närmare är tekniska, ekonomiska, administrativa, juridiska, kunskapsmässiga, 
upplevelse och sociala bindningar. Genom detta har vi byggt nedanstående modell för att 
klargöra hur dessa påverkar båda parter i båda riktningarna. Genom att studera dessa sju 
relationsgrunder närmare, går det att få en ökad förståelse för hur dessa påverkar den 
relation som bygger parternas samarbete. 
 

 
 
Figur 4. Relationsmodellen Bergsåkers travbana 

 

3 Metod 
 

Här beskriver vi närmare vilken forskningsansats vi valt. Därefter presenteras vårt urval av 

samarbetspartner. Slutligen vilka metoder vi valt för att samla in data samt den kritik som finns till 

dem. 

 

3.1 Forskningsansats 

Denna del kan delas in i tre olika tillvägagångssätt, induktiv, deduktiv och abduktiv ansats.  
 
Induktiv innebär att härleda slutsatser från erfarenheter. Utifrån ett antal händelser 
induceras en sannolik slutsats.(Andersen, 1994 s. 34).  
 

 
 
Bergsåkers travbana 
 
 
 

 
 
Samarbetspartners 
 
 

         Tekniska 
 

      Ekonomiska 
 

    Administrativa 
 

     Juridiska 
 

    Sociala 
 

    Upplevelser 
 

Kunskapsmässig 
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Deduktiv innebär att härleda slutsatser från premisser. Utifrån ett antal premisser deduceras 
en slutsats.(Andersen, 1994 s. 33).  
 
Abduktiv är i sin tur en kombination av induktion och deduktion där forskaren rör sig 
mellan empiri och teori och låter förståelsen successivt växa fram. (Andersen, 1994 s. 145). 
I denna uppsats blir det en deduktiv ansats. 
 
Vi utför en undersökning som en fallstudie där syftet med vårt arbete är att se på vilka 
relationsbindningar det är till Bergsåkers travbana enligt de fyra företag vi intervjuat. En 
fallstudie är enligt (www.NE.se) en detaljerad undersökning av ett särskilt fenomen – Tex. en 
person eller grupp som i ett större forskningssammanhang använder sig av en fallstudie för 
att nyansera, fördjupa och utveckla begrepp och teorier. Används ibland för att illustrera 
eller stärka en hypotes. 
 
Vi delade upp dem som har ett samarbetsavtal med Bergåker i fyra olika grupper. Där tittar 
vi närmare på vilka olikheter och likheter som finns bland dessa fyra kvotgrupper A-D enligt 
modellen vi presenterar nedan. 
 
Ett kvoturval kan göras på många olika sätt, allt ifrån olika grupper av företagstyper till som 
i vårt fall med om parametrarna haft ett samarbete under en längre eller kortare tid. En 
annan parameter är beroende på om det är ett stort eller ett mindre partnerskap som finns 
upprättat.(Axelsson, 1996 s. 63f). 
 

3.1.1 Urval av samarbetspartners 
Vi har gjort ett urval på de olika samarbetspartner som Bergsåkers Travbana har. 
Vi har valt att kontakta fyra företag utifrån denna modell. 
 
Samarbete – tid 
  Kort tid Lång tid  
  
  

Litet 
 Partnerskap 
 Stort 
 
Fig 5. 

(Tufvesson, 2005 s. 183) 
 
 
Modellen innebär att vi kontaktar fyra olika företag med olika utgångspunkter. Vi har 
kontaktat ett litet och ett stort samarbetsföretag, skillnaderna här emellan bygger på hur stort 
samarbete företaget valt att ha. I vår studie har vi valt företag utifrån stora differenser på 
samarbetet. Samarbetstiden bygger på kort respektive långt samarbete, i vår studie har vi 
företag som nyligen har tecknat avtal samt företag som haft samarbetsavtal under lång tid. 
Vanligaste avtalstiden är två år. 
 

 

A B 

C D 
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A: Ett företag som har ett kort samarbete med litet partnerskap. Vi har varit i kontakt med ett 
flygbolag. 
B: Ett företag som har ett långt samarbete med litet partnerskap. Här pratade vi med en 
eldistributör. 
C: Ett företag som har ett kort samarbete och ett stort partnerskap. Här kommer ett 
bilförsäljningsföretag. 
D: Ett företag som har ett långt samarbete med stort partnerskap. Slutligen kontaktade vi en 
biluthyrningsfirma.  
 
 

3.2 Insamling av data 

Vi har samlat in primärdata och sekundärdata. Den primärdata vi samlat in består i första 
hand av de intervjuer vi genomförde  med styrelse och ledning för Bergsåkers travbana. 
Intervjuer har även genomförts med några av deras samarbetspartners.  
 
