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Förord 
 
Uppsatsen är skriven vid BBS Handelshögskola som är en del av Högskolan i Kalmar under 

höstterminen 2007. Uppsatsen har en huvudsaklig marknadsföringsinriktning, dess tyngd-

punkt är relationsmarknadsföring och uppsatsen syftar till att undersöka huruvida företag kan 

skapa relationer med hjälp av virtuella communities.  
 

 

 

Valet att skriva om just fenomenet rese-communities kommer av att jag inför en resa till 

Malaysia sommaren-07 valde att bli medlem på ett rese-community som drivs utav en 

nätbaserad resesäljare som jag sedan även valde att boka resan hos.  
  

 

 

Jag vill i detta inledande stycke även passa på att tacka de deltagande respondenterna för deras 

stora vilja till att dela med sig av sin kunskap och sina tankar i ämnet rese-communities. Utan 

deras insats hade denna uppsats inte varit genomförbar. Ett speciellt tack till min handledare 

Leif Rytting för konkreta tips och råd, jag vill även tacka min pojkvän Håkan Brovell som 

generöst delat med sig av uppmuntran synpunkter till mitt skrivande under hela uppsatsens 

gång. Slutligen så vill jag passa på att ge mig själv en klapp på axeln för att jag lyckades ro i 

land hela undersökningen trots att det många gånger kändes motigt. 

 

 

Kalmar ht-07, 

 

____________________ 

Jenny Ahlbeck 
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Sammanfattning 

 
Titel:  Virtuella rese-communities – deras roll och funktion ur ett 

relationsorienterat marknadsföringsperspektiv 

Författaren:   Jenny Ahlbeck 
 
Handledare:   Leif Rytting 
 
 
 
 
 
 

Kurs:  Kandidatuppsats inom Marknadsföring, 10p 
 
Inlämningsdatum: 2008-01-14  
 
 
 
 
 

Bakgrund/Problem:  Hur kan ett rese-community gynna ett företags långsiktiga relation 

till sina kunder? 
 
 
 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att analysera och skapa förståelse för vilken 

roll och funktion rese-communities spelar ur ett relations-orienterat 

marknadsföringsperspektiv.  
 
 
 
 

Metod: Denna undersöknings uppläggning baseras helt på det problem som 

definierats samt det syfte i vilket undersökningen bedrivs. I denna 

uppsats har jag valt att använda mig av såväl en deskriptiv som 

explorativ undersökningsstrategi. Jag har också använt mig av en 

kombination av deduktiv och induktiv ansats, då jag anser att 

undersökningen präglas av en abduktivt ansats. Det metodologiska 

tillvägagångssättet har varit kvalitativt. Den insamlade empirin 

insamlades genom djupgående intervjuer med 7 specialister från 

olika företag som uppmärksammat fördelarna med driften av rese-

communities. Intervjuerna präglades av mitt val av en kvalitativ 

metodval jag hela tiden eftersträvade en närhet till mina respon-

denter. 
 
 
 
 

Resultat/Slutsats: Då denna uppsats är av kvalitativ art och undersökningens syfte 

snarare är att analysera och skapa förståelse än att komma fram till 

några absoluta sanningar tillåts jag inte göra några generali-

seringar. Jag har dock valt att ändå försöka presentera några 

uppmärksammade mönster och egna tankar kring ämnet; rese-

communities.  De analyser jag gör presenteras i empiri och analys 
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kapitlet där den insamlade empirin presenteras i anslutning till 

kommentarer från de teoretiska referensramarna. De begrepp jag 

har valt att fokusera på är de som uppkom vid min problem-

diskussion, mina delproblem som berör begreppen; värde, lojalitet, 

engagemang och varumärke. De intressanta tendenser och mönster 

som jag kommit fram till presenteras i mitt avslutande kapitel; 

slutsats & diskussioner där jag även framför mina egna tankar och 

åsikter kring undersökningen och ämnet; rese-communities. 
 
 
 

Nyckelord:   community, rese-community, relationer, marknadsföring 
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Abstract 

 
 

Title: Virtual travel-communities – their role from a relationships orient-

ted marketing perspective. 

Author:  Jenny Ahlbeck 
 
 
 
 
 

Supervisor:  Leif Rytting 
 
 
 
 
 

Course:  Graduate thesis in Marketing. 10 Swedish credits 15ECTS 
 

 

 

Hand in date: 2008-01-14  
 
 
 
 

Background/problem: How can a travel-community strengthen a company’s long-term 

relationship with its customers?  
 
 

Purpose: The survey is supposed to analyze and built an understanding for 

what role travel-communities serves from a relationship oriented  

marketing perspective.  
 
 
 

Methodology:  The disposition of this survey is based entirely on the problem that 

has been defined and the purpose in which the investigation is 

performed.  In  this essay I  have chosen to use both a descriptive 

and a exploratory investigation strategy. I have also chosen to use a 

combination of a deductive and inductive attempt, since I believe 

that this investigation characterize an abductive attempt. The 

methodological strategy has been qualitative. The empiric material 

has been collected through profouned interviews with 7 specialists 

from different companies that has noticed the advantages in the use 

of travel-communities. The interviews were performed in a  

qualitative way, where I constantly aimed to create a closeness 

between me and my respondents. 
 
