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Abstract 

Race tracking is facing a demographic change of their audience and active and the market 
around the horseracing will look different in the future. It requires specialized magazine 

Travronden who need to improve their understanding of the market and what customers 
want. Do they not know their current customers have for interest, is it difficult to produce 
a product so that the newspaper can retain their old customers and recruiting new ones.  

 
The purpose of the paper is to get to know the readers of Travronden and detect any gap 

that may exist between management, employees and readers' views on the homepage of 
Travronden. Efforts should also be undertaken with the hope that it will create an 
understanding of the choices the reader makes between the journal and the website and 

find new customers. 
 

The research issues are three in number, and reads as follows; Who are the readers of the 
wedsite of Travronden and what needs do they have? Is it possible to identify any gap 
between management, journalists and readers' opinions? How do Travronden potentially 

have to change to be better at to satisfy readers' needs and thereby increase customer 
satisfaction? 

 
To achieve the objective purpose creates three quantitative studies to carry out. Of these, 
two are internal and include managing directors and journalists, the third was suited on 

the website of Travronden. The three groups' responses are then compared and analyzed.  
 

Most visitors are men and around 46 years and with most interest to read about news 
from the horse trainers as well as international news. The readers were also interested to 
read more about stories in the newspaper and several draft themes and suggestions have 

been collected. 
 
Totally perceived two gaps; between the management and readers and in the product 

performance of the journalists. However, they were relatively small gaps and they can be 
prevented through better internal marketing and understanding of their roles as part-time 

marketers. 
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III 

Sammanfattning 

Travet står inför en demografisk förändring av sin publik och aktiva och marknaden kring 

travet kommer i framtiden se annorlunda ut. Det ställer krav på facktidningen Travronden 
som måste förbättra sin förståelse över marknaden och vad kunderna efterfrågar. Känner 

de inte till vad sina nuvarande kunder har för intressen är det svårt att framställa en 
produkt så att tidningen kan behålla sina gamla kunder samtidigt som de rekryterar nya 
sådana. 

 
Syftet med uppsatsen är att lära känna Travrondens läsare och upptäcka eventuella gap 

som kan finnas mellan ledning, medarbetare och läsarnas syn på Travrondens viktigaste 
utbud på hemsidan. Arbetet ska även genomföras med en förhoppning om att det ska 
skapa en förståelse över det val läsarna gör mellan tidning och hemsidan och där hitta nya 

kunder. 
 

Forskningsfrågorna är tre till antalet och lyder som följer; Vilka är läsarna av 
Travrondens hemsida och vilka behov har de? Går det att identifiera gap mellan 
ledningen, journalisterna och läsarnas åsikter? Hur behöver Travronden eventuellt 

förändras för att bli bättre på att tillgodose läsarnas behov och därmed höja 
kundnöjdheten? 

 
För att uppnå det mål som syftet skapar har tre kvantitativa undersökningar genomförts. 
Av dessa är två stycken interna och innefattar ledningsgruppen och journalisterna, den 

tredje var en nätundersökning på Travrondens hemsida. De tre gruppernas svar har sedan 
jämförts och analyserats.  

 
De flesta besökarna är män och kring 46 år och med störst intresse av att läsa om nyheter 
från tränarstallen samt internationella nyheter. Läsarna närde även viss förhoppning om 

att läsa fler reportage i tidningen och flera förslag till teman har insamlats.  
  

Totalt uppfattades två gap, mellan ledning och läsare samt inom produktframförande hos 
journalisterna, dock relativt små gap som kan förhindras genom förbättrad intern 
marknadsföring och förståelse över sina roller som deltidsmarknadsförare.  
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1. Inledning  

är i det inledande kapitlet presenteras och diskuteras problemet samt dess 
bakgrund, följt av en problemformulering och syfte. En fördjupad specificering 

beskriver uppsatsens avgränsningar och därefter påvisas tydliga begreppsdefinitioner för 
de oinvigda i ämnet. Avslutningsvis klargör en disposition hur det övriga arbetet är 

upplagt och strukturerat för att skapa en tydlig överblick genom den fortsatta läsningen.  

1.1 Problembakgrund 
Travet är en sport som omsätter miljarder kronor varje år och håller hundratusentals 

sysselsatta i Sverige och världen. ATG (Aktiebolag Trav och Galopp) hade en omsättning 
på 38,6 miljarder kronor på travspelet under 2007 (ATG, årsredovisning 2007) och endast 

i Stockholms län omsätts det årligen 900 miljoner kronor kring hästen (Hästnäringens 
nationella stiftelse, 2009). 
 

Det är bland annat sådana roller som tränare, uppfödare, spelare och även andra inom det 
administrativa som på STC (Svenska Trav Centralförbundet) och ATG som involveras i 

den här enorma marknaden. Alla parter arbetar på något sätt med hästen och spelet och de 
påverkar varandra i mer eller mindre utsträckning.  
 

Sporten har vuxit sig allt starkare under de senaste åren men nu verkar piken eller 
kulmens topp blivit nådd. Numera minskar istället antalet aktiva som ägare och tränare, 

och även antalet tävlingshästar över landet sjunker vilket på lång sikt leder till urholkning 
av sporten. Från år 2008 till 2009 tävlas det ungefär 60 färre lopp som totalt blir 650 
starter, med ett tapp på nästan 7 miljoner mindre i prispengar (Källberg, 2009). Det här 

fallet är inte en tillfällighet utan diskussionen kring travets kris har pågått bland de aktiva 
i flera år. Det är dock endast spelet som stadigt ökar där tidigare nämnda undersökning av 
Travronden säger att V75 omsatte 1 158 miljoner kronor första kvartalet 2009 och 

jämfört med 2008 är det en ökning med 7 %. Intressant är dock att generellt i landet så  
ökar antalet hästar årligen medan just travhästen går i motsatt riktning till en stadig 

minskning.  
 
För 40 år sedan var travet en folksport som alla samhällsklasser besökte vilket resulterade 

till fulla läktare och levande travbanor. Banorna har dock noterat ett enormt publikras på 
senare år och är troligtvis den mest oroväckande negativa siffra travet står inför. 

Travsporten är oerhört beroende av publiken för dels spelet men även att skapa en känsla 
och stämning kring ovalen. Förlust av tränare och hästägare är en sak men utan publik 
måstes det sägas att framtiden ser rätt mörk ut.  

 
En spelare har två möjligheter, titta på loppen på banan och spela live eller besöka ett 

ATG-ombud. Spelombuden står nu för 70 % av ATG:s omsättning vilket även bevisar 
den negativa fördelningen bland sportintresserade mellan travbana och spelombud (ATG, 
Årsredovisning 2007). Det är ett mycket tydligt faktum och alla som besökt en travbana 

kan notera förändringen som ägt rum under de senaste åren.  
 

H 
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Medelåldern på de trots allt trogna besökarna kan ligga vid pensionsstrecket och 
majoriteten är män. Demografin bland de aktiva ser likadan ut. Som läget är just nu finns 

det ingen yngre publik som kommer ta de äldres plats i framtiden utan det saknas 
möjlighet att locka nya intressenter till sporten. Travet kan numera klassas som en 

gubbsport utan att överdriva på något sätt. Som i många andra yrken som sjukvården till 
exempel så finns det en stomme med kvinnor och yngre medan eliten, eller toppen av 
befattningsberget regeras av äldre män. I det här fallet är sjuksköterskorna hästskötare 

och doktorerna är tränare och kuskar.  
 

Några eldsjälar inom travsporten har dock öppnat upp ögonen för problemet kring den 
kraftiga könsfördelningen samt den höga medelåldern på besökarna. Det har påbörjats 
åtgärder som strävar efter att locka nya besökare och ny sort publik och alla är hittills 

mycket lyckade. Ett exempel kommer från Frankrike, det andra från Gert Fylking med 
radioprogrammet Rix MorgonZoo. 

 
Monté kommer ursprungligen från Frankrike och är en hybrid av galopp och trav men där 
alla regler och förordningar likställs med travets. Kusken och vagnen bakom hästen byts 

ut mot en ryttare som rider hästen under loppet i trav. Monténs intåg i Sverige har öppnat 
upp en sport för dels jockeyryttare men även många unga kvinnor inom travet som endast 

har stått passiv när det kommer till tävlandet. Det är främst hästskötare som är aktiva 
inom monté, men även nya deltagare som har sitt ursprung inom ridsporten och som har 
tagit steget till travet genom den gemensamma nämnaren ridsadeln. Trots att ridning inte 

är förbehållet kvinnor så har majoriteten av ryttarna blivit just dessa och det kan ses som 
en positiv inkörningsport till travsporten som helhet. Här har ungdomar i allmänhet och 

tjejer i synnerlighet en fördel framför den äldre kuskeliten genom smidighet, uthållighet 
och en lägre kroppsvikt. 
 

Gert Fylking har i samarbete med radiokanalen Rix FM, STC och ATG startat upp 
projektet Rixallsvenskan. Det är en tabell bestående av en tränare från varje landskap 

vilket totalt blir 16 stycken, som tränar varsin häst vars resultat i loppen ger poäng och 
placering i tabellen. Varje häst ägs av 1 000 personer som genom Rix FM köpte andelar i 
hästen och ägarna har alla det gemensamt att de är Rix FM lyssnare och betalade 300 kr 

per andel. Det var ett mycket lyckat projekt då alla ägarandelar, 16 hästar gånger 1000 
andelar á 300kr styck såldes slut på några veckor. Majoriteten av ägarna hade sedan 

tidigare noll eller lågt intresse av trav, men är nu hästägare genom andelen som antingen 
var present från någon, eller som en rolig och ovanlig sysselsättning som kunde 
förverkligas genom den låga engångskostnaden. Projektet har just påbörjats och 

Rixallsvenskans hästar har till och med november på sig att tävla och samla poäng i den 
tabell som dagligen uppdateras. Tanken är att det här ska fortsätta även kommande år 

framöver där de lägst placerade tränarna slås ut till fördel för nya tränare landet runt, 
precis som resultattabeller inom fotboll eller hockey. Vad som kan skönjas är en tydlig 
ökning av besöksantalet på banan där Rix – hästarna tävlar och så även spelomsättningen 

på det loppet, där ägarna ofta spelar en slant på sin egen häst. (RIXallsvenskan, 2009)  
 

Hittills är de här två projekten mycket lyckade och får stor uppmärksamhet inom 
travjournalistiken. Förhoppningsvis är det början på en förändring i sporten och en 
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utveckling åt rätt håll med tanke på nya besökare och potentiella framtida travintresserade 
kan ha öppnat ögonen för sporten. I vilket fall måste någon drastisk förändring äga rum 

på travbanan när nu all publik försvinner och banorna tappar dess viktigaste inkomst i 
direktspelet på banan när ingen publik närvarar. Förestående förändringar kommer 

troligtvis att påverka alla aktörer i branschen, det i sin tur ställer krav på dem att leva upp 
till och acklimatisera sig i den nya jargongen i sporten.  

1.2 Problemdiskussion 

En aktör som troligtvis kommer att påverkas av den förestående förändringen inom 
travsporten och på travbanorna är tidningen Travronden. Travronden är en av två 

tidningar på marknaden som fokuserar sig på trav men den enda som är heltäckande av 
sporten och inte bara hän ger sig åt spelet. Tidningens kunder består av årsprenumeranter 

eller återkommande köpare till de två tidningar som publiceras i veckan. Vissa 
prenumeranter tillhandahåller Travronden i ett format som kallas E-tidning där den 
vanliga papperstidningen ersätts med en PDF – fil som finns på internet. Travronden 

erbjuder även möjligheten att läsa nyheter på deras hemsida som har ett stort utbud av 
artiklar. Skillnaden mellan hemsida och tidning är dock de fördjupande reportage som 

tidningsköparna får tillgång till men att hemsidan är å andra sidan gratis och kostar inget 
för besökaren att nyttja. 
 

Travronden kan anses vara relativt fokuserad på män och genusperspektivet kan 
ifrågasättas. Efter att kommenterat Travronden under epitetet "gubbtidning" kan 

chefredaktören Freidenvall hålla med om det men poängterar att så ser även sporten som 
helhet ut och därmed den marknad som Travronden agerar i. Målet är naturligtvis att 
spegla verkligheten och då bör det inte ses som något fel ifall tidningen uppfattas på det 

sättet. Inte heller faktumet att det endast är män som jobbar med tidningens innehåll.  
 

Om sporten nu verkligen är på väg att förändras på det sätt som monté – entusiasterna 
och Gert Fylking med Rix FM efterstävar så kan Travronden komma att få svårigheter i 
framtiden med dagens syn på marknaden. Vad jag menar är att som Travronden ser ut 

idag kommer kanske inte framtidens läsare känna intresse av att läsa tidningen på grund 
av förändrad demografi och andra värderingar och intressen.  

 
Enligt Sternhufvud (1998) är det mycket viktigt förstå kunden och dess behov samt mäta 
den kvalitet kunderna upplever. När det gäller starka och ohotade företag minskar lätt 

behovet att lyssna till marknadens röst menar Sternhufvud (1998) och det kan bli en 
dyrbar taktik i längden. Även vid tillfällen då eventuellt stora förändringar komma att äga 

rum är det bra att göra kontroller av kundens åsikter och det styrker Sternhufvud (1998 s. 
56) med ett talesätt som lyder; ”även om du vet ditt mål, kan du aldrig staka ut vägen dit 
om du inte vet din utgångsposition”. Det görs fördelaktigt genom en 

marknadsundersökning där information om målgruppen samlas in och analyseras. Enligt 
Christensen et al. (2001) är marknadsundersökningar bra vid sådana tillfällen. De 

fungerar då som styr – och planeringsinstrument för företagen och även just för att förstå 
marknaden och dess aktörer.  
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Grönroos (2007) påstår att det är viktigt för företaget att ha kunskap och förståelse över 
kundernas förväntningar vid utformning av dess erbjudande och tjänster. Indirekt betyder 

det att även företagets erbjudanden bör stämma väl överrens med kundernas behov. Allt 
det leder i sin tur till en hög tjänstekvalitet och därmed till mer lojala och nöjda kunder 

enligt Grönroos. Vikten med nöjda kunder är, förutom reducerade rekryteringskostnader, 
faktumet att det är enklare att behålla befintliga kunder än att värva nya (Sewell, 1990). 
Nöjda kunder är återkommande kunder, och kunder som sprider positiva rykten om 

företaget är ett billigt och genomslagskraftigt sätt att marknadsföra sig som företag 
(Sewell, 1990).  

 
Zeithaml et al. (1990) och Grönroos (2007) har utvecklat en modell som ursprungligen 
kommer från Berry med andra författare som kan användas för att identifiera källorna till 

eventuell bristande tjänstekvalitet. Källorna till kvalitetsproblem beskrivs i termer av 
olika gap. Ett av dessa gap är den mellan kundernas verkliga behov och 

företagsledningens bild av kundernas behov, alltså verkligheten versus vad 
tillhandahållaren av en tjänst tror hur verkligheten ser ut. Detta gap kan i regel 
överbryggas med hjälp av marknadsundersökningar (Zeithaml et al. 1990). Ett annat av 

gapen är den mellan företagets och de anställdas syn på kundernas behov och det gapet 
kan ofta överbryggas med hjälp av en mer effektiv intern marknadsföring. Totalt är det 

fem gap som tas upp, fyra stycken som företaget måste försöka minimera och ett femte 
som existerar hos kunden och dess tankar.  
 

Som nämnts ovan, består Travrondens erbjudande av två huvudkomponenter, en tidning 
och en internetsida. Chefredaktör Claes Freidenvall anser att företaget har ganska goda 

kunskaper om tidningsläsarna, mycket på grund av tid igare marknadsundersökningar som 
utskick till e-post men även sådant som fokusgrupper och att söka upp respondenter på 
travbanor vid tävlingsdagar för intervjuer. Han anser dock att kunskapen om 

internetanvändarna är bristfällig och behöver förbättras.  Eftersom den kundgruppen kan 
tänkas skilja sig något ifrån tidningsläsarna (bl.a. kan det finnas en större andel unga 

bland internetanvändarna) är Freidenvall mycket angelägen om att försöka höja företagets 
kunskaper om gruppen. Därmed föreligger ett behov av att i en marknadsundersökning 
samla in mer information om Internetanvändarna.  

1.3 Problemformulering 

Fråga 1: Vilka är läsarna av Travrondens hemsida och vilka behov har de? 

 
Fråga 2: Går det att identifiera gap mellan ledningen, journalisterna och läsarnas åsikter? 

 
Fråga 3: Hur behöver Travronden eventuellt förändras för att bli bättre på att tillgodose 
läsarnas behov och därmed höja kundnöjdheten? 

1.4 Syfte 

Syftet är att genom en undersökning på Travrondens hemsida lära känna Travrondens 
läsare och upptäcka de gap som kan finnas mellan ledning, medarbetares och läsarnas syn 
på Travrondens viktigaste utbud på hemsidan. Syftet är också att skapa förståelse över det 

val läsarna gör vid läsning mellan tidning och hemsidan.  
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1.5 Definitioner 

V75: Det är en spelform som lanserades år 1993 och det innebär att spelaren ska lista ut 
vem som vinner i sju förutbestämda lopp. ”V:et” står för vinnare och ”75” syftar på att du 
vinner pengar om du har fem, sex eller sju rätt. Varje lördag eftermiddag körs V75 på 

någon av landets travbanor och platsen varierar vecka till vecka. (Jonsson, 2007) (ATG, 
2009)  

 
Deltidsmarknadsförare: Det är den personal som är företagets ansikte utåt, de har den 
närmsta kontakten med kunden och förmedlar företagets mål, syfte och vision genom sitt 

agerande och beteende (Grönroos, 1994). 
 