Sekundärdata består i att vi gått igenom tidigare publicerad litteratur. Vi har gått igenom 
den information vi fått via Bergsåkers travbana. Dvs. utredningen framtidens Travsport som 
ATG & STC beslutade om år 2006 samt annan övrig information. Här finns en mängd 
information om relationer av alla de slag, så vi har fått försökt välja ut vad vi anser är mest 
relevant för vår studie. De böcker vi främst använt oss av har vi lånat på Mittuniversitetets 
bibliotek samt den litteratur vi haft på tidigare kurser. Vidare har vi i första hand använt oss 
utav databasen DIVA men även genom att allmänt googla på ämnet.  
 
 

3.3 Undersökningsmetoder 

”En vis man vet att han ingenting vet, en okunnig man tror att han vet” (Spanskt ordspråk) 
 
Både det kvalitativa och kvantitativa forskningsperspektivet hävdar att forskning måste 
präglas utav objektivitet för att den ska vara trovärdig. Alltså de ställningstaganden och de 
slutsatser som dras vilar på sakliga argument. (Sörensen, Olsson, 2004 s. 62f) 
 

3.3.1 Kvalitativmetod 
Speglas av ett induktivt tänkande. Här försöker forskaren hitta kategorier, beskrivningar 
eller modeller för att kunna beskriva ett fenomen eller ett sammanhang. (Sörensen, Olsson, 
2004 s. 64f) 
 

3.3.2 Kvantitativmetod 
Denna speglas av ett deduktivt tänkande. Den kvantitativa metoden utgår oftast från en teori 
som är grundad på tidigare forskningsresultat och de erfarenheter som forskaren själv har 
inom sitt område. Den kvantitativa metoden strukturerar upp sina teorier och formulerar 

dessa i prövningsbara hypoteser.( Sörensen, Olsson, 2004 s. 66f) 
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3.3.3 Val av undersökningsmetod 
Vi har valt att använda oss utav den kvalitativa metoden då vi har för avsikt att beskriva vad 
vi sett i relationer mellan Bergsåkers travbana och några av deras samarbetspartners vi har 
varit i kontakt med. Vi har för avsikt att beskriva om svaren vi får på relations 
undersökningarna stämmer i hög grad eller stämmer inte alls.  
 

3.3.4 Kritik till undersökningsmetoden 
Till den metod vi valde vet vi att det finns både för- och nackdelar som det är väldigt viktig 
att vara medveten om när forskning sker inom ett visst område.  
 
Den främsta kritiken som finns med att genomföra personliga intervjuer är att det är oerhört 
tidskrävande. (Tufvesson, 1987 s. 168). En annan viktig del att ta med är att det är viktigt att 
intervjuaren litar på vad respondenten berättar. Denne person behöver inte berätta 
sanningen eller den kan modifieras utifrån dennes upplevelse och tidigare bakgrund. 
 
 

3.4  Intervjuer 
Vi har genomfört två olika typer av intervjuer. Den första typen av intervjuer genomförde vi 
med personer som finns i organisationen och dessa personer har alla olika ansvarspositioner 
inom Bergsåkers travbana och den projektgrupp som nu finns inför Bergsåkers framtid. 
Syftet med dessa intervjuer var att få en vidare bild av verksamheten och för att se hur de 
olika personerna såg på framtidens Bergsåker. 
 
Den andra gruppen vi intervjuat är några av de samarbetspartner som Bergsåkers travbana 
har idag. Dessa genomförde vi intervjuer med utifrån den modell vi byggt upp och som vi 
ville kontrollera av om den fungerade som vi hade tänkt oss. 
 

3.4.1 Intervjuer med styrelse och ledningsgruppen 
För att få svar på våra frågor har vi genomfört intervjuer med: 
Ordföranden  Ingemar Sjöbom 
VD  Johan Sundberg 
Marknadschef Peter Hugozon 
Försäljningschef Jonny Nissilä 
Projektledare  Peter Byström 
 

3.5 Hur har vi analyserat materialet 
De första intervjuerna vi genomförde var med styrelse och ledningspersoner. Först genom 
att boka enskilda tider med respondenterna och därefter intervjuade Camilla och Sara 
tillsammans varje respondent. För att underlätta för styrelse/ledningspersoner innan intervju 
så skickade vi till dem ett antal frågor som vi sedan diskuterade kring. 
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Själva intervjuerna tog mellan 1 till 1½ timme per intervju. Under intervjuerna antecknade vi 
båda två. Vi gjorde sedan tillsammans en sammanställning och fick en gemensam 
beskrivning av den bild vi fått över verksamheten som finns idag och hur de personer vi 
träffade ser på framtidens Bergsåkers travbana.  
 
Den andra gruppen vi intervjuade är några av Bergsåkers travbanas samarbetspartners. Här 
byggde vi påstående frågor utifrån den modell vi skapat. Här väljer de var på den 
sexgradiga stegen de anser att de befinner sig utifrån påståendet. Vi valde en sexgradig stege 
så att vi ska kunna få ut ett tydligare utfall om det ligger över eller under mitten på 
påståendet.  
 