 
 

Results: Since the paper is qualitative and the investigation is supposed to 

analyse and built an understanding rather than result in any 

definitive answers I have not been allowed to do any generaliz-

ations. Despite this fact I have yet chosen to present a couple of 

patterns that have caught my attention and some of my own 

thoughts concerning the topic; travel-communities. My analysis is 
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presented in my empirical and analyse chapter where the empirical 

material is presented in reference to the theoretical framework. The 

notions that I have decided to focus on are those who arise during 

the problem discussion; worth, loyalty, engagement and brand. The 

interesting approaches and patterns that I have noticed will be 

presented in my final chapter; conclusion & discussions, there I will 

also present my own thoughts and opinions about the investigation 

and the subject travel-communities.      
 
 
 
 

Keywords:  Community, travel-community, relationships, marketing
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1 Inledning  

I mitt inledande kapitel vill jag att ge läsaren en bild av uppsatsens innehåll. Avsnittet skall 

presentera det valda undersökningsområdet genom en kortfattad introduktion samt en mer 

omfattande problemdiskussion som mynnar ut i uppsatsens övergripande frågeställning och 

syfte. Avsnittet avslutas med en presentation av de avgränsningar som jag valt att göra, en 

översiktlig disposition över uppsatsens utformning samt en introduktion till ämnet rese-

communities. 

1.1 Introduktion 

Internet används så gott som dagligen av hundratals miljoner människor världen över. Vi 

spenderar allt mer tid online; läser tidningar, söker efter vår framtida partner, laddar ner musik 

och filmer, handlar, utbildar oss och umgås (Frankel, 2007). Webben blir allt mer befolkad 

vilket resulterar i att den virtuella världen smälter samman allt mer med den verkliga. Det i sin 

tur ökar kraven på att dagens företag finnas tillgängliga där kunden befinner sig, de måste även 

skapa sig en större förståelse för den virtuella värld som dagens människor i allt större 

utsträckning lever i (migroup.se).  
 

 

 

Frankel (2007) konstaterar vidare att användningen av internet utvecklas i enorm takt, det är 

inte bara antalet användare som ökar, här har även antalet hemsidor och framgångsrika 

nätbaserade handelslösningar mångdubblats och fortsätter hela tiden att öka i stadig takt. Han 

talar om att internet tidigare främst utvecklats av kommersiella krafter och på så vis i första 

hand använts för informationssökning och e-handel, men att företag i allt större utsträckning 

även börjat uppmärksammat möjligheterna med att använda internet som medel för 

relationsskapande. En potential som även Jakobsson (1998) påpekar, han hävdar att internet 

gör det möjligt för företagen att komma i kontakt med så väl potentiella som redan existerande 

kunder och knyta långsiktiga relationer. Han redogör vidare för att kontakten kan äga rum från 

företagets egen hemsida där de kan lägga ut information och marknadsföra sig själva och sina 

erbjudanden. Möjligheterna vid utformningen av den egna hemsidan är enligt honom 

obegränsade och här är det som han själv uttrycker det endast företaget som sätter gränserna.  
 

 

 

Användningen av ett community på eller i anslutning till den egna hemsidan är en möjlighet 

som många företag uppmärksammats på den senaste tiden. (dn.se) Trive AB (trive.se) är ett 

företag som anses vara marknadsledare i Europa när det gäller marknadsföring på internet med 

hjälp av såkallade communities. De menar att användningen av ett community påverkar 
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företagets webbsida positivt på flera olika sätt, bland annat genom att antalet besökare och 

medverkare på sajten ökar, skapandet av fler kommunikationskanaler, fler sidvisningar per 

besök samt en mycket starkare personlig kontakt mellan företag och besökaren, som i det här 

fallet även kan representera en kund eller potentiell kund. Ett community gör det enligt 

Federici (2005) möjligt för företagets potentiella köpare och kunder att interagera med 

varandra, här kan olika typer av besökare i form av redan existerande kunder och potentiella 

kunder från alla världens olika hörn mötas för att utbyta information och upplevelser i det 

ämne, den produkt eller det varumärke som diskussionerna på communitysajten kretsar kring.  
 

 

Inom communityvärlden spås ämnet resor vara den nya heta trenden, något som leder till att 

allt fler företag väljer att köpa eller starta upp egna virtuella mötesplatser som vänder sig till 

just reseintresserade. Bara under de senaste åren så har ett flertal stora rese-communities växt 

fram särskilt på den internationella marknaden och de svenska företagen är inte sena att haka 

på trenden (e24.se). 

 

1.2 Problemdiskussion 

Då virtuella rese-communities är högst aktuella och marknadsföringen via ett community kan 

ses som en relativt ny företeelse valde jag att undersöka fenomenet ur ett marknadsförings-

perspektiv med fokus på relationer, med andra ord ett relationsorienterat marknadsförings-

perspektiv. I min inledning redogör jag för förekomsten av två skilda världar; den virtuella och 

den verkliga och Normann (2000) konstaterar att det på den traditionella marknaden (som 

upplevs som den verkliga) länge existerat ett relationstänk inom affärsvärlden. Med min 

undersökning vill jag analysera och skapa förståelse för hur utvecklad tanken om relationer och 

relationsskapande är i den virtuella världen när det kommer till fenomenet rese-communities. 

När det gäller relationsskapande såväl i den verkliga som i den virtuella världen så har jag 

identifierat följande inslag som särskilt relevanta för min undersökning; interaktivitet, nya 

marknadsföringsmetoder, lojalitet, värdeskapande samt betydelsen av starka varumärken. 