Extern marknadsförare: Det är alla parter som har haft någon kontakt med företaget 
men inte jobbar där. Exempel; kunder, leverantörer, investerare, media eller annan 
opinionsbildare. Deras roll är att sprida deras åsikter om företaget och då allra helst med 

betoning på de positiva faktorerna. (Gummesson, 1990) 

1.6 Disposition 

 

 
 

Figur 1.0 Uppsatsens ”röda tråd” 
 

Kapitel 1 Inledning 

I det första kapitlet försöker jag väcka en nyfikenhet hos läsaren och binda ett intresse för 
att läsa vidare i uppsatsen genom en problembakgrund och diskussion. Därefter 

specificerar jag mig och tar upp de frågor jag strävar efter att besvara, samt ett syfte och 
avgränsningar. För de oinvigda i ämnet samlar jag de begrepp och ord som är specifikt  

vanliga inom travet för att förtydliga dem under rubriken ”definitioner”. 
 
Kapitel 2 Metoddiskussion 

Här skildrar jag uppsatsens vetenskapliga ställningstagande och tillvägagångssätt. Jag 
förklarar hur processen kommer att förlöpa och vilka hjälpmedel som används samt de 

faktorer som påverkar resultatet och som jag behöver ta hänsyn till.  
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Kapitel 3 Teoretisk referensram   

I det här kapitlet presenteras uppsatsens teoretiska grund som varit avgörande för 

utredningens problemområde. Innehållet i den teoretiska referensramen återkommer 
senare i analysen. 

        
Kapitel 4 Empiri 

Det fjärde kapitlet presenterar undersökningens insamlade primärdata. Här går endast 

konkret information som samlats in från undersökningarna att hitta utan egna funderingar 
från författaren eller teori. Innehållet i empirin återkommer senare i analysen.  

                             
Kapitel 5 Analys  

Här sker en granskning av den insamlade informationen med ett vidare resonemang och 

analys av teori och empiri. Genom att fläta samman den teoriska referensramen med 
empirin diskuterar jag fram till nya åsikter och jag får här möjlighet att spåna fritt i 

ämnet. 
 
Kapitel 6 Slutsatser 

I kapitel sex presenteras uppsatsens slutsatser och en återkoppling till forskningens frågor 
och syfte äger rum. 

 
Kapitel 7 Avslutande diskussion 

I uppsatsen sista avsnitt knyts säcken ihop och en diskussion förs över huruvida 

uppsatsens frågor är besvarade. Förslag till andra studenter om fortsatt forskning på 
området kan öppna upp ögonen för nya vägar eller idéer hos läsaren och insikt över att 

inget ämne är till fullo genombearbetat och slutfört.  
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2. Metoddiskussion 

 

apitlet redovisar mitt val av vetenskapligt förhållningssätt, slutledningsmetod samt 
undersökningsmetod. Därefter följer en beskrivning hur informationen samlats in 

och sist diskuteras begränsningar i datainsamlingsmetoder och den källkritik som råder. 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Jag har valt att utgå från det positivistiska förhållningssättet i den här uppsatsen. Det 
betyder att jag har gjort en kvantitativ undersökning med en kritisk granskning av 

information och fakta (Thurén, 1993). Sättet att ta sig an ett problem i det positivistiska 
förhållningssättet är att dela upp helheten i mindre delar för att var för sig studeras utifrån 
grundproblemet (Patel et al. 2003). Det har jag gjort genom att utgå från tidningen 

Travrondens syfte som var en vilja att lära känna läsaren för att senare bena upp den i 
mindre segment. När processen slutligen kommit till analys och slutsats har all 

information kopplats samman och de mindre delfrågorna har uppfyllt det syfte 
Travronden hade om att lära känna sina kunder.  
 

Thurén (1993) skriver att som positivist finns ingen tilltro till spekulationer, traditioner 
eller känslor och Patel et al. (2003) menar på att forskaren ska kunna bytas ut utan att 

resultatet på något sätt ska förändras. Faktumet att min närvaro inte ska påverka 
undersökningens resultat ser jag som en hygienfaktor och något självklart. För det ska 
vara sådant som logik och analys före känslor och aningar som ska påverka studien av 

undersökningsresultatet ifall det är ett positivistiskt förhållningssätt menar Patel et al.   
(2003). 

 
Det hermeneutiska förhållningssättet är inte ett aktuellt val i den här uppsatsen. Enligt 
hermeneutiken finns det ingen verklig sanning utan endast olika tolkningar och det 

motsäger mitt mål med det här arbetet (Andersen, 1998). Det ligger i min förhoppning att 
resultatet från undersökningen ska vara den sanning som speglar verkligheten och min 

tilltro ligger då till det urval av respondenter som representerar hela populationen.  
 
Enligt Patel et al. (2003) skall en hermeneutiker ta sig an problemen subjektivt med 

utgångspunkt från sin egen förförståelse. Med tanke på att jag i undersökningen bland 
annat studerat samband mellan olika kvantitativa variabler och därmed tillämpat 

statistiska metoder har en hög grad av objektivitet tillämpats. På grund av den motsatta 
synen hermeneutiken generellt har faller det ur ramen från att vara ett lämpligt alternativ i 
den här uppsatsen. 

2.2 Slutledningsmetod 

Med tanke på mitt pendlande mellan verkligheten hos Travronden och den teoretiska 

biten på skolan så uppstår mitt förhållningssätt genom en symbios mellan induktion och 
deduktion som Patel, R & Davidson, B (2003) kallar abduktion.  

 

K 
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Aduktionen är alltså en blandning mellan två förhållningssätt så att 
forskningsutvecklingen sker via en symbios av empiri och teori (Patel, R & Davidson, B 

2003). Författarna förklarar ansatsen som att först skapas förkunskap inom ämnet, det kan 
göras genom instudering av ämnet eller bildandet av den teoretiska referensramen. 

Därefter analyseras den insamlande datan, och empirin återknyts senare med teorin och 
det är på det sättet induktion och deduktion gemensamt blir abduktion. Det sker ett 
pendlande mellan de två förhållningssätten och det blir svårt att befatta sig bara med den 

ena eller andra valet. Det är enbart i mycket fåtal fall som uppsatser är rent induktiva eller 
deduktiva.  

 
I verkligheten går det inte att som i induktionen oförbehållet studera verkligheten utan ett 
uns av teori eller tidigare erfarenhet och den sortens forskning leder inte till ny kunskap 

(Andersen, 1998). Författaren menar att det är endast en förenklad syn eller ett sätt att 
skapa reda i ett kaos. Genom induktionen går det att komma fram till större eller mindre 

sanningar men hundraprocentig säkerhet är dock inte möjlig att uppnå (Thurén, 2003). 
Problemet eller kritiken kring den induktiva ansatsen säger att det är omöjlig att se på 
verkligheten med ett öppet sinne och är därför inte en ansats att kunna leva upp till påstår 

Thurén (2003).  
 

Andersen (1998) säger att genom att som den deduktiva ansatsen säger, utgå från teorin 
till empirin fås begränsat med information och forskaren finner bara det den söker efter. 
Med andra ord skärmar forskaren av sig från andra möjligheter än de som varit förvalda 

ifrån början. På det sättet är inte heller den deduktiva ansatsen aktuell i det här 
sammanhanget. 

 
Processen med uppsatsarbetet påbörjades i mars med ett möte på Travrondens redaktion 
med dess chefredaktör och VD där jag blev tillfrågad ifall en undersökning hade varit 

intressant för mig att göra. Därefter påbörjades arbetet med att formulera frågeställningen 
utifrån tidningens syfte med enkäten och vad de ville uppnå med den. Huruvida 

undersökningen skulle avgränsas eller fokusera på specifika områden arbetades senare 
fram av mig och för att få projektet mer akademiskt. Efter konsultation med handledare 
och dylikt klarnade en tydligare bild upp över hur processen skulle se ut. Det betydde att 

jag fick omvärdera mina första tankar om tillvägagångssätt och process och ändra dem 
utifrån vad den akademiska biten krävde.  

 
Ska det här arbetet sägas vara det ena eller det andra av induktion eller deduktion så har 
den här uppsatsen en mer antydan till ett deduktivt förhållningssätt. Trots att jag 

bevisligen påbörjade uppsatsen i samarbete med Travronden innan skolan involverades 
och den teoretiska referensramen påbörjades. Det är på grund av mina egna förkunskaper 

i ämnet och faktumet att jag inte kommer helt teorilös in i processen. Jag har därmed en 
viss grad att teoretiskt bakgrund redan från början.  

2.3 Undersökningsansats 

Den valda undersökningsansatsen är tvärsnittsansatsen och den är den allra vanligaste 
och mest populära ansatsen som de flesta tänker på när det gäller undersökningar. Ofta är 

det en bred, generell och ibland rätt ytlig undersökning där en liten grupp representativt 
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urval får representera hela populationen påstår Christensen et al.(2001). 
Tvärsnittsansatsen går ut på att den lilla gruppens åsikter statistiskt ska kunna likställas 

med den totala populationens åsikt (Eriksson L & Wiedersheim-Paul F, 1999). Tack vare 
att undersökningsledaren litar på generaliseringar och att statistiken är pålitlig behövs det 

endast en liten grupp respondenter och därmed är det en något billigare variant i 
jämförelse med de flesta andra ansatserna.  
 

Tvärsnittsansatsen är ett bra val då frågorna kretsar kring ”hur många” eller ”hur ofta” 
respondenterna tycker eller gör vissa handlingar (Eriksson L & Wiedersheim-Paul F, 

1999). Begreppet tillfredsställelse (ifall respondenten är nöjd) är mycket lätt att beräkna i 
det här fallet och det passar min undersökning mycket bra då jag har intresse av att veta 
vad kunden tycker i vissa ämnen. Travronden har ett visst intresse av att veta 

marknadspotentialen för tidningen hos internetbesökarna och även då är 
tvärsnittsansatsen mycket användbar enligt Christensen et al.(2001).  

 
Ett tydligt kännetecken på att det är just en tvärsnittsansats är att frågorna är 
förutbestämda och är hårt strukturerade och att svaren ska kunnas kvantifieras och 

bearbetas statistiskt (Eriksson L & Wiedersheim-Paul F, 1999). Processen med 
undersökningarna kommer att bearbetas med hjälp av dator och verktyg för just 

statiskuträkningar.  
 
Ifall jag hade valt att studera respondenternas förändrade åsikter över tid hade jag valt en 

longitudinell ansats där jag återkommande hade ställt frågorna upprepande gånger. 
Christensen et al. (2001) säger att även en sådan undersökning är bred och ytlig men jag 

har dock inget intresse att studera respondenterna över tiden. Resultatet av 
undersökningen kan i för sig ligga till grund för framtida undersökningar som en 
jämförelse av förändringar och dylikt, men det tar jag inte hänsyn till här.  

 
En tredje ansats är fallstudieansatsen som bygger på att undersökningen behandlar endast 

några få faktorer på ett mycket stort och brett ämne med hjälp att ett fåtal respondenter 
(Lundahl & Skärvad 1999). Syftet är att skapa djupare förståelse och tränga under ytan på 
problemet för att hitta faktorer som ligger gömda och oupptäckta. Respondenterna ska 

svara på frågor kring Vad är det som händer”, ”Hur det händer” och ”varför det händer” 
och begreppet ”varför” blir ofta använt (Christensen et al. 2001). Med tanke på frågornas 

formuleringar går de inte att användas till statistiska generaliseringar utan generellt mer i 
andra komplexa fall (Lundahl & Skärvad 1999). Jag har dock behov av statistik och då 
passar inte fallstudieansatsen. Jag har inte heller tid eller resurser till sådan djupgående 

och genomträngande undersökning så den får därför avstås.  
 

Den experimentella ansatsen är mycket olik de tre tidigare beskrivna. Den följer inga 
speciella linjer eller riktningar utan kan vara bred som smal, djup som ytlig, helt beroende 
på syfte och mål (Christensen et al. 2001). Tekniken är som namnet säger, ett experiment 

som jämför individer kring en process av förändring eller funderingar kring en process 
(Wallén, 1996). Kravet är att undersökningsledaren har full kontroll över undersökningen 

och därför äger det ofta rum i ett laboratorium eller motsvarande miljö menar Wallén 
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(1996). Den experimentella ansatsen är lämplig när de ämnen som ska behandlas är 
mycket tydlig och du har en klar bild över vad som ska studeras (Christensen et al. 2001).  

Valet att inte välja den experimentella ansatsen beror på det faktum att  det är just ett 
experiment, med en studie av orsak och verkan som ska göras. En faktor plockas bort och 

därefter studeras vad som senare händer. Något sådant kommer inte att ske i den här 
undersökningen och den här ansatsen är därmed verkningslös.  

2.4 Insamling av empirisk data 

Totalt består uppsatsprocessen av tre undersökningar; En enkät bland ledningsgruppen 
och en hos journalisterna på Travronden och den tredje för besökarna på Travrondens 

hemsida. Alla tre var postenkäter och det är genom dessa som jag har samlat in 
kvantitativ data, och viss del av resultatet från hemsidans enkät har även sedan jämförts 

med ledningens och journalisternas åsikter i ämnet. En mer ingående förklaring av de 
enskilda tillvägagångssätten följer nedan. Jag börjar med att förklara mina val av 
datainsamlingsmetod och dess för – och nackdelar följt av en motivering till varför just 

en viss metod är vald före någon annan.  

2.4.1 Enkät för ledningen  

Trost (2007) förklarar postenkäter som en enkät med frågor som skickas till 
respondenterna som sedan besvarar frågorna och sänder tillbaka enkäten, alternativt 

samlar jag själv in dem vilket jag gjorde i det här fallet. Själva utskicket bestod även i att 
personligen dela ut dem till respondenter på arbetsplatsen, så begreppet postenkät är här 
något modifierat.  

 
Enkäten var mycket enkelt strukturerad och bestod av endast en fråga att besvara. 

Respondenten skulle välja de fem viktigaste ämnen som Travronden skulle kommunicera 
till läsaren av totalt femton alternativ. Alla dessa ämnen gick att läsa om på hemsidan i 
större och mindre kvantitet men för att reservera mig från misstag tillkom två blanka 

rader sist på enkäten där respondenten själv kunde fylla i egna alternativ. Christensen et 
al. (2001) kallar den här metoden för att göra en svarsskala men utan någon rangordning 

av alternativen. 
 
Fördelen med den här metoden var i huvudsak valet av tillfälle för respondenten att 

besvara enkäten. Respondenterna var naturligtvis mycket öppna och positiva till 
undersökningen men faktumet att de hade möten, ringande telefoner och deadlines för 

tidningspublicering gjorde att de ofta var mycket upptagna. Metoden att då ge dem 
enkäten och ett löfte att de under dagen kunde besvara den och senare lämna in 
undersökningen när det passade underlättade både för mig och personen i fråga.  

 
Anonymitet var även en faktor som vägdes in i sammanhanget. Frågan kan ses som 

känslig utifrån att svaren kan vara kontroversiella och överraskande på det sätt att 
respondenten anser att vissa ämnen är viktigare än andra utan att tidigare stått för det 
åsikten. Under en intervju kan respondenten ha varit mer återhållsam med sina åsikter 

och tagit en mer neutral position Trost (2007). Med enkäten fick respondenten möjlighet 
att mer anonymt redovisa för sin åsikt och därmed eventuellt gett ett mer ärligt svar.  
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Nackdelen med postenkäten var att insamlingsprocessen tog längre tid än nödvändigt i 
vissa fall och jag hade mindre möjlighet att förklara oklarheter och funderingar. 

Samtidigt kan det uppstå missförstånd eller oklarheter när enkäten ska besvaras vilket 
skulle kunna ha åtgärdats vid en intervju. Christensen et al. (2001) förklarar problemet 

med hela insamlingsprocessen med att undersökningsledaren inte har kontroll över 
individen och därmed respondenten som inte förstår vikten av att svara snabbt och vara 
effektiv. Lämnar inte respondenten in svaret på enkäten inom rimlig tid kan det stoppa 

upp arbetsflödet och negativt påverka resultatsammanställningen av undersökningen. Det 
var något jag själv fick erfara när jag fick promenera och leta upp mina enkäter på 

kontoret emellanåt.  
 
Andra undersökningsmetoder som telefonintervjuer, webbenkäter eller fokusgrupper 

(Christensen et al, 2001) var aldrig ett alternativ i sammanhanget. Dels på grund av den 
omotiverade tillkommande kostnad som hade uppstått vid processen då det krävs mer för 

och efterarbete kring dessa metoder. Kostnaden uppkommer dels som tid jag lägger ned 
på utformning och sammanställning av data men även resurser i form av andra 
medarbetare på arbetsplatsen som måste hjälpa mig med telefoner, lokaler eller 

webbpublicering. Med tanke på den mycket odramatiska undersökning som gjordes bland 
deltagarna i ledningsgruppen föll valet på den enklaste metoden mycket lätt.  

 
Något urval inom populationen ägde inte rum. Med tanke på att populationen i sig bestod 
av så få respondenter valde jag att involvera alla respondenter som jag har till förfogande.  

2.4.2 Enkät för journalisterna 

Processen kring journalisternas undersökning var en kopia av hur ledningens 

undersökning gjordes och sammanställdes. Inga urval var heller här aktuell med tanke på 
den lilla population som fanns att involvera i undersökningen. Metoden är enligt Trost 

(2007) en postenkät som delas ut bland respondenterna och senare samlas in när de är 
besvarade. Även i journalisternas fall var svårigheten att hitta en ledig tid eller möjlighet 
att sitta avskilt speciellt när telefoner ringde eller artiklar skulle skrivas. Så det var med 

övertygelse över att det var det bästa alternativet som jag delat ut enkäten till alla och 
envar och senare under dagen samlade in dem.  