Sedan pratade vi med vår kontaktperson på Bergsåkers travbana för att få fram vilka av de 
samarbetspartners de har som stämmer in i våra fyra olika urvals områden. Av dem fick vi 
tre företag i varje kategori samt namn på de kontaktpersoner de har på de företagen. 
Samtidigt fick de möjligheten att ta del av de påstående vi skrivit och att lägga till ytterligare 
påståenden som de gärna ville få besvarade. 
 
Efter detta kontaktade vi företagen och genomförde intervjuerna per telefon. Vi pratade med 
de företag som svarade först. När vi kontaktade kontaktpersonen på företaget så skickade vi 
över påståendena och fyllde sedan tillsammans i vilket alternativ de ansåg överensstämma 
på varje påstående. Så när intervjun var genomförd så hade vi direkt svaren de givit oss på 
varje påstående. Vi har valt att inte namnge dessa företag och deras kontaktpersoner utan vi 
skriver endast inom vilken bransch de befinner sig. De intervjuer vi har genomfört beskriver 
endast hur samarbetsföretagens upplever att relationen fungerar mellan dem och Bergsåkers 
travbana. 
 
 

3.6 Reliabilitet och Validitet 

Reliabilitet är en mätning utifrån pålitlighet. Alltså en grundläggande förutsättning för att ett 
undersökningsresultat ska kunna förklara det faktiska förhållandet. Att den information som 
undersöks är pålitlig, dvs. att det går att komma fram till samma resultat när 
undersökningen genomförs oavsett val av metod. (Andersen, 1994 s. 91) 
 
Validitet är en mätning utifrån giltighet. Här kan den som mäter ändå inte känna sig säker 
bara för att de har fått en hög reliabilitet, det säger inte allt utifrån validiteten. Här gäller det 
att påståendena ska överensstämma med vad avsikten för mätningen är. (Körner, Wahlgren, 
2002 s. 22) 
 
Det är viktigt att endast ställa de påståenden som rör ämnet och inte kommer in på sidospår. 
Görs det så försämras resultatet av undersökningen och då blir validitet och reliabiliteten 
lägre på undersökningen. För att vår studie ska få så stor reliabilitet och validitet som möjligt 
har vi försökt skriva påstående utifrån den beskrivning vi sätter upp för varje respektive 
bindning. 
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4 Resultat och analys 
 

I detta kapitel redogör vi för det resultat vi fått utifrån de utförda intervjuerna vi gjort med de båda 

grupperna. Resultatet av vad ledningen sade samt vilket resultat vi kom fram till vid användandet av 

utvärderingsmodellen. 

 

4.1 Ledningen/styrelsen  
Efter att vi genomfört alla intervjuerna med styrelse och ledningsgruppen så vävde vi 
samman  svaren vi erhållit vid respektive diskussion. Här fann vi att de alla tror att 
Bergsåkers travbana har störst potential att lyckas utav Norrlands alla travbanor. På 
Bergsåkers travbana är framtidstron stor, men Bergsåkers travbana inser att det behövs 
många delar för att nå framgång. Såsom tex. för att få högt spel på plats innebär det att det 
behövs ett fint och inbjudande klimat på travbanan. Bergsåkers travbana drivs som en ideell 
förening med många olika aktörer som alla vill att verksamheten drivs framåt. Den drivs 
med ett nollresultat som mål, tanken är att alla pengar som ”blir över” delas ut till aktörerna 
som tillsammans förvaltar Bergsåkers travbana.  
 
Det är tufft att arrangera 65 travdagar per år. En annan väsentlig händelse är att den tidigare 
travdagen på Bergsåkers travbana nu har blivit fredag så här gäller det att hitta ett koncept 
som kan locka publik till fredagstrav. Detta lär bli en process som kommer att ta tid innan 
Bergsåkers travbana hittat sina nya former för fredagstrav. Viktigt är att verkligen förstå att 
det finns olika arrangemang som ger olika stora publik och även se fördelarna i detta. 
Möjligheten för alla dessa dagar att växa finns men detta sker på ett sätt som gör att inte 
andra travdagar får sämre förutsättningar. Uppbyggnad tar tid om viljan är att det blir något 
varaktigt. Detta är något som Bergsåkers travbana förstått och tagit fasta på inom alla 
områden. 
 
På lång sikt är det viktigt med duktiga tränare och körsven/travkusk som ger travbanan ett 
bra varumärke. Samarbetspartnerna måste trivas för att delta. Tex. är det väldigt roligt att få 
hit personer som aldrig varit på trav. Bergsåkers travbanas ambition är att få till en 
mötesplats där folk trivs, även för ungdomar. Detta kan ske tex. genom att Bergsåkers 
travbana får fram ett travprogram som gemene man kan förstå eller att de erbjuder värdar 
för olika grupper som hjälper den icke inbitne att förstå det väsentliga i tex. programmen. 
Lyckas Bergsåkers travbana med detta så ökar även intresset för deras samarbetspartners att 
synas på travbana genom tex. olika marknadsförings aktiviteter. 
 