Nedan följer en diskussion kring dessa inslag för att på så vis visa på varför jag anser dem vara 

intressanta att befästa genom min undersökning:    
 

 

 

Att internet skapar goda förutsättningar för interaktivitet är något som Grönroos (2002) 

uppmärksammar, här är det enligt honom viktigt att man som företag förstår att det är kunden 

som tar initiativet till kontakten och inte företaget. Jakobsson (1998) talar om att 

kommunikationen via internet kan ses som relationskommunikation och för att kunden skall 

uppskatta kommunikationen så måste den anpassas efter kundens beteende och 
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informationsbehov. Han poängterar att informationen måste vara kundens önskan, för om 

kunden inte finner den information som efterfrågas så kommer man att vända sig till ett företag 

som bättre lyckas motsvarar informationsbehovet. Relationen över internet, eller den 

elektroniska relationen som Gummesson (1998) uttrycker det har en del specifika särdrag när 

det gäller innehåll, kontext och infrastruktur. På internet finns inget fysiskt närvarande, allt är 

information, allt sker på bildskärmen istället för ansikte mot ansikte och bildskärmen ersätter 

det fysiska rummet. Detta innebär att de nätbaserade företagen trots den snabba tekniska 

utvecklingen som skett under de senaste åren ännu inte kan erbjuda samma nivå av 

kundkontakt som de företag som finns tillgängliga på den traditionella marknaden. Detta i och 

med att en viktig del av kundkontakten i form av det personliga mötet med kunden går förlorad 

och risken är att kunden uppfattar företaget som ansiktslöst och att relationen med kunden blir 

svårare att uppnå. Renninger & Shumar (2002) talar om begreppet virtuell interaktion, genom 

detta vill de förtydliga att interaktionen över ett virtuellt community är ett möte i samma 

bemärkelse som det traditionella mötet ansikte mot ansikte. De menar också att ett virtuellt 

community i många fall kan fungera som en förlängning av det verkligt fysiska omvärlden. 

Även Gummesson (1998) redogör för att internet trots avsaknaden av det fysiska rummet och 

den mer personliga kontakten i allt större utsträckning kan ses som ett medium som lämpar sig 

väldigt bra i skapandet av relationer. Han hävdar till och med att den elektroniska relationen 

rent av kan förbättra relationen till kunden på många sätt bland annat genom att interaktionen 

”kund-till-kund” stärks. Även Söderlund (2003) har uppmärksammat hur närvaron av andra 

kunder kan påverka kunden inställning positivt till företaget och göra så att en kund väljer att 

göra upprepade besök. Ett community kan som tidigare nämnts, fungera som en mötesplats på 

internet för ett företags kunder och potentiella kunder. Här ges de möjlighet till att 

kommunicera och interagera med varandra och tillsammans bidar de till att relationen kund till 

företag stärks (mainloop.se). Ett community kan på så vis mycket väl liknas vid ett det ”kund-

till-kund” nätverk som Gummesson (1998) talar om, detta eftersom ett community möjliggör 

en god interaktion mellan företagets kunder. 
 

 

 

De traditionella marknadsföringsmetodernas betydelse minskat, något som Fernström et al. 

(2002) tror har att göra med att kostnaderna för denna typ av reklam har ökat markant. Han 

talar även om att dagens kunder tröttnat på att ständigt bli överrösta av massmediernas ideliga 

brus av reklambudskap. Fanning (1997) menar att dagens kunder även är mer skeptiska till 

reklamen och mer medvetna om de metoder som företag använder sig i jakten på deras 

uppmärksamhet. Detta är en avgörande faktor som han menar spelar in i det faktum att den 
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traditionella massmarknadsföringen inte längre fungerar lika effektivt som tidigare och att 

företagen därför har börjat se sig om efter nya marknadsföringsmetoder. Fernström (2000) talar 

om att framtidens kund bör ses som en aktiv sökare av information snarare än en passiv 

informationstagare.  Med det menar han att kunden själv sållar ut vilken information han/hon 

är villig att ta del av. Eriksson & Åkerman (1999) talar om att företagens marknadsföring inte 

kan ”tränga sig på” i samma bemärkelse som den gjort tidigare. De talar om att marknads-

föringen istället måste ha en karaktär och personlighet som gör att kunden känner sig 

motiverad till att uppmärksamma den. Massmarknadsföring kan enligt Fanning (1997) inte 

längre ses som en användbar strategi och måste därmed ersättas av nyare, smartare och mer 

skräddarsydd marknadsföring som både är lättillgänglig och känns mer betydelsefull för 

kunden. Eriksson & Åkerman (1999) talar om att dagens företag måste ha modet att låta 

kunden styra deras verksamhet. Med det menar de att dagens företag måste våga fråga 

kunderna vad de vill ha, vad de efterfrågar och vad de har för förväntningar och sedan våga ta 

bort de delar i erbjudandet som ur kundens perspektiv ändå inte utgör något direkt värde.  