2.4.3 Enkät till besökarna på hemsidan 

Mallen för hemsidans enkät såg likadan ut som för ledningen och journalisterna. Det var 

en postenkät som med fördelen om sin enkelhet som bidrog till att undersökningen fick 
just den datainsamlingsmetoden. Men med tanke på den större mängden respondenter och 
antal frågor blev tillvägagångssättet annorlunda.  

 
De alternativ jag hade att tillgå vid administration av enkäten var webbpublicering, 

telefon och e-post eller vanliga brev Christensen et al. (2001). Efter ett noga övervägande 
kom jag fram till att en enkät på hemsidan var det bästa alternativet. Dels går det snabbt, 
jag behöver inte ringa upp folk eller vänta på att svaren ska distribueras per post och som 

Christensen et al. (2001) säger så är det kostnadseffektivt. Inget porto, telefonkostnader 
utan undersökningen sköter sig själv på nätet tills jag väljer att plocka bort den från 

hemsidan. Christensen et al. (2001) menar också på att med tanke på att det är datorer jag 
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använder vid insamlandet av information kommer bearbetningen bli mycket effektivare 
och lätthanterlig då ingen dataöverföring eller stora mängder manuellt arbete krävs. På 

det här sättet kan jag kopiera in all min data till Excel – ark och skapa diagram enkelt och 
utan stora och besvärliga processer med att registrera in svar från post eller 

telefonintervjuer.  
 
Men den mest påverkande faktorn till att det blev just en enkät på Travrondens hemsida 

beror på den målgrupp som vi riktar oss mot är mycket svår att få tag i på annat sätt. 
Målgruppen jag syftar på är de personer som är intresserad av vad Travronden har att 

erbjuda och gärna läser utbudet med stort intresse, dock utan att vara prenumerant. 
Tidningen har tillgång till telefonnummer men det endast till de existerande 
prenumeranterna av naturliga orsaker. Så på det sättet kan vi inte nå ut till vår målgrupp, 

samtidigt kostar det mycket mer och tar mycket längre tid (Trost, 2007). Kostnad för den 
personal som ringer samtidigt den tid som telefonintervjuer kräver av personalen. Där har 

e-post en fördel med tanke på den låga administrationskostnaden och att den metoden gör 
att undersökningen sköter sig själv fram tills det att informationen ska sammanställas och 
analyseras. Tyvärr stoppas möjligheten återigen vid det faktum att ingen databas med e-

postadresser till icke prenumeranter finns att tillgå. Så med dessa faktorer inräknade 
återstå en webbpublicerad enkät, det är det mest effektiva sättet att nå ut till 

travintresserade personer som uppskattar Travronden utan att för den delen betala för 
tjänsten. 
 

Efter en diskussion med chefredaktören och VD:n på tidningen där vi bollade syften och 
målet med undersökningen blev det så att enkäten delades upp som i två delar, en del där 

läsaren lär kännas och den andra delen där vi försöker skapa en förståelse över 
besökarens beteende.  
 

Enkäten bestod av ungefär tio frågor beroende på vilka svar respondenten uppgav, jag la 
nämligen in filter i enkäten där en viss fråga slussade vidare respondenten till olika frågor 

beroende på det svar som redovisades. Enkätens bestod utav blandade öppna och slutna 
frågor men även intervallskalor och en svarskala fanns med. En öppen fråga är enligt 
Christensen et al. (2001) där respondenten inte har några svarsalternativ utan ska själv 

skriva sitt svar. Exempel på det var fråga nummer två där jag frågade efter ålder och 
lämnade en blank ruta att fylla i just hur gammal personen var. En sluten fråga är däremot 

när respondenten ges alternativ att svara på frågan utan möjlighet till egna initiativ 
(Christensen et al. 2001). Där är enkätens första fråga ett bra exempel där respondenten 
endast kunde markera man eller kvinna utan annat alternativ till svar.  

 
Vid två tillfällen fick respondenten svara på frågor kring vad de ansåg om tidningens 

kvalitet, hemsidans design och snabbhet på nyhetsuppdateringar bland annat. 
Svarsalternativen visades som en intervalskala som Christensen et al. (2001) jämför med 
en celsiusskala. De finns ingen egentlig nollpunkt, alla avstånd på skalan är lika långa 

men det går inte att säga att 30 grader är dubbelt så varmt som 15 grader. Tanken är att 
respondenten ska betygsätta ett påstående eller en faktor från att de inte instämmer till att 

de instämmer helt med en fem eller kanske sjugradig skala säger författarna. Den största 
och mest svårdesignade frågan var den som ledningen och journalisterna även fick ta del 
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utav. Det var troligtvis också de viktigaste då den ligger till grund för stora delar av hela 
uppsatsen. I vilket fall är det enligt Christensen et al. (2001) ett exempel på en svarsskala 

utan rangordning men istället med flerval. Respondenten har då möjlighet att svara flera 
alternativ vilket i det här fallet var ett krav på fem valda ämnen för att komma vidare i 

enkäten. 
 
Funderingar kring huruvida presenter skulle lottas ut bland respondenterna diskuterades 

men jag kom fram till att det bör avstås från sådant. Efter att diskuterat med en bekant på 
en marknadsbyrå som arbetar med marknadsundersökning kom vi fram till att svaren kan 

riktas till mer positiva hos respondenten med förhoppning att ”bra svar” gav en större 
sannolikhet till att vinna pris. Det finns med andra ord en psykologisk anledning till att 
respondenten inte fick något utbyte av undersökningens svar med en medföljande risk att 

svarsfrekvensen blev lägre.  
 

Även hade respondenterna endast en möjlighet att besvara frågorna, för öppnade de 
Travrondens fönster en andra gång var IP-adressen sparad och enkäten försvunnen,  
oavsett den var besvarad eller inte. Många som öppnar ett internetfönster och får en 

förfrågan om en undersökning skjuter ibland på deltagandet med syfte att de inte har tid 
just då, och bestämmer sig för att svara på enkäten vid nästa tillfälle. På grund av denna 

lilla detalj tappade vi troligtvis många möjligheter till inkommande svar men risken för 
att samma respondent svarade mer än en gång blir istället minimal.  
 

Christensen et al. (2001) poängterar flera gånger vikten av att undvika svåra ord och att 
orden och formuleringar uppfattas lika av alla respondenter. Fällan att ställa ledande 

frågor är mycket svår att undvika speciellt när jag som i det här fallet formulerar 
undersökningen själv och hade få möjligheter att bolla idéer och uppslag med annan 
oberoende part. Det är lätt att jag tar på mig skygglappar och missar de varningssignaler 

som finns när jag formulerar fel eller är otydlig och det var den största svårigheten i 
processen.  

2.5 Begränsningar i datainsamlingsmetod 

En undersökning är fullständigt valid när resultatet visar på ett mätvärde som till fullo 

motsvarar det verkliga värdet (Christensen et al, 2001). Då har undersökningen mätt det 
som avses att mätas och det med utmärkt tillförlitlighet. Ifall undersökningen visar prov 
på att kunna stå emot slumpmässiga fel påstår Christensen et al. (2001) att 

undersökningen även har en hög reliabilitet. Vid fel i undersökningen visar inte resultatet 
det verkliga värdet, och har därmed inte heller någon hög validitet.  Med andra ord går 

dessa två begrepp hand i hand för som Christensen et al. (2001 s. 290) säger, ”för att en 
kvantitativ mätning ska vara valid måste således reliabiliteten också vara mycket god.”  
 

Men för att kunna uppnå hög validitet i den här undersökningen kan jag inte blott stirrat 
mig blind på reliabiliteten. Enbart för att mätmetoden tar bort alla slumpmässiga fel 

betyder det inte att alla mätmetoder fungerar som de ska. Vad jag menar är att jag 
upplever internet som ett pålitligt verktyg där procenten slumpmässiga fel bör räknas som 
minimala men den mänskliga faktorn påverkar fortfarande. Christensen et al. (2001)  

påpekar att även i den bästa av världar kan den mest utmärkta mätmetoden mäta fel saker 
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och det är inget som går att styra. Det är alltid många olika faktorer som väger in och den 
mänskliga faktorn är oftast orsaken till felet. Processen där respondenterna besvarande 

enkäterna är i alla fall inte påverkade av någon part, och då speciellt inte av mig som 
forskare. Mina känslor eller förhoppningar på uppsatsens utgång ska inte ha påverkat 

enkätframställningen och inte heller redaktionens inställning ska ha varit någon faktor 
som bör ha räknats med.  
 

Huruvida den här undersökningens reliabilitet är hög eller låg kan påvisas genom att ifall 
undersökningen genomförs andra gånger med samma mätmetoder så ska det resultera till 

samma resultat. Den enda faktorn som kan påverka resultatet är enligt mig den valda 
tidsperioden på fyra dagar som undersökningen låg på nätet. Vissa besökare på hemsidan 
har kanske oregelbundna rutiner eller just sådana rutiner så att de försvann ur min valda 

målgrupp. Just att undersökningen publicerades under påskhelgen kan ha ledat till att 
personer var bortresta till familjer eller vänner och avstod att besöka Travrondens 

hemsida. Ifall likadana undersökningar publiceras igen på andra veckodagar och under en 
period utan högtider kan resultatet förändras. Personligen håller jag mig dock reserverad 
till att någon större förändring kan ske, utan det är samma population som besöker 

hemsidan, jul, påsk och midsommar som vanliga vardagar.  
 

Validiteten är hög ifall samma resultat uppnås oberoende av mätmetod (Rosengren, K. E 
& Arvidson, P, 2002). Det här är en svårtmätt variabel i sammanhanget då en annan 
mätmetod mycket troligt även leder till kontakt med en annan målgrupp. Det finns 

tillgång till en databas med e-postadresser så sådana utskick är möjliga, även vanliga brev 
med posten finns att distribuera. Men med de metoderna når jag endast de existerande 

prenumeranterna och inte de som enbart besöker hemsidan. Telefonintervjuer går att 
genomföra i de fall där telefonnummer är registrerade och det gäller även där enbart 
prenumeranter. Att för hand dela ut enkäten på till exempel travbanorna på tävlingsdagar 

är möjligt men då anser jag att gruppen respondenter inte  speglar den verkliga 
kundkretsen besökare av Travrondens hemsida. Det är i huvudsak män i övre 

medelåldern som finns på travbanornas publikplats och trots att antalet kvinnor som 
besöker Travrondens hemsida är få överstiger de troligtvis i antal jämförelsevis med 
travbanan. Med andra ord ser jag möjligheten med att genomföra undersökningen med en 

annan metod som i sin tur ska visa på samma resultat relativt svårt.  

2.6 Källkritik 

Undersökningsperioden då enkäten låg på hemsidan var 4 dagar, från fredag till tisdag. 
Huruvida det är samma besökare alla dagar i veckan eller ifall vissa individer endast 

besöker hemsidan specifika dagar är svårt att ta reda på. Därmed är det även svårt att veta 
hur urvalet av respondenter ser ut i jämförelse med den totala gruppen under veckans alla 
dagar eller ifall det även varierar under månaden.  

 
Anledningen till att det skulle kunna variera beror på vilket syfte besökaren har med 

besöket på hemsidan, nyheter uppdateras dagligen men spelet och tipsen innan loppen 
lockar med olika intressegrad beroende på spelform. Travronden tipsar och gör 
tränarintervjuer inför de flesta tävlingsdagar spritt jämnt ut på hela veckan, men V75 som 

endast är på lördagar leder antagligen till ökat intresse av speltips under fredag och 
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lördagsförmiddagen. Slutsatsen kan då vara att en ökad efterfrågan av speltips under 
fredag och lördag leder till en skiftning bland besökarna dessa dagar jämfört med veckans 

övriga dagar. 
 

De faktorer som både hemsidans besökare, ledningsgruppen och journalisterna fick 
markera i undersökningen är hämtade i huvudsak från att studerat utbudet på hemsidan 
och därefter stolpat upp de ämnen som där går att hitta. Naturligtvis är det alltid svårt att 

dela upp, generalisera och skilja på ämnen som alla har faktorer gemensamt eller liknar 
varandra på olika sätt. I det här fallet så kan nämnas till exempel monté och 

internationella nyheter som var två av de ämnen som kunde markeras. På Travrondens 
hemsida går det naturligtvis att hitta internationella nyheter som handlar om monté eller 
skvaller och rykten som handlar om individer inom galoppen. Vad jag vill påskina är den 

svåra balansgång som finns när ämnen som dessa ska generaliseras och punktas upp. 
Respondenten kan finna det förvirrande och svårt att välja ut sina fem viktigaste ämnen 

eller anser att det saknas något, därför är de två sista punkterna tomma för att egna val 
ska kunna fyllas i av respondenten.  

 

Den uppmärksamme läsaren av bilaga 9.1 Enkät till hemsidans besökare har kanske 

noterat att det inte går att finna någon punkt ”Svenska nyheter”. Det var ett medvetet val 
från min sida där jag anser att flera av de övriga punkterna, som tävlingsresultat, nyheter 
från tränarstallen, tränarintervjuer och startlistor och så vidare behandlar just de svenska 

nyheterna och därför inte behöver ett eget ämne eller punkt.  
 

Huvuddelen att uppsatsarbetet har genomförts på plats på Travrondens redaktion under 
våren 2009. Enkäten formulerades fram främst av mig som författare till uppsatsen men 
naturligtvis har jag varit öppen till feedback och åsikter på frågornas formulering eller 

syften. De som varit till min hjälp är personer som själva ingår i ledningsgruppen och en 
av de två kontaktpersonerna på plats var just ordföranden i denna grupp. Det skulle kunna 

ses som partiskt med tanke på att ledningsgruppen ingår i undersökningen och att de kan 
ha blivit påverkade av mina funderingar eller själva riktat frågorna till deras fördel. Som 
motargument till detta kan sägas att det endast är en liten del av ledningsgruppen som 

varit bollplank i konstruerandet av enkäten och personligen tvivlar jag på att de 
personerna skulle låta sig påverka tidningens undersökning för någon personlig fördel 

eller syfte. Det var ledningsgruppen i sig som var intresserad av att göra en undersökning 
och föreslog ämnet till mig och de har ett stort intresse av att undersökningen ska bli så 
bra som möjligt. Därför ser jag tips och hjälp från dem som något positivt och 

utvecklande av uppsatsen när de enligt mig endast har positiva syften.  
 

Den enkät som lades upp på hemsidan bestod av ungefär 10 frågor, vissa frågor var 
filtrerade satt respondenter som inte var prenumeranter fick något skilda svar till skillnad 
från prenumeranterna och därför kunde antalet frågor variera. Två av frågorna 

behandlade tidsaspekten och svarsalternativen bestod av ett intervall mellan 2 gånger i 
veckan till 1 gång om året eller mer sällan. Tidigare erfarenhet från 

marknadsundersökningar visar på att några respondenter kan känna osäkerhet när inte 
intervallen stämmer överens med sitt svar. Ett exempel kan vara att kunden säger sig 
besöka Travrondens hemsida två gånger i veckan medan alternativen endast består utav 

en gång i veckan eller en gång i månaden. Oavsett vilket alternativ respondenten väljer så 
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är det inte sanningen och sådant kan stressa upp eller i värsta fall skapa irritation över 
hela enkätens upplägg. Dock måste det finnas begränsningar gällande antalet 

svarsalternativ då enkäten kan skapa sig en längd som närmar sig det oändliga. Därför 
finns det endast fem alternativ att välja mellan på tidsaspektsfrågorna trots risken för 

lägre reliabilitet. 
 
Ett rent konkret fel som uppstod under undersökningens gång upptäcktes samma dag som 

undersökningen lades upp på hemsidan. Det visade sig att ett av de filter jag konstruerat 
inte funderade och det påverkade det slutliga resultatet.  

 
När respondenterna fick svara på frågan huruvida de var prenumeranter eller köpte 
tidningen delades individerna upp i två grupper. Beroende på vilket svar de registrerade 

fick de därefter olika frågor. E – tidningsprenumeranterna och de vanliga 
tidningsprenumeranterna fick frågor om för och nackdelar hos Travronden medan de som 

endast köpte tidningen eller bara läste på hemsidan skulle svara på varför de inte var 
prenumeranter. Den grupp som svarade att de köper tidningen en gång om året eller mer 
sällan ingick däremot inte i något filter. De respondenter som försvann i filtret bestod av 

7 % och ingår därmed inte i svaret som behandlar varför de inte är prenumeranter. I det 
stora hela är det en liten grupp respondenter och resultatet ska inte ha förändrats märkbart 

men trots allt är det en faktor att räkna med vid studien av undersökningens validitet.  
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3. Teoretisk referensram 

är förklaras de teorier som uppsatsen bygger på och utgår ifrån. Först beskrivs 
värdet av ett företags kunder genom de befintliga och att skaffa nya sådana 

tillsammans med vad lojalitet betyder för ett företag. Feust ´s modell över kunders 
lojalitet förtydligar diskussionen i ämnet. Därefter presenteras gapmodellen som visar på 
skillnad i kundens förväntning och företagets syn på kundens förväntning. Det tredje 

avsnittet tar upp deltidsmarknadsförare och dess roll i företaget efterföljt utav vikten av 
intern marknadsföring i ett företag. 

3.1 Behålla och rekrytera kunder 

Feust (2007) använder sig av begreppet livstidsvärde när han ska förklara hur viktig en 
kund är för ett företag. Vad det betyder är att företaget räknar ut nuvärdet på varje kunds 

intäkter under dess framtid hos företaget. Feust tycker att det kan ge en tydig bild över 
hur viktig kunden är och vilken inkomstkälla som behandlas. Författaren gör ett exempel 

med en Konsumkund som handlar för 5 000 kronor i 30 år, det betyder ett livstidsvärde 
på 1,8 miljoner kronor. En trogen kund genererar alltså knappt 2 miljoner till butiken 
vilket ger en illustration över kundens värde för företaget. Ett annat sätt att tydligt skapa 

en bild över hur viktigt det är med trogna kunder kan vara beräkningen av hur mycket det 
kostar att skaffa en ny kund versus att behålla en redan befintlig kund. Elinder (1993) 

anser som så många andra forskare att processen är 5 till 10 gånger dyrare att rekrytera en 
ny kund som att behålla en befintlig.  
 