Bergsåkers travbana ska vara en attraktiv publikarena. Vilket betyder att travbanan som äger 
en rättighet kan erbjuda företag via Bergsåkers travbana en motprestation vid sponsring. 
Sponsringen blir då ingen gåva eller välgörenhet utan är då en avdragsgill kostnad. Nu har 
travbanan startat upp en s.k. leverantörsklubb, dvs. utveckla samarbete med andra i 
leverantörsklubben. Bergsåkers travbanas sponsringsintäkter har ökat stadigt sedan år -04. 
Sponsringen ger rena pengar i företaget vilket genererar i event, publik osv. 
 
För Bergsåkers travbana är det oerhört viktigt att samarbetspartnerna verkligen kan få ut ett 
mervärde för sitt samarbete. Ambitionen är att relationen mellan Bergsåkers travbana och 
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deras samarbetspartners ska var nära och företagen kan känna stor tillit och förtroende för 
dem. De tror att om de lyckas med detta koncept kommer samarbetspartnerna att stanna och 
större förutsättningar finns för att kunna fånga upp nya samarbeten genom sitt goda 
renommé från de som redan valt att vara delaktiga.  
 

4.2 Samarbetes partners 
Vi har varit i kontakt med fyra av de samarbetspartners Bergsåkers travbana har idag för att 
kunna se hur vår relationsmodell fungerar. Utifrån vad företagen svarat gör vi nedan en 
analys av varje företagen och slutligen en sammanvägd analys där vi pekar på olikheter. 
 
Av de 27 påståendena har vi vägt samman svaren till sju olika bindningar. Så svaren på 
frågorna:1-3 finns under tekniska, 4-8 finns under ekonomiska, 9-11 finns under 
kunskapsmässiga, 12-15 finns under upplevelser, 16-19 finns under administrativa, 20-22 
finns under juridiska, 23-27 finns under sociala. För att få fram ett medelvärde inom varje 
bindningsgrupp har vi slagit samman svaren och delat dem i antal påståenden, därigenom 
har vi kunnat utläsa ett medeltal. Framkommer det avvikelser belyser vi dessa under 
respektive företag. 
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4.2.1 Företag A  
 

 
 
Fig 6. Företag A,(Modell av: Tommy Roxenhall, Mittuniversitetet). 

 
Företaget A är ett företag som har ett mindre partnerskap och har inte haft ett så långt 
samarbete. Utifrån de svar företaget givit oss inom varje bindningsområde kan vi konstatera 
att de anser att samarbetet dem och Bergsåkers travbana emellan stämmer i hög grad.  
 
De enda avvikelserna vi kan se är på tekniska och upplevelse bindningarna. De tekniska 
bindningarna är för dem inte så betydelsefulla, tex. att se och boka över Internet. De ser 
heller ingen större vinst i att kunna skicka direkt till en ftp server. När det gäller upplevelse 
bindningarna så är det bara en mindre överrensstämmelse än de övriga delarna. 
 
 
 
 
 
 
 

Tekniska 
 
Ekonomiska 
 
Kunskapsmässiga 
 
Upplevelser 
 
Administrativa 
 
Juridiska 
 
Sociala 
 
 
 

  Stämmer inte alls        Stämmer i hög grad  
 
 
 
 
 
 
 

Hur ser relationen ut just nu mellan Bergsåkers travbana och 
ett flygbolag i form av bindningar? 
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4.2.2 Företag B 

 
 
Figur 7. Företag B,(Modell av: Tommy Roxenhall, Mittuniversitetet). 

 
Företaget B är ett företag som har ett mindre partnerskap och har haft ett längre samarbete. 
Det här företaget är det företag som har svarat att de upplevt att relationen stämmer i lägre 
grad än för de övriga tillfrågade företagen.  
 
På fyra av sju möjliga relationspunkter får Bergsåkers travbana en trea på den sexgradiga 
skalan. Den här relationen bygger till hög grad på ekonomisk fördel. Så här gäller det för 
Bergsåkers travbana att verkligen få dem att känna den ekonomiska fördelen av samarbetet. 
 

Tekniska 
 
Ekonomiska 
 
Kunskapsmässiga 
 
Upplevelser 
 
Administrativa 
 
Juridiska 
 
Sociala 

Stämmer inte alls     Stämmer i hög grad     
 

Hur ser relationen ut just nu mellan Bergsåkers travbana och 
en El-distributör i form av bindningar? 
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4.2.3 Företag C 
 

 
 
Fig 8. Företag C, (Modell av: Tommy Roxenhall, Mittuniversitetet). 

 
Företaget C är ett företag som har ett större partnerskap och inte haft ett så långt samarbete. 
Här har vi ett företag som nyligen gått in i samarbete med Bergsåkers travbana men vi kan 
ändå konstatera att de upplever en hög grad av överrensstämmelse på de frågor vi ställt. 
 