 

 

 

Internet innebär nya förutsättningar för tjänsteproduktion och värdeskapande idag och i 

framtiden. Det fungerar här som Normann (2000) utrycker det som en helt ny plattform som 

skapar möjlighet till helt nya former av affärer, tjänster och nytt värdeskapande. Frankel (2007) 

menar också att det ökade bruset av information i kombination med kundernas ökade möjlighet 

att välja bort budskap innebär att man som marknadsförare idag bör kunna erbjuda sina kunder 

någonting utöver det vanliga. Han talar om vikten av att företag måste kunna tillföra värde och 

erbjuda något som kunden i sin tur är villig att ta del av. Något oväntat, intressant, lärorikt eller 

kul som samtidigt knyter an till det företaget ämnar sälja. Enligt Frankel (2007) finns det 

tusentals olika sätt ett företag kan marknadsföra sig på med hjälp av Internet. Alla med olika 

förutsättningar när det gäller att skapa goda resultat. En av de främsta utmaningarna för dagens 

marknadsförare är således inte att förstå betydelsen av att vara närvarande på internet, det 

handlar istället om att förstå hur man närvarar på ett nyare och smartare sätt som tilltalar och 

skapar värde i kundens ögon. Frågan är om ett community kan vara ett exempel på ett nyare 

och smartare sätt att marknadsföra företaget och dess erbjudanden. Enligt Hans Leijström, 

community specialist på Trive AB så är företags beslut om att skapa eller köpa upp ett 

community inget annat än ett effektivt och mycket strategiskt sätt att utveckla starka relationer 

genom att kunna erbjuda sina kunder och potentiella kunder i form av medlemmar det 

mervärde som mötet med andra människor kan skapa (webbfacit.se). 
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Jakobsson (1998) talar om att användarna på internet kan förflytta sig mellan olika företag och 

deras hemsidor på nolltid i jakt på det bästa erbjudandet. Han menar att den möjligheten 

kommer att sätta konsumenternas lojalitet till sina traditionella företag på hårda prov och att 

det kommer att krävas mer för att behålla kundernas lojalitet i framtiden. Han redogör för att 

företagen måste bli bättre än sina konkurrenter på att använda internet på ett sätt som skapar 

värde för kunden. Företagen kan enligt honom lyckas med detta genom att vara delaktiga i en 

ständig kommunikation med kunden där de visar engagemang och skapar kunskap om 

kundernas behov och preferenser, och baserat på den kunskapen sedan skapa attraktiva och 

individuellt anpassade erbjudanden som kunden i sin tur efterfrågar.  
 

 

 

På internet finns som tidigare nämnts inget fysiskt närvarande (Gummesson, 1998) och Urde 

(1997) menar att teknologins snabba utveckling och spridning riskerar att minska skillnaden 

mellan olika företags produkter i och med att alla snart kommer att dela samma teknologi. Här 

blir varumärket och företagets image allt viktigare i skapandet av konkurrensfördelar företag 

emellan och företagen måste därför bli bättre på att marknadsföra sina varumärken och på så 

vis skapa ett mervärde för sina kunder. Han talar även om de ökade mediekostnaderna som i 

sin tur begränsar företagens möjligheter till att marknadsföra sig och sina varumärken och 

menar, precis som Fanning (1997) att företagen måste hitta nya sätt att synliggöra varum-ärkets 

mervärden som annars riskerar att inte uppmärksammas av konsumenten. Skapandet av ett 

community anses kunna stärka det egna företagets varumärke, detta genom att företagets 

kunder blir lojala genom sitt medlemskap till företagets community och därmed mer eller 

mindre medvetet blir lojala till företaget bakom driften av communitysajten (e24.se). 
 

 

 

Sammanfattningsvis vill jag poängtera att dessa ovannämnda inslag representerar några av de 

intressanta aspekter som gör att det för mig känns angeläget att fördjupa sig i ämnet rese-

communities, som en ny och intressant kanal som erbjuder nya möjligheter för dagens företag 

när det gäller relationsskapande. Jag kommer i min teoretiska del av undersökningen att utreda 

de teorier som redan existerar kring; interaktivitet, nya marknadsföringsmetoder, lojalitet, 

värdeskapande samt betydelsen av starka varumärken, för att sedan i min empiri och analys 

visa på huruvida dessa teorier kan tillämpas i verkligheten ute bland de företag som i dag valt 

att satsa på just etablerandet av egna rese-communities. På detta sätt hoppas jag kunna få en 

större förståelse för vilken roll och funktion ett rese-community spelar ur ett relationsorienterat 

marknadsföringsperspektiv, om de kan påverka den långsiktiga relationen till kunden positivt 

och om så är fallet, på vilket sätt? 
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1.3 Problemformulering 

Som följd av den tidigare problemdiskussionen så har jag valt att forma följande problemfor-

mulering för min undersökning:  

 

� Hur kan ett rese-community gynna ett företags långsiktiga relation till kunden? 

 

Utifrån den huvudsakliga problemformuleringen har jag sedan brutit ut fyra delproblem som 

tillsammans bör genererar svaret på huvudfrågan. 

 

De fyra delproblem som formats är: 
 

 

 

 

� Hur skapar man värde för kunden genom ett rese-community? 

� Hur engagerar man sina kunder i kontakten med företaget? 

� Hur skapar man lojala kunder med hjälp av ett rese-community 

� Hur kan ett rese-community stärka företagets varumärke?  
 

 

 

 

Jag betraktar dessa delproblem som viktiga att undersöka och befästa för att på så vis ge ett 

underlag för den analys samt slutsats vilket uppsatsen ska resultera i.  
 

1.4 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att analysera och skapa förståelse för vilken roll rese-communities 

spelar ur ett relationsorienterat marknadsföringsperspektiv.  