De metoder företag använder sig utav när de trots allt ska rekrytera nya kunder varierar 
beroende på målgrupp, produktgrupp och syfte (Elinder, 1993). Även i vilket skede 

kunden befinner sig i gällande relationen till företaget spelar in. Har de ingen tidigare 
relation till företaget gäller det först och främst att skapa sig en image hos personen. Med 
det menas att företaget kan kopplas till en identitet eller självbild som kunden själv har 

skapat kring företaget (Melin, 1999). Imagen bygger i regel på massmediers 
kommunikation och vad personer i kunden närhet tycker menar Melin (1999). En 

medveten kund som känner till produkten eller tjänsten ska mest hitta motivation att testa 
just det företagets utbud och då är provexemplar eller dylikt ett bra alternativ (Elinder, 
1993). Då får kunden möjlighet att prova på produkten utan krav på köp eller betalning 

och kunden kan inte förlora något på affären. 
 

När väl den potentiella kunden väl är kund hos företaget gäller det att leva upp till de 
löften som tidigare gavs. Grönroos (2007) skriver att det är ett stort problem när företaget 
lovar för mycket och skapar besvikelse hos kunden där dennes höga förväntningar inte 

uppfylls. En kunds förväntningar kommer från tidigare erfarenheter, ”word of mouth”, 
personliga behov och företagets kommunikation eller rättare samt marknadsföring mot 

kunden. Den faktor som företaget främst kan styra här är sitt eget beteende genom sin 
marknadsföring och det är mycket viktigt att inte falla för lockelsen att lova mer än vad 
företagets resurser egentligen kan erbjuda. (Grönroos, 2007) 

 

H 
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Sternhufvud (1998) pekar på att de företag som hanterar situationen bra och klarar av att 
överraska kunden kommer lyfta dennes samlade kvalitetsuppfattning om företaget till en 

högre nivå. Författaren menar att det gäller att på något sätt överraska kunden och att 
utnyttja möjligheten att stärka sig image inför kunden. För en nöjd kund är en bra kund 

och en som sprider positiva ord om företaget, alltså ”word of mouth”. Sådana kunder blir 
mycket viktiga i många sammanhang. Dels lätta att ha att göra med, med tanke på att 
deras smärttröskel är högre men även att de kan bidra med gratis reklam för företaget 

inför sina vänner (Sternhufvud, 1998). Sådana kunder är så kallade externa 
delmarknadsförare (läs även kap. 1.3 deltidsmarknadsförare) (Gummesson, 1990). De 

kan ses som en av de viktigaste marknadsförarna eftersom de marknadsför företaget via 
”word of mouth”, alltså när en kund talar utifrån sina egna erfarenheter antingen negativt 
eller positivt om företaget inför andra. Vad en kund i rollen som en extern 

marknadsförare har att säga ger mycket stor genomslagskraft hos mottagaren, deras ord 
har nämligen en högre trovärdighet än det som företaget själv anger i olika annonser 

menar Gummesson (1990). Ifall företaget lyckas bra med att nå ut positivt till sina kunder 
är det en bra grund till vidare utveckling av kundstocken, för de har stor inverkan på 
företagets möjligheter att rekrytera nya kunder.  

 
Den vanligaste åsikten bland personer är att de har större tilltro till sina vänner än 

reklamen i media, och att det går att ta råd från sina vänner utan risk för att tipset berättas  
för egen vinnings skull. Det är utifrån dessa grunder och förutsättningar den externa 
marknadsföringen bygger, vilket leder till att vänner lyssnar på andra vänner och 

befintliga kunder skapar nya kunder (ibid).  
 

Processen kring att externa marknadsförare uppstår bygger mycket på bemötande och 
sättet att hantera fel och misstag (Sternhufvud, 1998). Det är även en mycket lång process 
som kräver ett felfritt agerande från företaget för att bryta kundens tilltro, på det sättet är 

det svårt att skapa externa marknadsförare. Tittar vi dock på de andra möjligheterna ser vi 
att inget sätt är enkelt, rekrytera nya kunder kostar mellan 5 till 10 gånger mer än att 

försöka höja kundlojaliteten och behålla de befintliga (Elinder, 1993). Forskarna är eniga 
om att behålla de befintliga kunderna genom att fokusera på kundlojalitet är de mest 
ekonomiska och långsiktiga planeringen.  

3.1.1 Kundlojalitet 

Lojala kunder anses vara mycket värdefulla för ett företag. De är på grund av att de 

kräver lägre värvnings – och servicekostnader än andra kunder och leder till ökande 
intäkter och merförsäljning genom att de rekommenderar företaget till andra kunder 

(Feust, 2007).  
 
Lojalitet bygger på återköpbenägenhet, varaktighet, och kundandel (Feust, 2007). Det 

gäller att se kunden i det långa perspektivet och inte fastna vid en transaktion. 
Gummesson (2006 s. 51) citerar en annan författare, Sewell som beskriver lojalitet på det 

här sättet: 
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“If you´re good to your customers, they´ll keep coming back because they like you. If they 
like you, they´ll spend more money. If they spend more money, you want to treat them 

better. And if you treat them better, they´ll keep coming back and the circle starts again.” 
 

Med andra ord bygger det på att göra kunden nöjd. En nöjd kund återkommer och blir 
därmed lojal. Nöjda kunder fås när kvaliteten är hög och huruvida det är så eller inte 
bestämmer endast kunden (Grönroos, 2007). Författaren menar att det inte spelar någon 

roll vad företaget anser om sin kvalitet, det är kundens åsikt som i slutändan är 
avgörande. Det är kundens upplevda kvalitet som avgör men det finns dock påverkbara 

faktorer som företaget kan göra något åt. När det gä ller tjänster påverkar personalens 
humör och stämning mycket och de gäller att ta till vara på sanningens ögonblick vid 
första kontakten med kunden. Men det är företagets löften som lägger ribban innan hela 

processen kör igång och då är det viktigt att inte lova för mycket säger Grönroos (2007). 
För att inte agera fel när det gäller företagets kvalitet gäller det att veta på nivå kunder har 

sina krav och vart sitt eget företags akilleshäl sitter.  
 
För att förstå värdet av en kund eller relationen till kunden utgår Feust (2007) från dess 

lojalitet till företaget. Författaren har samlat kriterier för en lojal kund till en värdeskala, 
ett verktyg som går under namnet ”lojalitetsstegen”. Stegen är uppdelad i sex pinnar eller 

nivåer, där varje steg uppåt betyder allt mer lojal till företaget.  
 
 

Partner - ömsesidig nytta 

Ambassadör - berättar för andra 

Supporter - gillar oss 

Klient - rutin utan känsla 

Kund - gjort det en gång 

Prospect - målmarknad 

 
Figur 2.0 Lojalitetsstegen 

 
På det första steget befinner sig prospects, det är en person som inte tidigare har handlat 
hos företaget men som anses av troliga skäl kunna påbörja en affär. Därefter kommer 

kunden som har handlat av företaget åtminstone en gång. Klienten har återkommande 
besök och handlar regelbundet, men det finns inget känslomässigt band till leverantören. 

Sedan kommer supporten, det är en återkommande kund men som här känner ett band till 
företaget och engagerar sig i deras relation. Det är egentligen supporten som är den första 
kunden på lojalitetsstegen som är riktigt lojal och strävar efter att utveckla dess relation. 

Ambassadören har förutom ett engagerat intresse även en vilja att berätta för andra 
kunder om företagets förträfflighet. En ambassadör är vad vi tidigare har kallat en extern 

marknadsförare. På det översta steget finner vi partnern, nu har relationen gå från att vara 
kund och leverantör till att bli en jämställd relation utan tydliga roller. Partnern är aktiv i 
produktionsprocessen och utvecklar relationen tillsammans med företaget. ( Feust, 2007)  

 
Vad lojalitetsstegen vill visa på är att företaget ska få en tydligare bild över vart på stegen 

de befinner sig med sina kunder. När företaget väl vet vart utgångspunkten ligger kan de 
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planera utifrån det och utveckla relationen uppåt på stegen. När ett företag väl har hittat 
en målgrupp som kan vara mottaglig till påverkan har de en större chans att skapa kunder 

utav dessa individer än andra delar av marknaden som inte har det intresset. Efter att 
företaget har objektifierat klienten kommer företaget sträva efter att den ska bli supporter, 

till exempel genom att skapa en emotionell samtillhörighet och lojalitet till leverantören 
och därmed stärka relationen. (ibid) 
 

Frågan är ifall vi kan hitta målgrupper som kan ta steg vidare uppåt på lojalitetsstegen, 
prospects till kunder eller klienter som blir supporters. För att kunna göra det krävs då en 

förståelse över vad kunden vill ha och vad Travronden, i det här fallet, kan bistå kunderna 
med. Det är då viktigt att veta vad kunderna har för förväntningar och hur de upplever 
företagets kvalitet. För företagets erbjudande måste ligga i fas med kundens förväntan om 

affären ska lyckas och därmed återupprepas.  

3.2 Gapmodellen 

Ett sätt att kartlägga kunders förväntningar och sedan jämföra dem med vad företaget i 
sig kan erbjuda är Berry et al.´s (1985) gapmodell. Modellen jämför kundens 

förväntningar med de uppfattningar som finns, och tittar sedan på vad företagets ledning, 
personal och marknadsföring gör för att förverkliga det (Berry et al. 1985).  
 

Det ska vara ett verktyg för ledare och chefer för att analysera företagets kvalitet och 
Grönroos (2007) skriver att dess syfte är att studera källorna till kvalitetsproblem. Enligt 

Skålén (2007) är syftet mer än att bara granska, utan även skapa insikt över kundens 
behov och efterfrågan. Gapmodellen är en allmänt accepterad modell och sägs vara en av 
de viktigaste teorierna inom kunskapen om kundkvalitet (Skålén, 2007).  

 
Det finns naturligtvis modifierade modeller som med en liten förändring passar in i andra 

och mer specifika situationer (Skålén, 2007), men Berry et al. (1985)  vad den första att 
formulera analysens grunder. Skålen (2007) menar på att det finns flera tillfällen då 
gapmodellen har används i en förändrad version och framgångsrikt påverkat processens 

utgång. I många fall är det till och med mycket viktigt att ändra något på modellens 
grundramar för att lättare passa in i situationen och skapa ett vidare resonemang.  

 
Modellen visar först och främst hur tjänstekvalitet uppstår (Grönroos, 2007). Den övre 
halvan visar ur kundens synvinkel medan den undre halvan gäller leverantören.  
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Figur 3.0 Gapmodellen (Skålén, 2006 s. 116) 

 
Kundens förväntade kvalitet uppkommer genom ”word-of-mouth”, personliga behov och 

tidigare erfarenheter men är samtidigt påverkbar av marknadskommunikationen (ibid). 
Författaren förklarar den upplevda kvaliteten som en effekt av flera interna beslut och 
ställningstaganden men även här spelar också marknadskommunikationen in. De interna 

besluten kommer från att ledningen har en viss uppfattning om kundernas förväntningar 
som styr beslut kring specificerad tjänstekvalitet företaget ska följa. När själva tjänsten 

genomförs har alla de interna delarna fått säga sitt och då kommer kundens upplevda 
kvalitet att påverkas. 
 

Dessa var alltså de viktiga steg företaget bör känna till vid planering och analysering av 
tjänstekvalitet. När ledningen och cheferna är medvetna om dessa steg går det att urskilja 

flera möjliga problemkällor i processen. Dessa problemkällor är vad Berry kallar 
kvalitetsgap (ibid). De uppkommer främst genom brister i skötsel av kvalitetsprocessen 
vilket skapar en skillnad mellan två parters syn på kvalitet. De fem gapen är ledningens 

uppfattningar, kvalitetsspecifikationer, problem med tjänsteleverans, problem med 
marknadskommunikation och problem med den upplevda kvaliteten (Grönroos, 2007).  

 
 
Ledningens uppfattningar 

 
Ledningen har en felaktig uppfattning över vilka kvalitetsförväntningar kunden har  
(Grönroos, 2007). 
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Uppkomsten av det problemet kan vara felaktig information från 

marknadsundersökningar och efterfrågeanalyser eller att informationen är fel avläst 
utifrån analyserarens perspektiv (Berry et al. 1985). Det kan även vara så att det helt 

saknas information för ingen undersökning någonsin är gjord. Grönroos (2007) påstår att 
lösningen är endast ett aktivt beslut att förbättra situationen och genomföra en 
undersökning eller bättre ta till vara på den information de trots allt har.  

 
Ett annat sätt att skapa kunskap om kunden kommer från medarbetaren som genomför 

tjänsten och därmed arbetar mycket nära kunden (Berry et al. 1985). Den personen kan ha 
en del att berätta men det måste dels vara visentligt och finnas möjlighet till att 
kommunicera informationen. Det händer allt för ofta att ingen information från 

medarbetarna kommer upp till beslutsfattarna eller att den förvrängs på vägen menar 
Grönroos (2007). Författaren fortsätter med att ifall problemet beror på brister inom 

ledningsgruppen behövs det naturligtvis ett byte av personer inom ledningen eller krav på 
förbättras insikt över kundens behov.  
 

Oavsett orsak till problemet kan företaget studera de interna kommunikationskanalerna 
närmare för att öppna upp och förbättra möjligheten att informationen kommer fram till 

målet i ett oförstört skick (ibid). 
 

Kvalitetsspecifikationer 
 
Uppdragsspecifikationen stämmer inte överens med ledningens syn på vad kunderna vill 
ha (Grönroos, 2007). Det råder en skillnad mellan vad ledningen vill och vad de 

förmedlar till personalens genomförande.  
 

I många fall beror problemet på att ledningen inte värdesätter begreppet kvalitet och 
prioriterar inte det i sitt arbete (Grönroos, 2007). Då visar ledningen inget engagemang 
och sätter inte upp tydliga mål eller ger tillräckligt med stöd som behövs vid planeringen 

(Zeithaml et al. 1990). Genomförande blir då otillräckligt och resultatet dåligt. Zeithaml 
et al. (1990) anser då att en tydlig åtgärd är att naturligtvis förändra ledningens syn på 

kvalitet och få dem att prioritera annorlunda.  
 
Själva planeringsprocessen kan även vara något som påverkar resultatet genom att de 

som utför tjänsten inte har förståelse över vilka krav som är ställda. Här spelat det ingen 
roll hur bra idéer ledningen kommer med, så länge inte medarbetarna är medvetna om 

dem och genomför dem sker ingen skillnad. I den bästa av världar tar ledningen nya 
beslut i samråd med personalen för då underkommer det ingen. (Grönroos, 2007)  
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Problem med tjänsteleverans 

 
Kvaliteten uppfyller inte kraven vid produktion och leverans. Trots företaget förstått vad 
kunden vill ha och lyckats utforma en tjänst som uppfyller behovet, blir inte resultatet 
tillfredsställande (Zeithaml et al. 1990). 

 
Orsakerna kan vara många men delas för enkelheten upp i tre kategorier; företags – och 

arbetsledning, personalens uppfattning om specifikationens regler och kundens behov 
och önskemål samt brist på tekniskt stöd (Grönroos, 2007). 
 

Ett problem hos ledning är att de ofta inte stödjer kvalitetsarbetet. Ifall bra insatser från 
personalen inte uppmärksammas tappar de fort sin motivering att fokusera på kvaliteten 

och här gäller det att belöna rätt agerande och vara öppen för vad personalen gör. Ibland 
märker personalen att den tjänst företaget vill ge kunderna inte stämmer överens med 
deras behov och det blir då mycket svårt att motivera de anställda att fortsätta arbeta 

inom företaget ramar. Återigen gäller det att lyssna på de parter som jobbar nära 
kunderna, de vet ofta mer om vilka behov som finns att mätta. (Grönroos, 2007) 

 
När det är personalen som sitter inne med problemet kan det bero på bristande kompetens 
eller att företaget har anställt fel sorts personer redan från början. Tyvärr är det så att 

personalen som jobbar närmast kunden, och är så att säga ansiktet utåt för företaget även 
har lägst utbildning och minst lön. Med de förutsättningarna kan ledningen sakna 

förståelse över otillräcklig kunskap och inte förstå när det finns behov till stöd. I andra 
fall kan den anställda personen inte passa in i sin roll på företaget överhuvudtaget eller 
inte har tid att ta hand om alla kunder i den hastighet företaget kräver. (Zeithaml et al. 

1990) 
 

När det gäller tekniken kan problemet dels ligga bland de anställda, men det beror 
mestadels på att systemet inte införts på rätt sätt (Grönroos, 2007). Det är istället tekniken 
som kan vara svårigheten när till exempel den inte är anpassad till uppdraget (Zeithaml et 

al. 1990). Det kan vara långsamhet i processen så kunden får vänta och kön blir onödigt 
lång eller för många steg att genomföra där syftet är oklart vilket leder till irritation hos 

kunden. Zeithaml et al (1990) menar också att bristande samarbete personalen emellan 
orsakar stress och målet att uppleva sina medarbetare som interna kunder uppnås inte. På 
det sättet försämras kvaliteten i varje situation som tjänsten passerar i ledet.  

 

Problem med marknadskommunikation 

 
Marknadskommunikationens löften överensstämmer inte med de tjänster som levereras 

(Grönroos, 2007).  
 