Det finns endast två påståenden de har en stor avvikelse på. Den ena påståendet är om att 
utöka samarbetet. Här anser de att de redan lagt samarbete på den nivå de önskar. Det andra 
påståendet de givit har låg överrensstämmelse med påståendet om elektronisk fakturering. 
För dem hade det ingen som helst betydelse. Vi kan konstatera att här har Bergsåkers 
travbana lyckats jobba in både en god relation och en övertygelse om ekonomisk fördel av 
samarbetet. 

Tekniska 
 
Ekonomiska 
 
Kunskapsmässiga 
 
Upplevelser 
 
Administrativa 
 
Juridiska 
 
Sociala 

Stämmer inte alls       Stämmer i hög grad  
 

Hur ser relationen ut just nu mellan Bergsåkers travbana och 
ett bilförsäljningsföretag i form av bindningar? 
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4.2.4 Företag D 
 

 
Fig 9. Företag D, (Modell av: Tommy Roxenhall, Mittuniversitetet). 
 
Företaget D är ett företag som har ett stort partnerskap och har haft ett långt samarbete. 
Här kan vi verkligen konstatera att Bergsåkers travbana lyckats att under en längre tid jobba 
in en god relation och en övertygelse om ekonomisk fördel av samarbetet. Denna relation har 
varit under en längre tid och de svarar att de gärna ingår ett nytt avtal när detta avtal löper 
ut.  
 
Den här relationen har hög överrensstämmelse på de flesta av bindningsområdena. Det enda 
påstående som avviker här är påståendet om översända material till en ftp server. På det 
påståendet kan vi konstatera att de inte vet hur de kan göra eftersom de inte provat 
funktionen. 

l 

Tekniska 
 
Ekonomiska 
 
Kunskapsmässiga 
 
Upplevelser 
 
Administrativa 
 
Juridiska 
 
Sociala 

Stämmer inte alls         Stämmer i hög grad   
 

Hur ser relationen ut just nu mellan Bergsåkers travbana och 
en biluthyrningsfirma i form av bindningar? 
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4.3 Slutlig Analys 
Vi har endast genomfört fyra intervjuer utifrån denna frågeram. Detta i syftet att testa utav 
hur påståendena fungerar för att kunna rätta till eventuella felaktiga påståenden. Alltså är 
detta på inget vis en fullständig undersökning utan endast en testundersökning. Med detta 
som grund kan vi ändå konstatera i denna analys att Bergsåkers travbana har bra relationer 
med sina samarbetspartners. 
 

 
 
Fig 10. Analys av A, B, C & D företagen, (Modell av: Tommy Roxenhall, Mittuniversitetet). 

 

 
Företag A       Företag B       Företag C       Företag D 
 
 
 
De relationer som företagen har mellan sig består av olika faktorer för att kunna analysera på 
vilka grunder dessa relationer fungerar idag, så har vi genomfört intervjuer med 
samarbetsföretagen där vi gett dem en rad påståenden. Utifrån dessa påståenden har vi 
sedan sammanställt och analyserat påståendena dels som bindningsgrupper och dels tittat 
på det enskilda påståendet och här nedan beskrivit vilka avvikelser som finns. 
På några av de påståenden vi ställt ser vi en viss differens mellan de svar vi erhållit. För 
några av de företag vi pratat med var påståendena 1 och 2 betydelsefulla medan de för 
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Kunskapsmässiga 
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Analys av företag A, B, C och D 
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andra hade betydligt mindre betydelse. Dessa påståenden handlade om huruvida de själva 
kan gå in och se och eventuellt boka lediga loger, reklamplatser osv.  
 
Vi kan konstatera att påstående 3 är ett påstående som inte alla kunnat svara på. Det visar 
sig att alla inte nyttjat möjligheten att skicka över marknadsföringsmaterial till Bergsåkers 
travbanas ftp server. De företag som inte har nyttjat möjligheten har ingen åsikt. Däremot 
har de som använt möjligheten upplevt att det fungerar väldigt bra och ser detta som en 
fördel och förenkling. 
 
På påstående 5 avviker ett av företagen. Det avvikande företaget tar gärna emot mer hjälp 
med att hitta lämpliga aktiveringar för att få ut mesta möjliga av sitt samarbete. De andra 
företagen tycker att de fått mycket eller väldigt mycket hjälp på området. 
 
På påstående 6 som handlar om leverantörsklubben så visste inte alla vad det var direkt när 
vi ställde påståendet. Denna tjänst har Bergsåkers travbana inte riktigt börjat med ännu utan 
endast testat utav den bland några av sina samarbetspartners. Men efter att ha förklarat vad 
leverantörsklubben kommer att innebära så var företagen mycket positiva. 
 
På påstående 8 skiljer sig svaren mellan var företagen befinner sig i samarbetet. De som 
nyligen gått in i samarbete ser idag inget intresse utav att utöka samarbetet då de inte hunnit 
vara med så länge ännu. 
 