 

1.5 Avgränsningar & förklaringar 

Uppsatsen har ett tydligt marknadsfokus, inte ett teknikfokus och tar upp drivkrafterna bakom 

utvecklingen av rese-communities snarare än dess utformning. Tyngdpunkten ligger på 

relationsmarknadsföring, där relationen till kunden står i fokus.  Jag har valt att skriva upps-

atsen sett utifrån ett företagsperspektiv, där jag tillfrågat ett antal företag hur de tror att deras 

användning av ett rese-community kan komma att påverka relationen till kunden. Uppsatsen 

skall även ge svar på frågan; huruvida det ens möjligt att knyta en långsiktig relation med 

användaren utav företagets rese-community till det egna företaget, varumärket och ens 

produkter. Uppsatsen ämnar även urskilja likheter och skillnader i hur olika typer av företag 

använder sig utav rese-communities och i vilket syfte.  
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1.6 Uppsatsens disposition 
 
 

 

 

 

Denna uppsats är uppbyggd i fem kapitel. I detta första kapitel 

presenteras bakgrunden till ämnesvalet. Här behandlas en 

problemdiskussion följt av uppsatsens problemformulering och 

syfte. 
 

 

I det andra kapitlet beskrivs den metoden som använts. Här 

behandlas undersökningsstrategi, vetenskapligt tillvägagångs-sätt, 

materialinsamling, kvaliteten av undersökningen samt den valda 

undersökningsmodellen. 
 

 

I tredje kapitlet presenteras den teoretiska referensram som jag 

funnit relevant för uppsatsens syfte. Här förklaras de båda 

begreppen community och relationsmarknadsföring. Fortsättn-

ingsvis återfinns teorier som interaktiv marknadsföring, kunden 

som producent, kunden som marknadsförare, kundvärde, 

kundlojalitet, varumärke & image. 
 

 

I fjärde kapitlet presenteras min teoretiska och empiriska analys. 

Uppsatsens teori och empiri sammanvävs och resulterar i ett antal 

mönster som observerats.  

 

I det femte och sista kapitlet presenteras de slutsatser och egna 

reflektioner som dragits och skapats under uppsatsens gång. Här 

kommer jag även att besvara det valda syftet för uppsatsen. 
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1.7 Bakgrund; Virtuella communities 

Nedan har jag valt att presentera och förklara begreppet virtuellt community mer ingående, 

detta i hopp om att kunna ge läsaren en grundläggande förståelse för det ämne som jag valt att 

basera uppsatsen på.   

 

1.7.1 Definitionen av begreppet  

Enligt Norstedts engelsk/svenska ordbok (1993) så översätts den engelska termen community 

till samhälle, samfund, [folk] grupp, det kan även översättas till gemenskap, intresse-

gemenskap, gemenskapskänsla och umgänge. Det engelska ordet community, i den bemär-

kelse som denna uppsats syftar till att undersöka, har enligt Svenska datatermsgruppen ingen 

direkt svensk översättning (nada.kth.se). De har därför beslutat att företeelsen inte skall ses 

som enbart en engelsk fackterm utan mer som ett ord i vardagsspråket som kan översättas på 

många olika sätt. När det gäller virtuella communities redogör de vidare för att den svenska 

översättningen kan ses ha en mängd olika betydelser t.ex. Intressentgrupp, nätförening eller 

webbforum och konstaterar på så vis att ett community därmed inte kan översättas till en 

övergripande term på svenska. Det finns dessutom en mängd olika definitioner av begreppet 

virtuellt community. Tittar man enbart på ordet community så menar Fernbeck & Thompson 

(1995) att det härstammar från det latinska ordet communis som kan ses som en 

sammansättning av de båda latinska orden cum, som betyder tillsammans och munus som kan 

översättas till skyldighet eller förpliktelse. De menar att man alternativt även kan tolka ordet 

cum som innan och unus som en. Definitionen av begreppet skulle således vara; en grupp 

människor som samlas tillsammans kring någon form av förpliktelse gentemot varandra eller 

som en grupp människor som samlas i ett gemensamt syfte. Begreppet virtuellt community 

syftar på att gruppen med människor finns samlade i en virtuell miljö. Rheingold (1995:1) 

definierar den sammansatta termen virtuellt community som;  
 

“A group of people who may or may not meet one another face to face, and who exchange 

words and ideas through the mediation of computer bulletin boards and networks” 
 

Han nämner vidare att virtuella communities även kännetecknas av att vara:  
 

”Social aggregations that emerge from the Net when enough people carry on those public 

discussions long enough, with sufficient human feelings, to form webs of personal relationships 

in cyberspace” 

(Rheingold 1995:1)  
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Medan den traditionella innebörden av det engelska ordet community enligt Schuler (1996) 

snarare kan ses som samhällen som framkallas genom geografisk närhet (grannskap, stad, 

kommun, etc.) eller organiserad samhörighet (skolor, samfund, sport, hobbys, etc.) så menar 

han att ett virtuellt community kan således ses som i första hand ett socialt begrepp: ett antal 

människor i relation till varandra genom användandet av en specifik teknologi. Han menar 

vidare att ett virtuellt community, är virtuellt till vissa aspekter, men de är ändå bör ses som 

verkliga. Detta eftersom han anser att de representerar verkliga människor och deras åsikter, de 

bör följaktligen ses som en spegling av den verkliga världen.   