Här har företaget kommunicerat löften till kunden som de i slutänden inte klarar av att 

hålla. Orsakerna kan vara många, marknadsavdelningen har inte koll på vad som är 
realistiskt och inte att erbjuda till kunden eller att den mänskliga påverkan som sker 

(speciellt i tjänsteföretag) konstant varierar i kvalitet (Bergman & Klefsjö, 2001). Det kan 
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vara dålig kommunikation mellan marknadsavdelningen och den övriga verksamheten 
som är orsaken menar Grönroos (2007). Antingen att marknadsförarna följer policy eller 

den motsatta versionen. Författaren tycker i vilket fall att det krävs en förbättring av 
kommunikationen inom företaget och att ledningen bör ta på sig ansvaret av att det 

genomförs. 
 

Problem med den upplevda tjänstekvaliteten 
 
Den upplevda tjänsten stämmer inte överens med den förväntade tjänsten (Grönroos, 
2007). Problemet sitter i kundens föreställningar om vad som kan efterfrågas till vad 

företaget egentligen levererar.  
 

Gapet är en funktion av de fyra tidigare nämnda problemen och orsaken kan därmed vara 
något inom de diskuterade ämnen som tidigare upptagits. Grönroos (2007) vill dock 
påpeka att det naturligtvis kan finnas fler orsaker till problemen än de som här varit 

nämnda kring gapmodellen.  
 

Problemet ligger i att kundens förhoppningar om kvaliteten inte uppnås utan personen får 
istället en negativ överranskning över att företaget distribuerar dålig kvalitet (Grönroos, 
2007). Men det här gapet behöver inte enbart vara negativt utan det kan även gå åt andra 

hållet, så att kunden får en positiv bekräftelse att kvaliteten är bättre än förväntat 
(Bergman & Klefsjö, 2001). Men trots att företagen kan överraska sina kunder och 

leverera en högre kvalitet är förväntat råder ofta den motsatta situationen. Kunden 
kommer till företaget med förhoppningar om en viss nivå på tjänsten men blir besviken 
då företagets produktion inte stämmer överens med förväntningarna. En missnöjd kund 

kan skapa dålig ”word-of-mouth” och dåligt rykte vilket i sin tur skapar negativa effekter 
på företagets image menar Grönroos (2007). Ingen kund vill handla hos ett sådant företag 

och då kommer affärerna utebli.  
 
Ifall inte kunden upplever ett tillfredställt behov efter företagets leverans av en vara eller 

tjänst är det inte troligt att den kunden blir långvarig inom företaget. Som gapmodellen 
visar är det viktigt att producera det som kunderna förväntar sig ifall de inte vill hamna i 

den negativa spiral som börjar med besviken kund, dåligt rykte och till att affärerna 
upphör. Mycket av det här bygger på kundens förväntningar, är de låga kommer kunden 
naturligtvis lättare känna sig nöjd och tillfredsställd än när löften är högt ställda. Det kan 

alla som varit på en biofilm instämma i, höga förväntningar på filmen leder ofta till att 
besökaren lämnar biosalongen besviken. Så de löften som ges innan produktion och 

distribution bör nogas tänkas igenom. Personalen som är den som ska verkställa idéerna 
till verklighet bör känna till vilka krav som ställs och eventuellt vara med i 
beslutsfattandet som Grönroos (2007) tidigare nämnde. Men det krävs först en förståelse 

av personalen om vilken roll de har i företaget och ur deras agerade inför kunden 
påverkar hela företaget.  
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3.3 Deltidsmarknadsförare 

Enligt Gummesson (1990) kan två grupper av marknadsförare i företag identifieras; 
marknadsförare på heltid (full- time marketer) och marknadsförare på deltid (part-time 
marketer). Heltidsmarknadsföraren jobbar på marknadsavdelningen och det är den 

avdelning som endast är till för att utforma och ange marknadsstrategier och 
säljaktiviteter. Grönroos (1994) säger att en deltidsmarknadsförare å andra sidan är den 

som i vanliga fall inte anses ingå under den rubriken, varken av dem själva eller deras 
överordnade och tillhör heller inte marknads – eller säljavdelningen. De är istället dem 
som förmedlar företagets mål, syfte och vision genom sitt agerande och beteende, utan att 

det står som uppgift på arbetsbeskrivningen 
 

Gummesson (1990) delar upp deltidsmarknadsförarna ytterligare ett steg till att de även 
finns interna och externa roller. De interna deltidsmarknadsförare är personal inom inköp, 
kassa eller annan hantering av tjänster inom och utanför företaget som ekonomi och 

finans. De externa är å andra sidan alla parter som har haft någon kontakt med företaget 
men inte jobbar där. De kan vara till exempel leverantör, investerare, media eller annan 

opinionsbildare eller som i det här fallet, en kund.  
 
Författaren säger att företagets framgångar bygger lika mycket på marknadsavdelningens 

arbete som utav deltidsmarknadsföraren delaktighet men graden skiljer sig beroende på 
företagens strategi. Ju mer kontakt deltidsmarknadsförarna har med kunden desto 

viktigare är dess beteende och relations till marknaden, det kan märkas allra tydligast 
inom serviceföretag där kontakten med kunden är som konkretast.  
 

Deltidsmarknadsföraren ska kunna förmedla företagets anda och syften och det är därför 
viktigt att all personal inom organisationen är väl medvetna om sin egen roll i företaget. 

Ifall de inte känner till sitt ansvar gentemot företaget riskerar de att på sikt påverka dess 
relationer negativt (ibid). Nästa steg är att lära känna företagets externa marknadsföring 
och se till att de arbetar efter den riktlinjen. I en annan artikel från 1987 nämner 

Gummesson (1990) att även företagets mission, mål och strategier är viktiga att veta för 
deltidsmarknadsförarna på grund av att de ska kunna förmedla budskapet till kunden. Det 

är marknadsavdelningen som marknadsför företaget men det är deltidsmarknadsförarna 
som har en avgörande roll när det gäller resultatet med att sälja in konceptet säger 
Grönroos (1994). Med andra ord gör deltidsmarknadsföraren verklighet av vad 

heltidsmarknadsföraren tänker och säger och vad företagets mission och mål strävar för. 
Grönroos (1994) säger därför att en deltidsmarknadsförare, och syftar då på en intern 

sådan, måste kunna det företag de jobbar i och vara förberedd på sin uppgift och det 
genom att vara hängiven, informerad och motiverad att agera som sådan. Men för att 
lyckas bör den interna rollen även stödjas av de traditionella marknadsförarna och dess 

avdelning. Författaren citerar Jan Carlzon som är VD på SAS som säger “only committed 
and informed people perform” (Grönroos, 1994, s. 13) vilket styrker Grönroos egen åsikt 

i ämnet att deltidsmarknadsförarna gör bäst arbete när de är informerade och hängivna. 
 
Grönroos (1994) förklarar att heltidsmarknadsförarna har en svaghet och tar hjälp att ett 

citat som författaren, (1994, s. 8) tagit från Gummesson: ”… as its staff cannot be at the 
right place at the right time with the right customer contacts”. 
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Tanken med citatet är att Gummesson tycker att marknadsförarna ofta missar sina 

möjligheter och är inte på rätt plats vid rätt tillfälle med den rätta typen av kontakter. Vad 
författaren kan mena är på det sätt en deltidsmarknadsförare be finner sig mer i 

verkligheten och inom situationen och arbetar mindre teoretiskt och mer praktiskt med 
marknadsföringen. Deltidsmarknadsföraren jobbar närmare kunden och kan lättare lyssna 
på vad de har att säga. En deltidsmarknadsförare sitter ofta ett te lefonsamtal bort eller ett 

klick på tangentbordet och är lättare att komma i kontakt mer, ur kundens synvinkel. 
Problemet är dock i att i många fall finns inte den medvetenheten hos personalen att de 

faktiskt har en mycket kritiskt roll i företaget. Det kan även saknas kanaler av 
kommunikation där parterna förmedlar information emellan varandra, och det leder till 
outnyttjade resurser och viktig information som inte kommer alla till användning.  

3.4 Intern marknadsföring 

I en artikel hämtad 1994 beskriver Grönroos begreppet intern marknadsföring med att det 

är kommunikation inom företaget som förmedlar information mellan alla parter. Den 
interna marknadsföringen ska kunna jämföras med den externa sådana, som går ut på att 

förmedla företagets budskap på ett realistiskt och trovärdigt sätt. Medan skillnaden är 
som begreppen antyder, den interna marknadsföringen fokuserar endast på de interna 
parterna och de externa på de yttre parterna. Genom intern marknadsföring marknadsförs 

sig företag hos personalen och skapar förståelse över vad målet, syftet och visionen 
verkligen står för. 

 
Grönroos säger att den interna marknadsföringen inte får ställas åt sidan utan ska anses 
vara lika viktig som den konkreta marknadsavdelningen i företaget och bör integreras 

med den totala marknadsfunktionen i hela företaget. Gummesson (1987) är enig med 
Grönroos och säger att de mänskliga resurserna i företagen ska tas tillvara och att det är 

en nyckelfaktor till ett lyckat företag. Gummesson vill poängtera att en effektiv intern 
marknadsföring är en nödvändighet för effektiv extern marknadsföring. Den externa 
marknadsföringen grundar sig egentligen på kvaliteten av den interna marknadsföringen 

och Gummesson upprepar sig 1990 och säger att ifall den interna marknadsföringen är 
eftersatt kommer den externa påverkas negativt och misslyckas. Bilden nedan kommer 

från Gummesson (1987) och pekar på vikten av deltidsmarknadsförarens roll inom som 
utanför företaget. 
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Figur 4.0 Flödet av deltidsmarknadsföring (Evert Gummesson, 1987 s. 18) 

 
Ett visst syfte med den interna marknadsföringen bör kunna vara att skapa en 

medvetenhet om alla medarbetares roller och förståelse över att de kan vara 
deltidsmarknadsförare och därmed inneha ett mycket viktigt förtroende. Den interna 
kommunikationen kan bland annat bestå av mission, vision och mål som i sin tur 

deltidsmarknadsföraren bör känna till. Genom att förmedla dessa faktorer och en 
förklaring av deltidsmarknadsförarens roll, skapas en förståelse över begreppet och insikt 

över sitt eget ansvar i frågan. För en viktig faktor i sammanhanget bör vara 
deltidsmarknadsförarens insikt om att individen har den rollen, för ifall medveten inte 
finns kan inte heller personen agera korrekt. I klartext måste alltså medarbetaren förstå att 

denne är en deltidsmarknadsförare och den interna marknadsföringen förmedlar dels 
denna insikt men samtidigt de verktyg som krävs för ett bra arbete som en 

deltidsmarknadsförare. 
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4. Empiri 

apitlet börjar med en redovisning av undersökningen inom ledningen och 
journalisterna som följs av resultatet från hemsidans undersökning. I början på 

varje resultatsammandrag presenteras lite kort vilka respektive respondenter är utifrån 
främst ålder och kön. 

4.1 Undersökning inom ledningsgruppen 

Ledningsgruppen består av fem personer som alla jobbar på redaktionen, alla är män 
mellan ungefär 40 och 60 år och alla har blivit tillfrågade att svara på frågan om vilka de 

fem viktigaste faktorerna är som de anser bör kommuniceras till användaren av 
hemsidan. Respondenterna valde samt att rangordna sina valda punkter 1 till och med 5, 
men det är inget resultat som kommer redovisas här.  

 

 
 

Figur 5.0 Ledningens rangordning av ämnen som är viktiga att nå ut till läsaren  

 
Två ämnen var uppenbarligen mycket viktiga enligt ledningen och något som alla 

respondenter svarade att de var viktiga; nyheter från tränarstallen samt internationella 
nyheter. Därefter följer nordiska nyheter samt tränarintervjuer och speltips som fyra av de 
fem respondenterna valde. Bloggen som endast finns på nätet, till skillnad från alla övriga 

ämnen ansågs av hälften vara viktigt för läsarna. Läsarforumet, tävlingsresultat och 
insändare fick en röst vardera.  
 

Noterbart är att en respondent valde ett ämne som inte fanns upppunktat på enkäten. Vad 
som denne respondent ansågs sakna var ”svenska  nyheter”. Historien bakom det valet 

kommer sig från att jag diskuterade detta ämnets vara eller icke vara på listan och denne 
person ansåg att det var viktigt medan jag i slutändan plockade bort det som valalternativ. 

K 
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Personen i fråga valde troligen att stå fast vid sin åsikt och visade det genom att välja 
”svenska nyheter” som sitt femte val.  

 
De återstående ämnen som inte har någon stapel fick därmed inga röster och ansågs inte 

vara en av de fem viktigaste ämnen att kommunicera till läsaren.  

4.2 Undersökning bland journalister 

Antalet inkomna svar från journalisterna blev sju stycken. De är alla män mellan 25 till 
ungefär 45 år. Journalisternas enkät såg likadan ut som ledningsgruppens, där de fem 
viktigaste ämnena skulle markeras.  

 

 
 

Figur 6.0 Jounalisternas rangordning av ämnen som är viktiga att nå ut till läsaren 

 
Samtliga respondenter (100 %) ansåg att internationella nyhet är ett viktigt ämne att 

redogöra för läsaren. Därefter ansåg 6 av 7 tillfrågade att nyheter från tränarstall (form, 
skador, tränarbyten) och hemsidans blogg var viktigt. Här bör poängteras att skribenterna 
till bloggarna även ingår i den här enkätens målgrupp, så vissa av respondenterna är 

författare till den blogg som här diskuteras.  
 

Fyra stycken ansåg att nordiska nyheter är att prioriera och knappt hälften ansåg att 
tränarintervjuer och speltips borde uppmärksammas. De övriga ämnen som fick två röster 
var läsarforumet, bilder och nyheter om nyfödda travhästar och bildspel. En röst gavs åt 

skvaller och rykten in travvärlden, startlistor och insändare. De övriga ämnena fick ingen 
röst. 

4.3 Undersökning på hemsidan 

För att skapa en förståelse över vilken individ läsaren av hemsidan är, gällde de två första 

frågorna kön och ålder. Sammanställningen av svaret kan dels jämföras med tidigare 
undersökningar men samtidigt ligga till grund för framtida enkäter. Att studera en 
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förändring kräver att parterna är medvetna om från vilken punkt som resan utgår ifrån 
samt är på väg till. Sternhufvud (1998) citerar ett uttryck på sida 57 som säger att "även 

om du vet ditt mål, kan du aldrig staka ut vägen dit om du inte vet din utgångspunkt.” 
Vad Sternhufvud menar är att du måste ta reda på dina grundförutsättningar, som i det här 

fallet är bland annat ålder och kön för att veta huruvida framtida mätningars resultat är 
någon förändring. 
 

Den senare delen av undersökningen behandlade ämnen som vad respondenten ger 
Travronden för betyg utifrån olika faktorer och vad de är intresserade av att läsa. Det sker 

kontinuerligt variationer mellan öppna och slutna frågor. 
 
Den totala mängden svar blev 2 266 stycken och det under en 4 dagars period över 

påskhelgen. Utan att jämföra med andra undersökningar bör det ses som mycket bra med 
tanke på att läsaren inte fick något ”tillbaka” eller ”betalt” för svaren de gav oss.  

 
Männen var majoritet gällande enkäten på 79,4% och därmed var alltså var femte 
besökare kvinna. Medelåldern låg på 46 år. 

 

 
 

Figur 7.0 Ålder 
 
Diagrammet över åldersfördelningen är en mycket liksidig bild med en tydlig topp och 

dalande siffor både åt höger och vänster sida. Majoriteten är mellan 41 och 50 år men det 
råder bara någon liten procents skillnad ned till de som är mellan 30 till 40 och 50 till 60 

år.  
 
Nästa fråga behandlade besöksfrekvensen på Travrondens hemsida.  
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Figur 8.0 Besöksfrekvens 

 
Den traditionelle besökaren är en trogen gäst på hemsidan, nästan 80 % av besökarna är 

inne på Travrondens hemsida en eller flera gånger om dagen. Med andra ord är det en 
mycket trofast läsarkrets Travronden har på sin hemsida. Den övriga gruppen besökare är 
knappt 20 % som besöker hemsidan en gång i veckan och 2 plus 2 % som är inne på 

hemsidan en gång i månaden eller mer sällan.  
 

Efter att ha klargjort hur ofta de besöker hemsidan ansågs det intressant att ta reda på ifall 
de även utnyttjade den vanliga papperstidningen. 
 

 
 

Figur 9.0 Läsning av tidningen 

 
Det här cirkeldiagrammet visar på ifall och hur ofta de köper tidningen. Tidsintervallet 
börjar på vad som kan sägas vara klockan tolv på ett urverk och minskar successivt i 

varvet medsols. De allra flesta besökarna (42 %) på hemsidan är även 
tidningsprenumeranter, därefter kommer den näst största och helt motsatta gruppen som 

aldrig köper en tidning. Det är 16 % av besökarna på hemsidan som endast använder 
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mediet internet till sina travnyheter från Travronden. Sedan kommer gruppen som läser 
tidningen en gång per vecka, en gång per månad och en gång per kvartal på ungefär 10 % 

vardera. Noterbart är att endast 1 % av respondenterna är E – tidningsprenumerant, alltså 
prenumererar på Travrondens tidnings som nätupplaga. 

 
Frågan som gällde huruvida de läste tidningen eller var prenumerant filtrerade 
respondenterna och de 1060 stycken som inte var prenumerant fick frågan - Varför inte? 