På påståendena 9 och 10 skiljer sig svaren endast hos ett företag och de har ett något lägre 
svar än de övriga. Annars anser de övriga företagen att Bergsåkers travbana har stor insikt i 
deras verksamhet och att de inledningsvis hjälper företagen till att föreslå lämpliga 
aktiviteter. 
 
Påstående 12 till 15 handlade om de upplevelsepaket som Bergsåkers travbana erbjuder. Där 
konstaterar vi att travbanan skulle kunna bli tydligare i vilka paket som finns och företagen 
såg gärna att det skulle finnas fler valmöjligheter. 
 
På påstående 16 påstod vi till företagen att om de upplevde att det skulle underlätta med 
elektronisk fakturering. Här kan vi konstatera att vi skrivit påståendet på ett felaktigt sätt 
och får därför ett värde som blir tvärtemot de andra värdena. Påstående skulle ha varit ställd 
på ett annat sätt. Däremot ansåg inte de vi talade med att detta hade någon större betydelse 
för samarbetet utan här kan Bergsåker själva välja hur de vill göra. Detta påstående lyftes in 
därför att det just nu är det väldigt i ropet med att gå över till elektronisk fakturering. 
 
På påstående 20 till 22 har Bergsåkers travbana fått generellt väldigt höga betyg, endast ett 
av företagen ger ett något över medel i betyg på påståendet om hur det upprättade avtalet 
har gått att följa. Vid nytt avtalstecknande kan det vara värt att lägga lite extra intresse på 
just avtalsskrivandet.  
 
Påstående 23 har ett företag givit ett lågt omdöme. Här kan vi ställa oss påståendet om ett 
löfte inte hållits enligt överenskommelse eller att något hänt eller inte hänt vid en 
överenskommelse. Slutligen kan sägas att de 27 påståenden vi ställt till dem vi kontaktade 
över lag hade ett snitt över medel.  
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I våra intervjuer med samarbetspartnerna framkom det rätt tydligt att de som valt att 
samarbeta med Bergsåkers travbana i stort upplever att relationen de har sinsemellan 
stämmer i hög grad. För att få en väl fungerande relation mellan Bergsåkers travbana och 
deras samarbetsföretag så kräver samarbetsföretagen att relationen emellan dem bör fungera 
på ett sådant sätt som samarbetsföretagen förväntat sig när de beslöt sig för att bli ett 
samarbetsföretag. Hur relation de har idag ser ut kan vi dra slutsatser utifrån de påståenden 
vi ställt till samarbetsföretagen. Här kan vi konstatera att de relationsbindningar som ligger 
inom det juridiska och ekonomiska området upplever samarbetsföretagen som högst 
överrensstämmelse med. Men även inom områdena sociala och kunskapsmässiga 
bindningar så upplever tre av fyra företag hög överensstämmelse. Det fjärde företaget har en 
klart avvikande uppfattning. Inom de tre övriga områdena administrativa, upplevelser och 
tekniska har företagen en något lägre överensstämmelse. Även här ligger tre av fyra företag 
ändå på skalans övre del där strävan är ur Bergåkers travbanas perspektiv att företagen just 
nu upplever att det stämmer i hög grad. Framtidsmålet för Bergsåkers travbana bör vara att 
hitta en relation som varje företag upplever optimalt utifrån företagets önskemål. 
 
 

5 Slutsats 
 

I detta kapitel följer vi upp det resultat vi fått fram utav utvecklandet av en ny relationsmodell för att 

kunna undersöka vilken relation som finns mellan Bergsåkers travbana och deras samarbetspartner. 

Målet med slutsatsen är att ge svar på om vårt syfte med uppsatsen gått att genomföra och om 

relationsmodellen fungerar och ger svar på de frågor vi ställt oss. Kapitlet avslutas med att ge förslag 

på fortsatt fördjupade studier. 

 
 
Med utgångspunkt till vår problemformulering: 
 

Hur kan relationen mellan Bergsåkers travbana och deras samarbetspartner utvecklas? 

 
För att kunna se på relationen mellan Bergsåkers travbana och deras samarbetspartners så 
har vi tagit fram en modell som vi anpassat utifrån deras förutsättningar. Denna modell 
finns beskriven i kapitel 2.3 Relationsmodellen. 
 
Vi kan konstatera att den modell vi byggt upp med sju olika typer av bindningar, så som 
tekniska, ekonomiska, kunskapsmässiga, upplevelser, administrativa, juridiska och sociala 
bindningar har fungerat som modell. Under varje bindning har vi sedan skrivit påståenden 
som de fått gradera i skalan mellan stämmer i hög grad ner till stämmer inte alls. De flesta av 
påståendena vi ställt har fungerat väl och gett ett bra riktvärde. Endast ett av de påståenden 
vi skrivit har vi konstaterat blivit feltolkat och behöver därför formuleras på ett lämpligare 
vis. Det påstående vi ställt kring leverantörsklubben kan i dagsläget behöva utvecklas om 
Bergsåkers travbana bestämmer sig för att direkt använda våra påståenden för att undersöka 
hur resten av deras samarbetspartner ser på relationen. Det kommer inte att vara något 
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problem med detta påstående när Bergsåkers travbana har presenterat leverantörsklubben 
för alla sina samarbetspartners. 
 