 

1.7.2 Deras uppkomst och karaktär 

Engelskans World Wide Web, förkortas i regel till the Web och den svenska motsvarigheten 

lyder; nätet eller webben. Enligt Jakobsson (1995) utvecklades webben i slutet av 1980-talet 

och bör ses som ett hjälpmedel för att hitta information i form av text, bild, ljud och video 

lagrad från datorer världen över på internet. Idag talar man om fenomenet webb 2.0 som 

hänvisar till en uppfunnen andra generation av webbaserade communities. Men även om 

termen Webb 2.0 får det att låta som om ny tekniskt uppdaterat version av World Wide Webb 

har uppkommit så är det inte fallet. Webb 2.0 representerar snarare en förlängning av Webb 

1.0, där man tydligt kan urskilja förändring i användningen av webben hos såväl utvecklare 

som användare. Webb 1.0 har främst utvecklats av kommersiella krafter och har tidigare främst 

använts i sökandet efter information och e-handel, medan webb 2.0 innebär att man är framme 

vid den revolution som många förutspått alltsedan begynnelsen av internet, där webben i allt 

större utsträckning även används i skapandet av sociala nätverk (wikipedia.org).   
 

 

 

Jakobsson (1995) liknar internet och webben vid en storstad, med tusentals gator och gränder, 

han nämner vidare att det kan vara svårt för människor att hitta fram till företagets ”affär” och 

att företaget därför måste finnas tillgängliga där deras potentiella kunder befinner sig eller göra 

sin lokalisering känd för på ett eller annat sätt. Samma sak händer på webben, här krävs det 

precis som i storstaden att företaget finns tillgängliga på de platser som ofta besöks, dessa 

platser kallas på internet för mötesplatser. Ett community kan närmast beskrivas som en sådan 

mötesplats eller nätgemenskap på internet. Här kan man som besökare kan bli medlem gratis 

eller mot betalning och genom sitt medlemskap får man sedan fri access till en mängd olika 

funktioner på webbsidan.  
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Det finns en mängd olika communities på internet; stora, små, rikstäckande, lokala, interna-

tionella och öppna såväl som slutna. (sv.wikipedia.org) Renninger & Shumar (2002) redogör 

dock för att trots dessa skillnader så har de flesta communities ett gemensamt drag, de är 

kunskapsbaserade och deras främsta syfte är att sprida kunskap. Enligt Böhme et al. (2003) 

kännetecknas ofta communities av att vara en plats på webben där en blandning av besökare 

med helt olika bakgrund kan inleda ett medlemskap för att sedan dela med sig av sina 

erfarenheter i ett gemensamt ämne som intresserar dem. Lave & Wengers (1991) skiljer mellan 

fem olika typer av medlemsprofiler som existerar på ett virtuellt community; den tillfälliga 

besökaren, nybörjaren, den återkommande besökaren, experten och avhopparen. De beskriver 

den tillfälliga besökaren som en person som inte är medlem och därför inte deltar i 

diskussionerna utan mer observerar innehållet på sajten. Den tillfälliga besökaren kan välja att 

bli medlem och inträder då rollen som nybörjare, efter en tid kan nybörjaren i sin tur utvecklas 

till en regelbunden besökare som i sin tur kan utveckla ett så pass starkt engagemang och aktivt 

deltagande att han eller hon blir igenkänd som en expert på sajten. Experten drivs enligt 

författarna av ett starkt engagemang för sajten och sitt medlemskap. Intresset för ett 

community kan även svalna, författarna talar om avhopparen, en medlem som av en eller 

annan anledning tröttnat på sajten och därför väljer att avbryta sitt medlemskap. 
 

 

 

Sohn & Leckenby (2007) konstaterar att virtuella communities är beroende av sina med-

lemmar. De menar att ett community är beroende av människor som är villiga till att dela med 

sig av information och till att kommunicera, ett community är kommunikation:  
 

 

”People are responding to an environment that consists of other people responding to the 

environment, which consist of people responding to an environment of peoples responses” 

(Sohn & Leckenby 2007:435) 
 

 

 

Författarna vill med detta citat visa på att det är kommunikationen människor emellan som 

bidrar till skapandet av ett community, utan medlemmarna och deras villighet till att kommu-

nicera och utbyta information existerar inget community. Det menar således at det inte är 

antalet medlemmar som räknas utan graden av engagemang och hur aktivt medlemmarna är 

villiga till att delta. Enligt Renninger & Shumar (2002) kan ett community liknas vid en 

ständigt pågående process av ömsesidigt kunskapsutvecklande och informationsutbyten. Det 

informationsutbyte som existerar på ett virtuellt community kan enligt Smith & Kollock (1999) 

närmast beskrivas som en sorts ”gåvoekonomi”, där folk hjälper varandra utan att kräva 

någonting tillbaka i gengäld. Smith & Kollock (1999) nämner tre olika anledningar till att man 
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kan vara intresserad av att bidra med information; en av anledningarna kan vara att man hjälper 

andra i hopp om att man själv ska kunna bli hjälpt när man är i behov av det. En annan 

anledning som motiverar människor är prestige, genom att bidra med värdefull information 

hoppas man vinna respekt hos andra. Den tredje och sista orsaken anser författ-arna vara att 

man drivs av en vilja till att kunna vara med och påverka sin omgivning. 
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2 Metod  

I kapitlet beskrivs och motiveras den metod och det tillvägagångssätt som använts vid 

framställandet av uppsatsen. De delar som behandlas är undersökningsstrategi, vetenskapligt 

tillvägagångssätt, materialinsamling, kvaliteten av undersökningen samt avslutningsvis den 

valda undersökningsmodellen. 