 

 
 

Figur 10.0 Varför inte en prenumerant 
 
Noterbart här är att förutom att de flesta ansåg att priset var en avgörande faktor så fanns 

det flera andra orsaker till deras beslut. Däribland det faktum att bland annat är flera 
skandinaviska besökare på hemsidan vilket var den femte huvudorsaken och det som de 

allra flesta besvarade med under ”annan orsak”. Även faktumet att respondenten hade 
tillgång till tidningen på jobbet eller annat sätt var även det ett vanligt svar.  
 

Bland frågorna i enkäten fick alla respondenter besvara frågan ”Vilket pris anser du 
speglar värdet på tidningen allra bäst? Priset per lösnummer är 35kr” Efter att de mer 

oseriösa svaren sållats bort så blir det genom snittliga kostnaden per lösnummer 28,50 kr 
(28,54). Begreppet oseriösa svar menas med en pengasumma som tydligt kan ses som 
överdriven eller besvarat som ett skämt. Exempel på det är ”001,00kr”, ”billerga i DK” 

eller ”egalt” där svaren antingen är ett skämt eller för mig svårt att tyda och förstå vad 
som menas. 12 stycken respondenter svarade 0kr och utan deras svar i 

resultatsammanfattningen blev kostnaden per lösnummer 28,38 kr. Av det totala antalet 
respondenter var det 73 stycken som avstod att svara på frågan genom att endast skriva 
ett minusstreck, frågetecken eller just ”ingen åsikt”. Deras åsikt har inte på något sätt 

räknats med i uträkningen av lösnummerkostnaden. 
 

Generellt var det specifika intervall av kronor som var populära att svara i den här frågan. 
De allra tydligaste var summor som 10, 15, 20, 25, 30 och 35 kronor. 112 stycken 
respondenter tyckte till och med att priset var för lågt motsvarande det värde tidningen 

hade och den gruppen blir cirka 5 % av den totala tillfrågade populationen. De 112 
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stycken svaren låg mellan ett intervall av 36 till 100kronor och därmed över det 
lösnummerpris som nu är 35kronor.  

 
Fyra av frågorna krävde en betygsställning mellan 1 till 5 där 1 var mycket dålig och 5 

mycket bra. Frågorna behandlade; Betyg på hemsidans design, ifall det var en lätthanterig 
hemsida, nyhetsuppdateringarna var effektiva och ifall det var intressanta nyheter.  
 

 
 

Figur 11.0 Hemsidans betyg 

 

 
 

Figur 12.0 Hantering av hemsidan 
 

 
Figur 13.0 Frekvens på nyhetsuppdateringar 
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Figur 14.0 Intressengraden av nyheterna 

 
Kortfattat uppfattas Travrondens nyhetsuppdateringar som den bästa faktorn och med  

högst antal femmor som svar medan hemsidans design fick det mest neutrala svaren med 
flest treor. Lätthanterig hemsida eller inte säger många tycka vara åt det positiva hållet då 
betyg fyra har en tydlig majoritet. Generellt visar diagrammen på ett övertygande sätt att 

besökarna är nöjda med vad Travronden erbjuder och med ett majoritetsbetyg och ett 
snitt på 4 (utav 5) kan redaktionen nog klappa sig på axeln.  

 
Det var endast tidning och E-tidningsprenumeranterna som fick svara på frågorna kring 
det bästa och sämsta med tidningen på grund av ett filter från föregående fråga. 

Fördelarna var många och cirka 550 stycken svarade på frågan, cirka 300 stycken 
avböjde att svara något alls. Angående nackdelarna hade respondenterna färre åsikter och 

det var endast 350 stycken som kommenterade ämnet. Ungefär 500 svar var sådana där 
respondenten avböjde att svara, inte hade någon åsikt eller inte hade några negativa saker 
att skriva om Travronden.  

 

 
 

Figur 15.0 Det bästa/fördelarna med Travronden 
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Nästan var femte respondent ansåg att resultatredovisningen och det stora utbudet av 
startlistor i tidningen var det bästa med Travronden. Därefter kommer reportagen med 15 

% och effektiviteten att uppdatera akuella nyheter med 13 % som de största fördelarna. 7 
% av respondenterna var exeptionellt nöjda med tidningen och ansåg att hela tidningen 

var utmärkt, och ”det är en högtidsstund varje tis och fre morgon med frukost och 
Travronden!” som en respondent uttryckte det.  
 

Respondenterna kommenterade inte bara innehållet i tidningen utan visade även vad de 
tyckte om tidningens utformning och distrubition. Just att den distruberas med 

morgontidningen var en positiv faktor (2 %), och att den kommer två gånger i veckan (4 
%) var även populärt. Att det är en papperstidning uppskattas av 5 % och en respondent 
formulerade sig som ”att man har den löst i handen och kan ta med [tidningen] överallt”. 

 
Kring vilka nackdelar tidningen hade var det mer skilda åsikter än kring fördelarna. 

 

 
 
Figur 16.0 Det sämsta/nackdelarna med Travronden 

 
Det som de flesta reagerat över är att tidningen har en tendens till att oftare klaga än att 
ge beröm och att de ofta ser svårigheterna före förutsättningarna. Respondenterna menar 

att tidningen letar fel och att journalisterna ofta gnäller. 9 % ansåg även att spelet fick för 
stor plats mot kostnad mot att sporten fick mindre plats i tidningen. 8 % hade samma 

åsikt men med en annan vinkel i formuleringen då de menade de att reportagen fick 
alltför lite plats i tidningen. I mitten på tabellen går att läsa att knappt 4 % däremot 
saknade spelfokuset och krävde mer av den varan. Var tjugonde person (5 %) riktade 

personpåhopp mot personer på redaktionen där de kritiserade eller hade åsikter över deras 
jobb.  
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Den enligt mig mest intressanta frågan och det svar som kommer jämföras med 
ledningsgruppen och journalisternas åsikter var vilka ämnen som respondenterna 

värdesatte mest på nätet.  
 

 
 

Figur 17.0 Mest intressansta ämnena enligt läsarna 
 
Ämnena är uppradade i fallande skala utefter dess popularitet. De fem första är nyheter 

från tränarstallen, internationella nyheter, tränarintervjuer och speltips, tävlingsresultat, 
därefter kommer nordiska nyheter med endast sju fler röster är skvaller och rykten.  

 
Under temat Annat går att finna avelsrelaterade ämnen och kallblodsinformation som det 
mest populära och intressanta att läsa. Även Länkguiden är relativt populär samt när 

Travronden lägger upp tävlingar med travrelaterade frågor att besvara på hemsidan.  
 

Två av de 17 ämnena i den här frågan gick inte att finna på Travrondens hemsida, det var 
två slammkrypare som jag la till just för att se nivån på intresset av dessa inslag. De två 
var skvaller och rykten samt ponntytrav. Travronden ser sig själva som högst seriösa i det 

de gör och skvaller och rykten har därmed inget med journalistik att göra, ponnytrav å sin 
sida har jag själv aldrig läst om på hemsidan, eller i tidningen för den delen.  

 
En senare fråga tog upp ifall det var något respondenten saknade att läsa om i 
Travronden. Det visade sig att det var många personer som hade åsikter om vad de ville 

läsa mer. Totalt inkom över 400 förslag och tips om vad de ville läsa mer utav eller 
saknade hos Travronden. Svaren kan sammanfattas under rubrikerna; reportage, träning, 

utrikes, spel, administrativa sidan av sporten samt blandade åsikter under övrigt. Det 
största intresset kretsade kring fler reportage som skulle kunna handla om stjärnhästar 
genom tiderna eller gamla tränare och kuskar som försvunnit, vad har de tagit vägen? 

Samt mer fokus på amatörerna och travet i vardagen för den lilla individer som tränar sin 
häst varje dag oavsett regn eller snö. Även sådant som avel och forskningsrön hade 

respondenterna intresse att lära mera utav. Vidare fanns det ett stort intresse av att läsa 
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intervjuer om de stora elittränarnas teorier och metoder, hur gjorde de för att träna en häst 
i form? Hur ser livet på en träningsanläggning ut och varierar träningsmetoderna 

beroende på vart i landet tränaren bor? Med utrikes menas frågor som behandlar hur livet 
ser ut som elitkusk ut i USA eller Kanada, eller hur ser travpolitiken i olika länder? De 

respondenter som ansåg att spelet var för underprioriterat ville därmed läsa fler 
loppanalyser och se roliga gästtippare inför V75 eller dylika system. Några personer 
tyckte även att STC:s arbete och travpolitiken fick för lite plats, granskning av 

organistationen STC och dess kostnader ansåg flera respondenter vara viktigt. Efter en 
sammanställning av alla de totala informationen har Travronden eller rättare sagt dess 

journalister nu en stor källa till inspiration att hämta ur. Förutom det framkom det några 
förslag till helt nya vinklar att fokusera på hos Travronden. Dels att det kan finnas en 
rubrik som heter just skvaller eller det ryktas på stallbacken på hemsidan, där Travronden 

kan diskutera sådant som är just skvaller inom sporten. Det är dock viktigt att vara tydlig 
med att texten är just skvaller menar respondenten. Två andra personer föreslog att 

Travronden kan lägga upp travrelaterade videofilmer och skapa en youtube-liknande sida 
för besökaren.  
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5. Analys 

u ska empiri kopplas ihop med teori och författarens egna åsikter och 
uppfattningar får även lite utrymme i arbetet. Alla små pusselbitar som består utav 

teorier som gapmodellen och deltidsmarknadsförare ska sättas i ett sammanhang 
tillsammans med primärdata från Travrondens ledningsgrupp, journalister och läsare. 
Texten är strukturerad under rubriker som bygger på arbetets syfte och mål för att 

tydligare skapa överblick för läsaren av arbetet. 

5.1 Kundnöjdhet 

Var femte besökare på hemsidan var kvinna (20 %) och de bö r ses som en förbättring 
från tidigare undersökningar då endast 14 % var kvinnor. Antalet kvinnor inom sporten 
har på senare tid ökat och då är det en positiv nyhet att många av dem även lockas av vad 

Travronden kan erbjuda. Dock kan det finnas en mängd kvinnor som Travronden 
eventuella kan ha missat, och som vid fokusering på dessa ta steget från prospects till 

kunder eller klienter. Det görs allra bäst genom att engagera läsarna och få dem 
emotionellt intresserade (Feust 2007).  
 

Den genomsnittlige besökaren är trots allt man och med en medelålder på 46 år. 
Åldersinformationen kan ses som dyster ur ett långt framtidsperspektiv men hemsidan 

lockar även yngre, knappt var femte besökare (19 %) är 30 år eller yngre. Det är både en 
bra och en dålig siffra beroende på vilket perspektiv som används. Det är en låg siffra 
med tanke på att internet är en medie som oftast associeras med ungdomen och det är mer 

vanligt att den yngre generationen använder sig av internet. Med den utgångspunkten är 
gruppen av 19 % under 30 år liten. Med internet och hemsidan som verktyg bör 

Travronden kunna locka ett större antal yngre än de faktiskt gör. Med hänsyn till sportens 
höga medelålder rent generellt så kan siffran 19 % däremot vara ett bra betyg till 
Travronden. Gruppen ungdomar inom sporten är liten och att då vara en attraktiv hemsida 

där 6 % av besökarna är under 20 år bör ses som bra.  
 

Att så många besökare som 42 % även var tidningsprenumeranter var dock en 
överraskning. Kundnöjdheten hos läsarna bör ses som relativt hög med tanke på dess 
varaktighet och återköpsbenägenhet som Feust (2007) menar är tydliga tecken på just 

lojalitet. Lojaliteten kommer från kundnöjdhet (Feust 2007) som i sin tur kommer ur en 
hög levererad kvalitet (Grönroos 2007). Med tanke på att, som chefredaktör Freidenvall 

säger, en avslutad prenumeration oftast orsakas av ett dödsfall, är Travrondens kunder 
nöjda med den kvalitet som i sin tur har gjort dem lojala till tidningen. 
 

Med tanke på det höga antalet som är prenumeranter och samtidigt besökare på hemsidan 
betyder det alltså att hemsidan inte leder till någon informationsmättnad hos läsaren. 

Istället är hemsidan för prenumeranten vad som kan tänkas vara ett komplement till 
tidningen. Den här funderingen har tidigare florerat på arbetsplatsen och tankar kring att 
även prenumeranten värdesätter hemsidan gagnar på lång sikt Travronden. Nu har 

emellertid den funderingen blivit ett vetenskapligt bevisat påstående.  
 

N 
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Travronden har genom sin hemsida möjligheten att skapa ett band eller relation till sina 
klienter som inte är möjlig genom en vanlig tidningsprenumeration då enda kontakten 

sker genom ett årligt betalningskort. De klienter som tidningen har i sin kundstock har på 
så sätt en högre sannolikhet att bli supporters eller ambassadörer, Feust, (2007) skriver att 

det görs genom att skapa engagemang och emotionella relationer. Hemsidan erbjuder 
bloggar där en personlig bild av journalisterna skapas och forum där besökaren själv kan 
skriva sin åsikt inom olika ämnen. På hemsidan finns även korta presentationer av alla på 

redaktionen där besökaren kan läsa information om alla medarbetare på Travronden. 
Hemsidan kan vara en port för prospectet, kunden och klienten in till utökat intresse av 

att läsa mer om trav och därigenom påbörja en prenumeration vilket i sin tur tillför 
intäkter till tidningen. Hemsidan bör ses som ett komplement till tidningen för 
prenumeranterna och ett skyltfönster för blivande kunder. Där kan Travronden enkelt visa 

vad tidningen kan erbjuda och hur mycket mer information som finns att hämta i 
tidningen. För de prospecten som finns är hemsidan ett verktyg för att locka eller visa de 

skäl som Feust (2007) pekar på ska övertala dem till att bli kunder. För de som redan är 
kunder eller klienter erbjuder hemsidan det emotionella intresset och engagemanget och 
krävs för att bli supporters eller ambassadörer. 

 
5 % av respondenterna köper alternativ läser tidningen två gånger i veckan och 10 % gör 

det en gång i veckan. 23 % eller var fjärde besökare läser aldrig eller mycket sällan 
tidningen men är uppenbarligen intresserad av ämnet med tanke på besöket på 
Travrondens hemsida. Dessa respondenter är vad Feust (2007) skulle kalla för prospects 

eller kunder. Här måste hänsyn dock tas till att många respondenter troligtvis jobbar inom 
travvärlden och har därmed tillgång till tidningen utan att behöva betala för den. Trots det 

så kan varannan besökare (alla utom prenumeranterna) kunna ses som en möjlig och 
påverkbar framtida kund. Det dock viktigt att hitta vad som kan motivera dem att påbörja 
en prenumeration eller finna anledningen till att de tidigare har avstått.  Feust (2007) 

formulerar det som att det finns olika skäl till att personen kliver uppåt på lojalitetsstegen. 
Det gäller här att finna de specifika skälen som skulle påverka just den speciella personen 

att avancera på stegen. Elinder (1993) menar på att imagen har då en viktig roll, den ska 
spegla företagets identitet och på så sätt ge kunden en aning över vad som företaget kan 
leverera. Gratisprover kan då vara något som öppnar på osäkerheten och ett unikt tillfälle 

för företaget att presentera sina produkter för en intresserad kund.  
 

Den första teorin om att en utebliven prenumeration beror på tillgången till tidningen på 
arbetsplatsen kan stämma till viss del. Men att de flesta besökare på hemsidan som inte 
var prenumeranter var hästskötare eller dylikt, och därför hade tillgång till tidningen på 

jobbet är inte det huvudsakliga skälet. Den största orsaken till utebliven prenumeration är 
istället att tidningen är för dyr, alltså det värde tidningen ger läsaren överstiger inte 

kostnaden att köpa en prenumeration.  
 
En prenumeration på över 2 000 kronor per år eller 35 kronor per lösnummer är en hög 

kostnad för de allra flesta. För att motivera en sådan kostnad måste läsaren ha ett mycket 
stort travintresse. Det kan jämföras med att kostnaden i kronor ska överstiga den 

emotionella kostnaden eller frånvaron av den köpta varan. Det är ändå bara 8 % som 
påstår att intresset för trav inte är tillräckligt stort. Istället är kostnaden de viktigaste 
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fatkorn som uteblivna prenumerationer beror på. Här går det inte att diskutera ifall värdet 
överensstämmer med priset men noterbart är att genom en prenumeration blir kostaden 

per tidning 18 kronor. Läsaren är redo att betala 28,50 kronor och i vissa fall ansåg 
respondenten att priset kan höjas ytterligare med tanke på det värde de sätter i paritet med 

innehållet. Här kan flera prospects bland de som köper tidningen en eller två gånger i 
veckan tas till vara på. Travronden behöver förmedla den billiga utväg som en 
prenumeration innebär jämförelsevis med att köpa lösnummer och därmed har de som 

varit prospects blivit klienter eller till och med supporters.  Travronden kan här ha hittat 
det skäl som Feust (2007) nämnde som skapar respondenternas kliv uppåt på 

lojalitetstegen.  
 
De befintliga kunderna borde ses som mycket lojala med tanke på att en avslutad 

prenumeration oftast beror på ett dödsfall. Så den kostnad Travronden har för att värva en 
prenumerant kan mycket väl vara väl placerade pengar med tanke på det höga 

livstidsvärde kunderna har. Sådana trogna kunder leder inte bara till en intäkt i form av 
pengar till Travronden utan även mervärde i form av externa deltidsmarknadsförare. De 
sprider budskapet om tidningen, eller använder sig utav ”word of mouth” som Grönroos 

(2007) kallar det, vidare inom familj och vänner. Familjeband är ett vanligt och oftast det 
enklaste sättet att komma in i travsporten. Med tanke på att travet är en isolerad värld och 

relativt svårförståelig i början så introduceras nya travmänniskor enklast när någon 
anhörig förklarar och tar med dem på trav. Nybörjaren får med hjälp och stöd från en vän 
eller anhörig insikt över hur travets värld fungerar och det stödet minskar tröskeln av oro 

vid att prova på något ny aktivitet. Som Feust (2007) även skriver så bygger det mycket 
på emotionellt intresse och engagemang vid kliv uppåt på lojalitetsstegen, och där kan en 

mer personlig touch påverka upplevelsen positivt och ett travintresse börjar gro. Där har 
Travronden även viktiga externa deltidmarknadsförare som kan förklara för nybörjarna 
vart den bästa spel och hästinformationen går att finna.  