Bergsåkers travbana bör jobba utifrån att göra sina samarbetsrelationer så fördelaktiga det 
bara går för båda parter för att få ett varaktigt och gott samarbete nu och i framtiden. De 
slutsatser vi kan dra av de testintervjuer vi genomfört ser relationen mellan Bergsåkers 
travbana och dess samarbetspartners rätt så bra ut. De bindningar som företagen upplever 
högst överensstämmelse med är inom ekonomiska och juridiska bindningen. Tre av fyra 
företag ger dem rätt höga siffror. Däremot kan vi konstatera att det fjärde företaget tyvärr 
inte upplever att det har samma höga överensstämmelse när det gäller relationen med 
Bergsåkers travbana som de övriga. Gör Bergsåkers travbana inget åt denna relation är 
risken stor att det företaget inte är intresserad av något vidare samarbete när detta avtal går 
ut. Har Bergsåkers travbana otur kan det även leda till att andra aktörer hör sig för med 
detta företag och får information som inte gynnar Bergsåkers travbana. Ett av de bästa sätten 
att få nya samarbetspartner är via andra samarbetspartners som talar gott om deras 
samarbete och därigenom uppmanar andra att komma med. 
 
På sikt när konceptet med ”leverantörsklubben” kommit igång fullt ut så kan en ny 
nätverksmodell byggas upp. Relationen kan utvecklas till att bli enligt modellen nedan och 
bygger då på att företagen emellan bygger upp ett nätverk där Bergsåkers travbana är en av 
parterna. De andra företagen kan även skapa relationer mellan varandra utan att Bergåkers 
travbana är med. Bergsåkers travbanas roll blir då att ha initierat kontakten mellan 
företagen. 
 

 
 
Fig 11. Framtida relationer, (Modell av: Tommy Roxenhall, Mittuniversitetet). 

 



 

 

32

5.1 Förslag till framtida forskning på området 

Inom detta område finns det många intressanta studier att forska kring. När vi avgränsar oss 
till att endast se på områden kring Bergsåkers travbana så finns här många intressanta 
fördjupningsområden så som tex: 
 
Hur utvecklar sig nätverksbindningarna för Bergsåkers travbanas leverantörsklubb? 
Vad kan Bergsåkers travbana göra för att attrahera ny publik? 
Vad är det som gör att den publik de har fortsätter att komma? 
Vilken typ av företag är mest intressant att ha som samarbetspartners för Bergsåkers 
travbana? 
Till vad skulle Bergsåkers travbana kunna nyttjas förutom trav? 
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7 Bilagor 
 
Bilaga 1  Diskussions frågor till ledning och styrelse 
Bilaga 2 Intervju frågor samarbetspartners



 

 

I

Bilaga 1 
Kort bakgrund 
 
Vi är två studenter vid Mittuniversitetet som skriver en C-uppsats i företagsekonomi som 
har arbetstiteln ”Framtidens Travbana – Bergsåkerstravbanas  långsiktiga verksamhet” där 
vi har för avsikt att intervjua er projektledare, VD, ordförande, marknadsföringsansvarig och 
försäljningsansvarig för Bergsåkers travbana. Vi kommer även gör undersökningar mot 
företag.  
Tack genom Sara Wiström och Camilla Nilsson. 
 

Diskussions frågor till styrelse och ledningen 
1. Vilken orsak/motivering var avgörande för Er att anta ert jobb/uppdrag? 
 
2. Vilken är Er största drivkraft i Ert jobb/uppdrag? 
 
3. Vilken vision och utvecklingspotential ser Ni i Bergsåker under kort respektive lång sikt? 
 
4. Vilken är Er uppfattning om framtiden för Bergsåkers travbana? 
 
5. Tycker Ni att det ska vara publik på travbana eller vore det bättre att endast satsa på ett 
ökat spelande? 
 
6. Hur ser Ni på det här med sponsring?  
 
7. Vad har Ni att erbjuda för sponsringsmöjligheter idag? 
Är det rätt val? Motivera 
Finns det andra val eller tillägg Ni ser idag? 
 
8. Varför identifiera vissa målgrupper som Ni skall vända Er emot? 
Varför inte identifiera alla era målgrupper? 
Motivera Ert val av rätt grupper? 
Hur ser Ni på detta? 
 