2.1 Undersökningens uppläggning 
 

 

2.1.1 Val av undersökningsstrategi  

Andersen (1998) menar att man i producerandet av kunskap måste vara medvetna om vad man 

ska använda kunskapen till, detta eftersom olika typer av kunskapsbehov kräver olika typer av 

undersökningsstrategier. Den undersökningsstrategi som väljs bör enligt Merriam (1998) 

baseras på det problem som definierats i uppsatsen samt vilket resultat som känns givande. Jag 

har i denna uppsats utgått ifrån problemformuleringen; ”Kan ett rese-community gynna ett 

företags relation till kunden”? och syftet med uppsatsen är att analysera och skapa förståelse 

för vilken roll rese-communities spelar ur ett relationsorienterat marknadsförings-perspektiv. 

 

2.1.2 En klassifikation av undersökningen  

Enligt Patel & Davidson (2003) så finns det tre olika sätt att klassificera en undersökning; 

explorativ, deskriptiv eller hypotesprövande. Vilken av dessa tre metoder man väljer påverkas 

av mängden kunskap som finns inom det valda området samt på undersökningens 

kunskapssyfte. När det saknas kunskap inom ett visst ämne så antar forskningen ett mer 

utforskande perspektiv och undersökningen kallas då för explorativ. En explorativ 

undersökning ämnar till att på olika sätt samla in så mycket information som det bara går i det 

valda ämnesområdet. Inom områden där det redan finns kunskap och där modeller redan har 

utvecklats kan undersökningen istället vara mer deskriptiv, det vill säga beskrivande. Här kan 

man som forskare välja att koncentrera sig på ett särskilt område som man kan undersöka mer 

detaljerat och djupgående.  Den tredje och sista klassificeringen är den hypotetsprövande, där 

forskaren ställer upp en hypotes och försöker finna samband. Denna undersökning sker i regel 

inom välutforskade områden där kunskapsmängden är omfattande och det redan finns gott om 

vedertagna teorier till hands. Enligt författarna genomförs dessa tre olika undersökningar ofta 

separat från varandra, men de kan även kombineras om undersökningen är så pass omfattande 

att den kräver det.  Jag har valt att använda mig utav en blandning av den deskriptiva och den 
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explorativa undersökningsstrategin. Valet till den deskriptiva undersökningsstrategin grundar 

jag på uppsatsen syfte, som är att analysera och skapa förståelse för vilken roll rese-

communities spelar ur ett relationsorienterat marknadsföringsperspektiv snarare än att än att 

leda fram till en förklaring eller några absoluta sanningar av något slag. Valet att genomföra en 

kombination av en deskriptiv och explorativ undersökning kommer av att området som jag 

ämnar utveckla en förståelse för representerar en ny trend och därmed är relativt outforskat 

särskilt ur det valda perspektivet.   

 

2.1.3 Vetenskapligt tillvägagångssätt 

Bryman (2001) talar om två olika teorier inom forskningen när syftet är att producera kunskap; 

deduktiv och induktiv, där den deduktiva teorin representerar den vanligaste uppfattningen om 

förhållandet mellan teori och praktik. Patel & Davidsson (2003) ger en bra beskrivning på de 

skilda tillvägagångssätten, de talar om deduktion som bevisandets väg och induktion som 

upptäcktens väg.  Här innebär den deduktiva teorin att man utgår från redan prövade teorier 

som rör ett visst ämnesområde, ifrån dessa teorier härleder man sedan ett eller ett antal 

hypoteser som bekräftas eller förkastas i jämförelsen med den teori man får fram i den 

empiriska studien. Den induktiva teorin innebär enligt författarna att man istället drar 

generaliserade slutsatser där man utgår från observationer eller den insamlade empirin och 

sedan utifrån dessa försöker urskilja generella mönster som i sin tur kan göras om till teorier.  

Yin (1990) förtydligar förhållandet mellan den deduktiva och induktiva teorin genom att 

förklara att den deduktiva ansatsen bygger på att teorin studeras innan empirin samlas in 

medan den induktiva bygger på det omvända, där de empiriska undersökningarna genomförs 

innan teorin har samlats in.  
 

 

 

Bryman (2001) talar vidare om att den deduktiva teorin ofta kan ses som linjär med en tydlig 

och logisk ordningsföljd, men så behöver inte vara fallet. Deduktionen innefattar istället ofta 

drag av induktion precis som induktionen innefattar drag av deduktion. Yin (1990) talar om att 

undersökningens relation mellan empiri och teori inte bara kan ses som deduktiv och induktiv 

utan även som abduktiv, där den abduktiva metoden kan ses som en blandning mellan de två 

tidigare omnämnda. Enligt Alvesson & Sköldberg (1994) så utgår induktionen från empirin 

och deduktion från teorin och även de framhåller att en växelverkan av dessa två ansatser skall 

vara extra gynnsam. De konstaterar vidare att begreppet abduktion som precis som induktionen 

utgår från empirisk fakta men ändå inte väljer att avvisar de teoretiska föreställningarna.  Jag 

har valt att använda mig utav en blandning utav den deduktiva och den induktiva ansatsen. 
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Genom att använda mig av en abduktiv ansats hoppas jag kunna bedriva en mer öppen 

undersökning där jag på ett deduktivt sätt hoppas kunna finna en förståelse för huruvida 

företagen i praktiken följer de mönster och tankesätt som teorierna förespråkar, samtidigt som 

jag induktivt hoppas kunna utveckla redan befästa relationsmarknadsförings-teorier och 

anpassa dem så att de på ett bättre sätt ska kunna kan representera det relativt outforskade 

fenomenet rese-communities. Mitt abduktiva tillvägagångssätt avspeglas även i min 

arbetsmetod då jag under underökningens gång valt att jobba parallellt med alla delar av 

uppsatsen samtidigt; teori, empiri, problemdiskussion och analys, ett tillvägagångssätt som 

Andersen (1998) förespråkar. Han menar att denna undersökningsmetod underlättar an-

passningen av de olika komponenterna till varandra och därmed bidra till att varje del av 

undersökningen slutligen kan komma att kompletterar varandra och skapa ett inre 

sammanhang.  
 