 
I en jämförelse mellan hur ofta respondenten besöker hemsidan och hur ofta tidningen 

köps så har kanske inte Travronden lyckats exploatera sig som tillräckligt bra som en 
intressant tidning på marknaden. Marknadsföringen av hemsidan har brustit och därför är 
antalet prenumeranter högre än de vanliga besökarna på hemsidan. Med tanke på de höga 

betyg hemsidan och dess design fick, är inte orsaken att det är hemsidan i sig som 
avskräcker utan det är troligtvis en ofullständig kommunikation till marknaden som är 

orsaken. 

5.2 Skillnaden mellan ledningens, journalisternas och 

besökarna på hemsidans åsikter 

Med en första intern jämförelse mellan ledningens och journalisternas åsikter 

uppmärksammas vi över hur relativt lika de två grupperna tänker.  
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Figur 18.0 Jämförelse mellan journalisterna och ledningen 
 

Både journalisterna och ledningen anser att de fem viktigaste ämnena att kommunicera 
till läsaren är nyheter från tränarstall, internationella nyheter, nordiska nyheter, 

tränarintervjuer och speltips inför travlopp och bloggen. Så det gap som Grönroos (2007) 
kallade kvalitetsspecifikationer och som menas med att ledningen inte lyckas med att 
förmedla sina tankar till personalen är därmed inte någon stort sådant hos Travronden. Vi 

ser dock några mindre olikheter som är intressanta att notera.  
 

Journalisterna värdesätter bloggen mycket mer än vad ledningen gör och ledningen 
tycker fokuset på spel och tränarintervjuer är mycket viktigare än journalisterna. 
Faktumet att journalisterna ser bloggen som viktig, är inte överraskande utifrån det att det 

faktiskt är dem som ansvarar för bloggandet och att det är journalisterna som är 
författarna till dem. Det hade varit konstigare ifall journalisterna inte hade värnat om sina 

bloggar och inte röstat på just det. Det är i bloggen som personerna har möjlighet att lufta 
sina egna tankar och funderingar på ett sätt det i övrigt inte finns utrymme för.  
 

Faktumet att ledningen har mer intresse av interjuver än vad journalisterna har tillhör 
också de tidigare nämnda små olikheterna som finns mellan ledning och personal, och 

som Grönroos (2007) kallar för kvalitetsspecifikationer. Läsarna pekade på i deras enkät 
att de saknade intervjuer med tränare och andra innan tävlingar och 4 % av 
respondenterna ansåg även att intervjuerna var det allra bästa med Travronden. Med 

tanke på att inte ens hälften (40 %) av journalisterna rankade faktorn topp 5 saknas det 
kommunikation här emellan. Grönroos (2007) menar att ett sådant här glapp uppkommer 

genom avsaknad av kommunikation. Det spelar ingen roll hur övertygad ledningen är om 
inte de lyckas förmedla sina tankar till personalen. Ledningen har uppenbart den 
förhoppningen att intervjuerna ska få stor plats i tidningen men de har inte lyckats 

förmedla det tillräckligt tydligt till journalisterna. Så länge medarbetarna inte är medvetna 
om de ställda kraven kan de inte göra något åt resultatet. Grönroos (1994, s. 13) citerar 

Jan Carlzon, VD, SAS: “only committed and informed people perform ”. Carlzon menar 
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att personalen kan bara göra ett bra arbete ifall de är engagerade och informerade och 
Carlzon tycker att hela företaget är ett team där allas prestationer sammanställs. Den 

personal som inte informeras om vad som händer på arbetsplatsen eller angående vilka 
arbetsuppgifter och krav som är ställda på dem kommer genomföra ett sämre arbete.  

 
Samtidigt bör journalisterna studeras som de deltidmarknadsförare de är. Som 
Gummesson (1990) skriver så jobbar de närmare kunden än vad ledningen gör och har 

därför ofta mer koll på kundens behov. Travrondens journalister bör kunna känna av 
marknaden och förstå dess behov relativt bra med tanke på den kontakt som hålls med 

kunden genom e-post och telefonsamtal. Travet är även en liten och ganska sluten värld 
där folk känner varandra, det är mycket enkelt att lära känna folk och skapa ett 
kontaktnät. På det sättet har journalisterna goda möjligheter att komma i kontakt mer 

många travintresserade och tidningsläsare för att höra deras åsikter.  
 

Deltidsmarknadsföraren ska verkställa vad heltidsmarknadsföraren tänker och säger 
genom ett syfte, mål och mission och vara ansiktet utåt mot kunden (Gummesson, 1990). 
Då är det är viktigt med ett starkt stöd från övriga före taget till personalen med 

information och kommunikation. För att lyckas krävs en aktiv personal som är motiverad, 
informerad och hängiven (Grönroos, 1994). Mycket av det kommer från företaget som 

har till ansvar att stötta deltidsmarknadsförarna (Gummesson, 1990). Ett steg i den 
riktningen är förståelse över företaget syfte och mål som tidigare nämnts. Inom 
Travronden som bör ses som en relativt platt organisation där medarbetare och ledning 

jobbar parallellt med varandra verkar det ändå saknas viss kommunikation. Som läsare 
eller nyfiken besökare på Travrondens hemsida går det inte att finna varken syfte eller 

företagets mål och det är oklart hur väl journalisterna känner till den informationen.  
 
När vi går vidare till de externa elementen och fokuserar mer på läsarnas åsikter över 

vilka ämnen som är viktiga kommer vi till vad Grönroos (2007) kallar begreppet 
ledningens uppfattningar. Här kan ledningen ha en felaktig uppfattning över vad det är 

kunden förväntar sig och efterfrågar.  
 
Titta vi på vad ledningen och journalisterna svarade på enkäten och jämför det med 

läsarnas undersökning på nätet framkommer följande bild.  
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Figur. 19.0 Ledningens och journalisternas åsikter jämfört med läsarnas åsikter 
 

Med tanke på de olika enkäternas varierande procenttal är det svårt att jämföra siffror.  
Vad Figur. 19.0 Ledningens och journalisternas åsikter jämfört med läsarnas 

åsikteristället gör är att visa på vilka ämnen som är prioriterade framför andra. Det är 
med utgångspunkt från läsarnas stapeldiagram som mall där de gråmarkerade staplarna är 
ledningens fem första val. Med tanke på att journalisterna hade samma åsikt gällande de 

fem viktigaste ämnena kan de likställas med ledningens svar. Ifall de fem första staplarna 
till vänster vore alla gråa betyder det att ledningen och journalisterna rangordnar samma 

viktiga ämnen som läsarna gjorde.  
 
Men så är inte fallet uan här går det att finna ett gap mellan läsaren och representanterna 

för Travronden. Tävlingsresultat är enligt läsaren det fjärde viktigaste ämnet men stapeln 
är inte grå och därmed inte en av ledningens och journalisternas fem viktigaste val. 

Bloggen värderar Travrondens ledning och journalister som en av de fem viktigaste 
ämnena men enligt läsarna själva tillhör bloggen inte det viktigaste attributet på 
hemsidan. Endast 4 % håller bloggen för att tillhöra topp 5, och den ligger som det 

åttonde mest röstade ämnet. Antalet respondenter som säger sig tycka att bloggen är det 
allra bästa med Travrondens hemsida var så pass få så det inte finns med på figur 15.0 

Det bästa/fördelarna med Travronden. Det var 0,4 % som höll bloggen för att vara bland 
det bästa Travronden kunde erbjuda. Så med andra ord värdesätter inte ledningen och 
läsaren bloggen lika högt som journalisterna gör. Några siffror på hur många av 

besökarna på hemsidan som läser bloggarna har jag inte. Med andra ord finns det ett 
skillnad mellan ledningens tro på vad kunden vill ha och det betecknar Grönroos (2007) 

som gap nummer 1 i Gapmodellen. 
 
Kring vilka ämnen som anses viktiga och inte gör det går även en lucka att finna mellan 

personal och kund, och då som gap nummer 3. Vanligtvis brukar personalen enligt 
Gummesson (1990), som jobbar närmare kunden ha en bättre blick över vad kunden vill 

ha. De noterar när utbudet inte stämmer överens med efterfrågan och vid sådana tillfällen 
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varnar eller kommunicerar personalen det till företaget. Här kan det vara just 
kommunikationen som är problemet menar (Grönroos, 2007). Den länk som finns mellan 

de två parterna fungerar inte och det kan dels bero på att ledningen inte lyssnar eller att 
journalisterna inte lägger manken till och förmedlar tillräckligt tydligt. Eller så kan det 

bero på att journalisterna inte har förstått den roll de har som länk mellan läsare och 
ledning. Alltså att som deltidsmarknadsförare jobbar de parallellt med kunden och kan 
därför lyssna av deras behov och vad som efterfrågas (Grönroos 1994). Fungerar inte den 

länken beror det enligt författaren ofta på okunskap om deras egen roll och den tillgång 
de besitter. Det är ledningens skyldighet att redogöra för det ansvaret journalisterna har 

och kontrollera så att det har förstått sin roll (Grönroos 1994). En annan orsak kan även 
vara att personalen inte har tillräcklig kontakt med läsaren för att faktiskt känna till dess 
behov och efterfrågan. 

 
En annan faktor kring gap 1 mellan läsare och tidning går att finna i figur 17.0 Mest 

intressansta ämnena enligt läsarna. Travronden som själv ser sig som seriösa och 
fullständigt tydliga med vad de gör har överraskande nog en läsarkre ts som är ganska 
intresserade av skvaller och rykten inom travvärlden. Begreppet skvaller har med stor 

sannorlikhet olika betydelse hos olika människor och här måste det beaktas att begreppet 
kan ha tolkats olika av de två respondentgrupperna. Ledningen tar dock avstånd frå n att 

det ska finnas något fokus på skvaller och rykten och med tanke på att temat inte fick en 
enda röst i deras undersökning så är det mycket lågt prioriterat. Men på hemsidans 
undersökningen framkom det att det faktiskt finns en efterfrågan efter skvaller hos 

läsaren. 9 % av respondenterna att de anses ha intresse av att läsa om skvaller och rykten 
inom travvärlden, de tycker till och med att det bör prioriteras som ett av de fem 

viktigaste ämnena Travronden borde skriva om. Som en respondent föreslog i sin enkät, 
så kan Travronden ha en rubrik som heter ”det ryktas på stallbacken” eller dylikt där det 
tydligt uppgår att texten inte har en trovärdig grund, endast indicier som säger så. 

 
Ifall Travronden inte har något intresse att fokusera på skvaller och rykten kan de 

använda sig utav en förtydligande image för att förmedla sitt budskap och ta ett aktivt 
steg från sådana ämnen. Melin (1999) pekar på att genom att ge företaget en identitet så 
får marknaden och kunderna en bild över vad de kan förvänta sig vid leverans. Förmedlar 

Travronden att de har intresse för skvaller och rykten förväntar sig läsaren att läsa om 
sådant i tidningen. Tar Travronden däremot avstånd från sådant som inte är riktiga 

nyheter vet läsaren det i förhand och tar då ställning ifall tidningen fortfarande är 
intressant eller inte. 
 

Som tidigare nämnts och som går att utläsas ur Figur. 19.0 Ledningens och 
journalisternas åsikter jämfört med läsarnas åsikter ansåg läsarna att tävlingsresultat var 

ett av de fem viktigaste ämnen att läsa om på Travronden. Ledningen däremot gav det 
temat endast en röst. Med begreppet tävlingsresultat menas de loppresultat som finns på 
hemsidan och är främst från V75 eller andra loppsystem eller lopp som körs över hela 

världen med ett i övrigt stort mediauppbåd eller stora summor i prispengar. Men det råder 
även ett intresse att studera lokala förmågor, som det ser ut nu så är hästar som tävlar för 

Rixallsvenskan mycket intressanta att följa. Med tanke på att det var över var tionde 
respondent som ansåg tävlingsresultatet som ett viktigt ämne att läsa om så har vi 
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uppenbart hittat ett gap. Ledningen har inte förstått eller informerats om läsarens intresse 
i det ämnet. Enligt Grönroos (2007) beror då det på en dålig kommunikationskanal inom 

företaget. Det kan vara så att journalisterna visste om det här genom att de arbetar 
närmare och känner kunden bättre men klarade inte av att förmedla informationen till 

ledningen men det kan också vara så att hela företaget hade dålig uppdaterad information. 
Figur 6.0 Journalisternas åsikter visar oss att det var det senare påståendet som var det 
rätta i det här sammanhanget, ingen respondent hade heller där röstat på temat 

tävlingsresultat. Det här gapet menar Grönroos (2007) beror på företagets något oriktiga 
uppfattningar och syn på vad marknaden efterfrågar.  

 
Sättet att komma ur den här situationen kan dels vara att studera de interna 
kommunikationskanalerna och förbättra möjligheterna av att information kan flöda. Men 

i det här sammanhanget hade det inte spelat någon roll med tanke på att det inte fanns 
någon information att kommunicera. Journalisterna kände till det här gapet lika lite som 

ledningen gjorde. Däremot pekar Grönroos (2007) på en annan lösning där ledningen tar 
ett aktivt beslut mot att förändra situationen till det bättre genom en undersökning. På det 
sättet ökar tidningens förståelse över läsaren och dess intressen och gapet försvinner. I 

Travrondens fall kan de genomföra fler undersökningar eller studera svaren från tidigare 
undersökningar bättre. Det kan även vara så att tidigare undersökningar helt enkelt inte 

har fokuserat på de faktorerna.  Tidningen har bevisligen varit aktiv och gjort flera 
undersökningar tidigare så de saknar ju inte möjligheter att insamla information. Kanske 
är det så att ledningen redan har kommit fram till den slutsatsen, för det är ju trots allt  

svaret på sådana här frågor den här uppsatsen försöker besvara. Det kan vara så att de 
själva har tagit det aktiva steget till att insamla information av högre kvalitet, och det 

långt före som dessa ord blir skrivna. 
 
En faktor till ett gap som inte nu går att identifiera men som i framtiden kan uppstå 

genom förändrad demografi hos läsaren kan vara kring det tredje gapet som Grönroos 
(2007) nämner. Det är ett problem som uppstår när både ledningen och personalen är 

medvetna om kundens förväntan men genom brist på tekniskt stöd, resurser eller 
kompetens inte klarar av att leverera godkänd kvalitet. I det här fallet är det Travrondens 
journalister som enbart är män som riskerar att inte klara av att göra en tidning som riktar 

sig både mot män och kvinnor. Som läget är ju kan chefredaktör Freidenvall hålla med 
om att tidningen i huvudsak riktar sig mot män och att det då inte är något problem ifall 

även arbetsplatsen ser så ut. Frågan är vad som sker ifall travsporten förändras och antalet 
kvinnor ökar. Blir då könsfördelningen på redaktionen ett problem eller kan 
journalisterna förmedla sitt budskap lika framgångsrikt både kvinnor och män? Det här är 

en mycket viktig fråga då den involverar kundnöjdhet både hos befintliga men även 
framtida kunder samt dess lojalitet. 
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6. Slutsatser 

yftet var att lära känna kunden och finna intressegap mellan Travronden och dess 
läsare och tre frågor mynnade ut från det syftet. Genom tre stycken enkäter har svar 

samlats in och analyserats. Nu ska dessa resultat återkopplas till uppsatsens frågor och 
de ska tydligt besvaras med hjälp av författarens samlade kunskap. 

 

 

Läsarna av Travrondens hemsida och deras behov 
 

Den genomsnittlige besökaren på Travronden hemsida är man (80 %) och 46 år med en 
prenumeration på tidningen (42 %).  

 

Besökaren använder hemsidan mycket ofta, 38 % besöker den två gånger om dagen eller 

oftare och 40 % besöker den en gång om dagen. Det betyder att 4 av 5 av besökarna är 
inne på hemsidan dagligen.  
 

Den genomsnittlige läsaren ansåg att artiklar som behandlar hur hästar mår, skadelägen, 
formkurvor och annan information från landets travtränare var mest intressant. Därefter 

är internationella nyheter som till exempel redovisning av resultat från stora lopp eller 
hur svenska hästar klarar sig på turné näst viktigast. Spelbiten med interjuver av tränare 
och kuskar och där tidningen själv tippar utgången i loppen kommer på tredjeplats och 

redovisning av loppresultaten på fjärde. Det är lika många respondenter som tycker att 
nyheter som behandlar nordiska hästar, banor och lopp är lika viktigt som att läsa om 

skvaller och rykte inom travet. De båda anses vara de femte och sjätte viktigare ämnena.   
 
Många läsare saknade reportage i allmänhet och reportage om historia, utländska hästar 

och tränare och träningsmetoder i synnerlighet. För att göra läsaren mer nöjd ska de i så 
fall få läsa mer om sådant i tidningen men även få mer information om vad den 

administrativa sidan av sporten sysslar med. Några läsare kom även med konkreta förslag 
till möjligheten att lägga upp travrelaterade filmsekvenser på hemsidan med youtube som 
förslag till upplägg. En läsare tyckte det lät intressant ifall Travronden vill fokusera mer 

på skvaller inom travet men att det kunde finnas en specifik rubik just för de nyheterna 
som det ryktas på stallbacken så inga missförstånd av texten kunde göras.  