9. Samarbetspartners, vad är det för Er? 
 
10. Finns det något nytt som Ni tror kan dra publik? 
 
11. Finns det samarbetsmöjligheter som ni idag inte utnyttjar? Vem? Vilka? Var? När? Hur? 
 
12. Hur hanterar Ni situationen att man inte behöver komma till travbana för att spela på 
travbanas hästar? 
13. Hur får Ni dem som spelar att fysiskt komma till travbana och hur tjänar Ni pengar på 
detta? Vad erbjuder Ni? 



 

 

II

Bilaga 2 
 
Kort bakgrund 
 

Vi är två studenter vid Mittuniversitetet som skriver en C-uppsats i företagsekonomi som har 

arbetstiteln ”Framtidens Travbana. Vi har för avsikt att genomföra intervjuer med samarbetspartners 

till Bergsåkers travbana. 

                6= Stämmer i hög grad  1 = Stämmer inte alls 
              6       5      4       3       2      1 
A.Ex.vis Vi besöker travet ofta      

 
Intervjufrågor Samarbetspartners 
1. Vi som företag, skulle själva vilja kunna se när det finns t.ex. lediga loger, reklamplatser. 
   6       5      4       3       2      1 

 
 
2. Vi som företag, skulle själva vilja ha möjligheten att boka tjänster elektroniskt t.ex. loger, 
reklamplatser. 
   6       5      4       3       2      1 

 
 
3. Vi som företag upplever att det fungerar bra det här med att översända marknadsförings 
material till Er ftp server. 
   6       5      4       3       2      1 

 
 
4. Vi som företag kan dra ekonomisk vinning/fördel av vårt samarbete. 
   6       5      4       3       2      1 

 
 
5. Bergsåker travet hjälper oss att hitta möjliga aktiveringar för att nå en ekonomisk fördel av 
samarbetet. 
   6       5      4       3       2      1 

 
 
6. Vi som företag ser en ekonomisk vinning med den nya ”leverantörsklubben” 
   6       5      4       3       2      1 

 
 
7. Det är intressant för oss som företag att få möjligheten att nyttja den rättighet som 
travbanan äger för vår marknadsföring. 
   6       5      4       3       2      1 

 
 

      

      

      

      

      

      

      

      



 

 

III

8. Vi är intresserad att utöka vårt samarbete med travbanan. 
   6       5      4       3       2      1 

 
 
9. Vi som företag anser att Bergsåkers Travet har stor insikt för vad vi som företag sysslar 
med. 
   6       5      4       3       2      1 

 
 
10. Bergsåkers Travbana föreslog inledningsvis lämpliga samarbetsarbeten utifrån den 
verksamhet vi bedriver. 
   6       5      4       3       2      1 

 
 
11. Bergsåkers Travet förstår vilket behov vårt företag har med partnerskapet!  
   6       5      4       3       2      1 

 
 
12. Travbanan erbjuder flertalet olika upplevelsepaket. 
   6       5      4       3       2      1 

 
 
13. Det är intressant för oss med olika upplevelsepaket internt till vår personal, kunder och 
ledning. 
   6       5      4       3       2      1 

 
 
14. Det är intressant för oss med olika upplevelsepaket som är riktade för vår representation. 
   6       5      4       3       2      1 

 
 
15. Vi tycker att det finns bra upplevelsepaket. 
   6       5      4       3       2      1 

 
 
16. Det skulle underlätta om vårt samarbete erbjöds elektronisk fakturering. 
   6       5      4       3       2      1 

 
17. Det skulle vara av stort intresse att få information om aktuella event 
löpande/kontinuerligt. 
   6       5      4       3       2      1 

 
 
 

      

      

      

   x   

   x   

   x   

   x   

   x   

   x   

   x   



 

 

IV

18. Upplever ni att ni får tillräckligt med information från Bergsåker! 
   6       5      4       3       2      1 

 
 
19. Upplever ni att ni får tillräckligt med inspiration från Bergsåker! 
   6       5      4       3       2      1 

 
 
20. Vi har haft en god kommunikation vid upprättandet av vårt samarbetsavtal. 
   6       5      4       3       2      1 

 
 
21. Det upprättade avtalet har gått bra att följa. 
   6       5      4       3       2      1 

 
 
22. Vi har intresse av att upprätta ett nytt samarbetsavtal när de befintliga avtalen löper ut. 
   6       5      4       3       2      1 

 
 
23. Bergsåkers Travbana gör alltid vad de säger att de ska göra. 
   6       5      4       3       2      1 

 
 
24. Bergsåkers Travbana brukar inte favorisera andra samarbetspartners framför oss. 
   6       5      4       3       2      1 

 
 
25. Samarbetet/åtagandet mellan vårt företag och Bergsåker har fungerat fritt från problem. 
   6       5      4       3       2      1 

 
 
26. Vi har en mycket nära samarbetsrelation. 
   6       5      4       3       2      1 

 
 
27. Vi har en mycket givande samarbetsrelation. 
   6       5      4       3       2      1 

 
Tack för att du tagit dig tid att besvara våra frågor. 
 
Sara Wiström och Camilla Nilsson 
Studenter på Mittuniversitetet 
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