 
Det allra bästa med tidningen Travronden ansågs helt klart vara den heltäckande bild med 
resultat och startlistor tidningen gav samt de reportage som gick att läsa i tidningen. 

Travronden var även mycket bra på att uppdatera sina nyheter på hemsidan samt vara 
snabb med att publicera nya nyheter. Just det faktumet att Travronden var snabb att 

uppdatera hemsidan ansågs av många vara helt korrekt, tidningen fick ett snittbetyg på 4 
av 5 kring frågor om hemsidans hanterbarhet, design och läsarens intressegrad av 
nyheterna. Den nivån på nöjdhet bör strävas efter att upprätthållas alternativt förbättras 

för att även i fortsättningen hålla kunderna så nöjda. 
 

Däremot uppskattades inte den gnälliga och negativa ton som Travronden kunde utstråla 
genom sina artiklar eller bloggar. Även bads det att något tona ner fokuset på spelet och 

S 
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rikta sig mer mot individerna som hästar, skötare och ägare. Reportagen som tidigare 
nämnt är mycket populära och läsarna hoppades på att antalet av dessa skulle öka på 

grund av deras höga popluaritet.  
 

Identifierade gap mellan ledningen, journalisterna och läsarnas åsikter 
 

Vid en intern studie så visar det sig att ledningens och journalisternas svar var mycket 

lika varandra. De hade samma åsikt kring vilka de fem viktigaste ämnena var samt på ett 
ungefär i vilken ordningsföljd eller inbördes värde de hade. Därmed är de två interna 
parterna relativt överens om Travrondens viktigaste fokus och syn på läsarens intressen 

så inga stora gap går att finna.  
 

Dock finns det mindre skillnader som inte är några större problem men som ändå kan 
uppmärksammas, bland annat ett gap mellan Travronden och läsarnas åsikter kring värdet 
av bloggen på hemsidan. Ledningen, och journalisterna i synnerlighet värdesatte deras 

blogg som ett av de viktigaste ämnena, 80 % av journalisterna och 60 % av ledningen 
men endast 4 % (8:e plats) av läsarna ansåg den viktig.  

 
Även var det så att ledningen har mer intresse av interjuver än vad journalisterna har. (80 
% av ledningen och 40 % av journalisterna menar på att tränarintervjuer och speltips är 

viktigt. Här har ledningen mer koll på vad läsaren har för intresse då läsarna anser att 
fokuset på spel är det tredje viktigaste ämnet och gapet sitter då oftast i den interna 

kommunikationen. 
 
Ett ämne som läsarna å andra sidan ansåg var mer viktigt än Travrondens journalister och 

ledning var nyheter som riktade sig mot skvaller och rykten inom travsporten. 10 % av 
läsarna ansåg skvaller och rykten tillhörde de fem viktigaste ämnena medan ingen i 

ledningsgruppen och endast en respondent bland journalisterna ansåg det vara viktigt.  
  
Läsarna värdesatte även tävlingsresultat som det fjärde viktigaste ämnet att läsa om på 

hemsidan medan inga journalister och 20 % (en röst) av ledningsgruppen avsåg att det 
var viktigt. Här går det att finna ett tydligt gap som troligtvis består av bristande 

kännedom om sina kunders intressen.  
 
Alla de tre parterna har i princip samma åsikt gällande vilka de viktigaste och mest 

intressanta ämnena är. På det sättet är det inga svåra problem som de orsakar och det 
finns inga stora gap att åtgärda. 

 

Travrondens förändring för att göra kunderna mer nöjda 

 

Många av de gap jag har identifierat bygger på att ledningen har bättre koll på kundernas 
förväntningar än vad journalisterna har. Det betyder att Travronden inte tillräckligt 

utnyttjar de resurser som journalisterna har i form av direktkontakt med läsarna och 
marknaden. Den personal som jobbar parallellt med kunderna har större möjlighet att läsa 



 

- 48 - 

av förändringar och känslor kring vad marknaden gillar och inte tycker om, men i 
Travrondens fall känner journalisterna läsarna sämre än vad ledningen gör.  

 
Den troliga orsaken till det är främst att journalisterna är omedvetna om sina roller och 

genomför därför inte ett fullgjort arbete som de deltidsmarknadsförare de är. Lösningen 
är först att uppmärksamma medarbetarna om sina roller och skapa förståelse över vad det 
betyder. Det är ledningens ansvar att det genomförs och sådant kan göras genom 

internutbildningar eller korta kurser. På kurserna lär sig journalisterna vad en 
deltidsmarknadsförare är och vad deras roll betyder samt vad de kan tillföra till 

arbetsplatsen vid bra genomfört arbete. 
 
Den spricka som finns mellan ledningens och journalisternas syn på vad Travronden ska 

erbjuda läsaren ska ses som ett problem men som dock är enkelt att lösa. Genom att 
tydligt förmedla företagets syfte och mål visar ledningen på vad som bör prioriteras och 

vad journalisterna ska fokusera på allra främst. Det kan då framkomma att spelet och 
intervjuer av tränare och kuskar ska vara högt prioriterat och att bloggarna ska ses som en 
möjlig emotionell länk till läsarna men inte få för mycket tid av arbe tet. 

 
Genom undersökningen på hemsidan har det framkommit vad läsarna finner vara det 

bästa och det sämsta med Travronden. Oavsett ifall ledningen förmedlar den 
informationen eller att journalisterna direkt får ta del utav resultatet kan de förbättra 
tidningen genom läsarens åsikter. Redaktionen kan fokusera ytterligare på de positiva 

delarna samtidigt som de tonar ner och jobbar på de delar läsarna var negativa till. Det 
betyder främst att reportagen kommer att resursmässigt förstärkas och ges mer utrymme i 

tidningen. Det är ett inslag i tidningen som är mycket uppskattat och som kan vara en 
motivation hos prospects och kunder att börja prenumerera på tidningen. Utifrån de 
ämnen som läsarna ansåg att de ville se mer utav på hemsidan och tidningen har jag 

sammanställt ett kompendium med reportageförslag som alla journalister har fått tagit del 
utav. Det kompendiet kommer att ligga till grund för inspiration och nya idéer kring 

artiklar och utformning av tidning och hemsida som på så sätt ska kunna tillfredsställa 
kundernas behov på ett bättre sätt.  
 

Det intresse för skvaller som läsarna hade men som ledning och journalisterna tog 
avstånd ifrån och ansåg vara oviktigt kan med hjälp av Travrondens image förhindras. 

Genom att skapa en identitet kring tidningen som tar avstånd från skvaller och rykten 
bygger Travronden upp en image som kommunicerar bättre kvalitet och frånvaro av 
sådant som indicier och spekulationer.  

 
Inom de ramar som läsarna fick kritisera Travronden och kommentera dess dåliga sidor 

ansågs de vara för mycket gnäll bland journalisterna samt för mycket fokus på spelet. 
Med tanke på att stora delar av undersökningens respondenter samt ledningen ansåg att 
spelet var ett viktigt inslag, bör det diskuteras intern ifall någon förändring av mängden 

spelinformation bör förändras. Gällande klagandet som läsarna var negativa till bör 
journalisterna kritiskt granska sig själva och fundera över huruvida deras enskilda arbete 

stämmer överens med den åsikten eller inte. Kanske kan ledningen öppna upp till en 
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dialog där en diskussion kan föras över vilka negativa åsikter som då ska ha förts och ifall 
de då var befogade. 

 
Alla de tillfrågade respondenterna på Travronden var män och därmed tas alla beslut, och 

alla artiklar skrivs av män. Med tanke på att var femte besökare på hemsida är kvinna bör 
det ifrågasättas ifall arbetsplatsens demografi statistiskt kan representera Travrondens 
läsarkrets och ifall det är något problem. Risken är här att det i framtiden kommer bildas 

ett gap mellan journalisternas prestation och läsarnas förväntningar. Det spelar här igen 
roll hur upplysta ledningen är, har inte journalisterna de rätta förutsättningarna eller 

resurserna kan de inte prestera på den kvalitetsnivå läsaren kräver. Det bör alltså internt 
väckas en fråga kring personalens allmänna demografi och huruvida det är ett problem. 
Följdfrågan kan då ta upp ifall kvotering eller interna utbildningar är nödvändiga för att 

förbättra tidningens situation. 
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7. Avslutande diskussion 

 uppsatsens avslutande avsnitt ska säcken knytas ihop med hjälp av en diskussion 
kring huruvida uppsatsens frågor verkligen är besvarade. En ytterligare fråga kring 

vilka som kan ha ett intresse av att ta del utav uppsatsens resultat samt vad det här 
arbetet kommer att generera till i den framtida forskningen ska besvaras. Slutligen 
kommer författaren med förslag till vidare forskning inom ämnet som andra forskare kan 

få inspiration ifrån. 

. 
Uppsatsen består av tre frågor där den första frågade efter ”Vilka är läsarna av 

Travrondens hemsida och vilka behov har de?”. Svaren har framkommit ur den 
undersökning som gjordes på Travrondens hemsida där besökaren fick svara på läsvanor 

och intressen samt vad de värdesatte mest och minst hos Travronden. Fråga nummer två 
formulerades kring gapmodellen, ”Går det att identifiera gap mellan ledningen, 
journalisterna och läsarnas åsikter?”. Efter att ha jämfört hemsidans undersökningssvar 

med den enkät journalisterna och ledningen tillhandahölls, besvarades frågan genom en 
analys av den samlade informationen. Den tredje  frågan var ” Hur behöver Travronden 

eventuellt förändras för att bli bättre på att tillgodose läsarnas behov och därmed höja 
kundnöjdheten?”. För att besvara fråga tre studerade jag anledningen till de gap som 
registrerats i föregående fråga och hur dessa problem kan lösas. De förslagen har i sin tur 

redovisats som svar på den tredje frågan.  
 

Undersökningen har strävat efter att på bästa sätt lära känna Travrondens läsare och 
studera hur väl Travrondens medarbetare känner sina kunder. På det sättet ser jag 
företagets alla medarbetare som min huvudsakliga målgrupp i allmänhet men 

journalisterna och ledningen som de viktigaste intressenterna i synnerlighet. För 
självfallet är det så att hela företaget har intresse över hur den interna kommunikationen 

fungerar och att lära känna den kund som de i verkligheten servar. Sedan kommer det en 
naturlig återkoppling till journalisterna och ledningen med en förhoppning om att de 
kommer skapa ytterligare vinning ur resultatet med tanke på deras direkta deltagande i 

uppsatsens process. Det är dessa två grupper som direkt påverkas av det redovisade 
resultatet och som i sitt vardagliga arbete kan förändra tidningens situation.  
 

Travronden har alltså varit min prioritet ett när det gäller uppsatsens målgrupp men 
därefter när jag en förhoppning om att andra externa parter kan ha en stor användning av 

texten. Vad Travrondens läsare ser som tidningens för och nackdelar är fallgropar som 
alla tidningar kan riskerna hamna i och något som det bör finnas medvetenhet kring. 
Andra tidningar eller journalister på andra arbetsplatser kan tillgodose sig med inspiration 

till reportage eller kunskap över hur den travintresserade läsaren värdesätter sin läsning. 
Med tanke på tidningens rikstäckande läsarkrets som lockar alla parter inom travvärlden 

är det även en unik sammanfattning över vad den travintresserade befolkningen ute i 
stugorna tycker om travet.  
 

Inom den fortsatta forskningen kan det här arbetet ligga till grund för ökad förståelse 
inom företagens svårigheter kring att lära känna sina kunder och föra en intern dialog 

kring vad som ska förmedlas till sin målgrupp. Andra mer ämnesspecifika mervärden 

I 
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som uppsatsen kan generera till forskningsvärlden är förståelsen över travsportens aktiva 
och dess läsvanor av sporten. 

7.1 Vidare forskning 

Min förhoppning är att den här forskningen kan generera nyfikenhet i ämnet travvärlden 

och inspirera andra att granska sporten på samma eller andra sätt som jag har gjort här.  
 

Det är med en utgångspunkt från tvärsnittsansatsen den här uppsatsen är skr iven, men det 
finns dock anledning till att värdera hur resultatet kan se ut från en longitudinell ansats. 
Frågorna kan då cirkulera kring ifall de förändringar inom travets demografi jag har siat 

kring verkligen existerar, och om de generella åsikterna kring vad som är viktigt och 
mindre viktigt att läsa om med tiden förändras eller fortfarande består. 

 
En annan konkret ståndpunkt i uppsatsen är det ifrågasättandet av genusperspektivet på 
Travronden som jag i början reflekterade över. Även det ska kunna granskas eller 

utvecklas. Med hjälp av en mer samhällsinriktad undersökning kan könsrollerna inom 
sporten studeras och vid eventuella framkomna problem kan medias vinkling på 

problemet synas i sömmarna. En studie över vilka kvinnliga förebilder som finns kan 
vara intressant samtidigt som det går att titta på hur de behandlas av media och aktiva 
inom sporten. 

 
Den allra mest intressanta men också svåraste vinklingen hanterar processen att ställa 

samma frågor som jag har gjort nu, men inte till de som redan besöker Travrondens 
hemsida eller är prenumerant utan i princip alla andra travintresserade inom sporten. Att 
hitta det syfte som gör att de avstår tidningen hade enligt mig skapat ett högt värde på 

forskningsresultatet. Svårigheten är dock att hitta och komma i kontakt med 
respondenterna inom en något så när beskedlig budget.  
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9. Bilagor 

9.1 Enkät till hemsidans besökare 

Vi på Travronden genomför nu en undersökning som behandlar kvaliteten på vår hemsida 
och tidning. Din åsikt är mycket viktig och vi ber dig därför svara på våra frågor, 

undersökningen tar ungefär 5 minuter.  
 
1. Kön   – Man – Kvinna 

 
2. Ålder:_________ 

 
3. Hur ofta besöker du Travrondens hemsida? – 1 gång om dagen eller mer, 1 gång 
i veckan, varannan vecka, 1 gång i månaden, 1 gång per kvartal, 1 gång om året eller mer 

sällan 
 

4. Vilket betyg ger du designen på hemsidan travronden.se på en skala där 1 är mycket 
dåligt och 5 mycket bra?         – 1, 2, 3, 4, 5 
 

5. Nedan följer ämnen som går att hitta på Travrondens hemsida i mer eller mindre 
kvantitet, var vänlig och markera de 5 viktigaste och mest intressanta ämnena du värderar 

högst att läsa.  
 
– Ponnytrav 

–Galopp 
–Skamvrån 

–Skvaller och rykten inom travvärlden 
–Monté 
–Internationella nyheter 

–Nordiska nyheter 
–Insändare 

–Tävlingsresultat (från svenska travbanor) 
–Tränarintervjuer och speltips inför lopp 
–Bloggar 

–Nyheter från tränarstallen (form, skador, tränarbyten) 
–Läsarforum  

–Nyheter och bilder på nyfödda travhästar 
–Hästbörsen 
–Bildspel 

–Startlistor 
–Annat____ 

–Annat____ 
 
6. Har du intresse av ämnen som sällan går att läsa om på travronden.se, är lågt 

prioriterade eller saknas helt? Vilka ämnen skulle det då vara  – Nej, det finns inga 
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sådana ämnen som jag saknar eller anser vara lågprioriterade. – Ja, jag vill läsa mer 
om:____ 

 
7. Köper du även tidningen? –, Jag är prenumerant av tidningen, – Jag är prenumerant på 

nätupplagan, – Ja, 2 tidningar/veckan, – Ja, ungefär 1 tidning/vecka, – Ja, ungefär 1 
tidning/månad, – Ja, ungefär 1 tidning/kvartal, – Ja, 1 gång om året eller mer sällan, – 
Nej, aldrig 

 
8. Vilket helhetsbetyg ger du tidningen Travronden på en skala där 1 är mycket dålig och 

5 mycket bra?    – 1, 2, 3, 4, 5, läser aldrig tidningen  
 
9. Vad anser du är det bästa med tidningen?     – Inget. ____ 

 
10. Vad anser du är det sämsta med tidningen?        – Inget. ____ 

 
11. Du som inte är prenumerant, vad är den största orsaken till att du inte prenumererar?  
– För dyrt  

– Har inte det stora intresset för trav 
– Reser mycket så det blir svårt med försändelsen 

– Prenumererar eller köper annan tidning 
– Annan anledning:____ 
– Prenumerant 

 
12. Vilket pris anser du speglar värdet på tidningen allra bäst? Priset per lösnummer är nu 

35 kr.  –____ 
Vet du vad tidningen kostar per styck ifall du har en helårsprenumeration? –____ 
 

Travronden får tacka Dig för den tid som tog att besvara frågorna.  Vi kommer nu att 
bearbeta dina svar och resultatet kommer ligga till grund för den kvalitetsstudie av 

Travrondens hemsida och tidning som nu genomförs. Ps. Styckpriset per tidning får du 
ifall du delar 1 895 i 103. 
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9.2 Enkät till redaktionen 

 
Nedan följer ämnen som går att hitta på Travrondens hemsida i mer eller mindre kvantitet, var vänlig och 

markera de 5 viktigaste faktorerna du som aktiv inom ledningsgruppen/journalist anser är viktigast att 

kommunicera till läsarna.  

 Ponnytrav 

 Galopp 

 Skamvrån  

 Skvaller och rykten inom travvärlden 

 Monté 

 Internationella nyheter 

 Nordiska nyheter 

 Insändare 

 Tävlingsresultat (från svenska travbanor) 

 Tränarintervjuer och speltips inför lopp 

 Bloggar 

 Nyheter från tränarstallen (form, skador, tränarbyten) 

 Läsarforum  

 Nyheter och bilder på nyfödda travhästar 

 Hästbörsen 

 Bildspel 

 Startlistor 

 Annat____ 

 Annat____ 



 

 

 

 

 

 

 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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