 
2.1.4 Kvalitativ metod 

Det metodologiska tillvägagångssättet bestäms enligt Patel & Davidsson (2003) utifrån 

studiens syfte och benämns antigen kvantitativ eller kvalitativ beroende på hur informationen 

har inhämtats, bearbetats och slutligen analyserats. Eftersom jag inte har i avsikt att presentera 

resultatet av undersökningen statistiskt utan snarare vill skapa en förståelse för hur företag kan 

använda sig av communities i sin marknadsföring ur ett relationsperspektiv så har jag därmed 

valt att genomföra en kvalitativ undersökning. Enligt Johannessen & Tufte (2003) passar även 

den kvalitativa undersökningen bäst när man ska undersöka fenomen som man inte känner till 

särskilt väl och som är relativt outforskade. Valet av en kvalitativ studie ger mig en möjlighet 

till att kunna koncentrera mig helt och hållet på att förstå problemet och det valda 

ämnesområdet, snarare än att förklara det och försöka dra generaliseringar 
 

 

 

Svenning (2003) menar att den kvalitativa och den kvantitativa metoden är precis lika 

vetenskapligt eller ovetenskapliga, men att de berör olika aspekter av verkligheten. Något som 

även Andersen (1998) framhåller och redogör för att de kvalitativa och kvantitativa metoderna 

berör två olika typer av data. Den grundläggande skillnaden mellan dessa typer av data 

beskrivs av Bryman (2001), han menar att man med en kvantitativ inriktning talar om 

forskning som innebär insamling av ”hård” data i form av mätningar, statistiska unders-

ökningar och analyser som redovisas genom siffror medan den kvalitativt inriktade forskningen 

mer handlar om forskning där man i sin datainsamling fokuserar på mer ”mjuka” data i form av 

ord. Andersen (1998) menar att den kvalitativa metoden främst syftar till att skapa en djupare 
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förståelse för det valda problemområdet medan den kvantitativa vill förklara det, genom att 

hitta ett samband som möjliggör förutsägelser om fenomenet.  
 

 

Repstad (2007) konstaterar att sen kvalitativa metoden som jag har valt att anamma i denna 

undersökning handlar om att karaktärisera och urskilja egenskaper och framträdande drag hos 

ett fenomen genom att observera miljöer, personer och händelser. Här gäller det enligt honom 

att man går på djupet och inte på bredden och han poängterar vikten av att skapar en närhet 

mellan forskaren och den miljö eller de personer som man ämnar studera så att man i intervju-

tillfället verkligen lyckas, som han utrycker det: ”komma under huden på aktörerna (Repstad, 

2007:17). Valet av en kvalitativ studie har även att påverka utformningen av min 

materialinsamling i valet mellan primär och sekundärdata, olika respondenter samt intervju-

metod.    

2.2 Materialinsamling 
 

 

 

 

 

2.2.1 Primär & sekundärdata 

Materialinsamling består enligt Merriam (1998) av primär- eller sekundärdata, men det kan 

också vara en blandning av dem, Johannesson & Tufte (2003) menar att det lämpligaste är att 

använda sig av såväl sekundär som primärdata vid en undersökning då de kan komplettera 

varandra genom att stödja och bekräfta informationen. Patel & Davidsson (2003) talar även om 

att den kvalitativa metoden oftast innefattar bearbetning av såväl av eget insamlat material från 

intervjuer så väl som andra texter. Jag har därför valt att använda mig av såväl sekundär som 

primärdata i min undersökning, där primärdata samlats in genom intervjuer och sekundärdata 

består av ett brett spektrum av tidigare publicerat källmaterial, såväl böcker som artiklar och 

internet. I min undersökning har jag valt att först presentera den sekundära informationen i 

undersökningens teoretiska del och primärdata i uppsatsens empiriska del för att sedan varva 

sekundärdata och primärdata i min analysdel. Genom detta tillvägagångssätt hoppas jag att på 

ett sätt som Andersen (1998:86) förespråkar kunna relatera teori och observationer till varandra 

och på så vis kunna urskilja samband och kunna skapa mig en egen bild av verkligheten.  
 

 

 

Att finna relevant data ses utav Merriam (1998) som det första steget i undersöknings 

processen. Bakgrunden i uppsatsen är således baserad på sekundärdata som anses relevant för 

att introducera problemet. Andersen (1998) talar om att begreppet sekundärdata innefattar all 

redan existerande kunskap inom det område som man arbetar med, det är alltså data som redan 

är bearbetad av någon annan och finns i form av böcker och artiklar. Den sekundärdata som jag 
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har valt att använda mig ut av består i första hand av källor i bok format som berör ämnet 

relationsmarknadsföring. Eftersom communities på internet är ett relativt nytt fenomen, som 

det inte finns särskilt mycket skrivet om i faktaform så har jag valt att låta mina empiriska 

studier stå för den delen av informationen medan jag i min teoretiskadel främst valt att spegla 

relationsmarknadsföringen och de olika teorier som finns återgivna i litteraturen.  
 

 

 

Enligt Merriam (1998) så är den kvalitativa metoden beroende av att man genomför intervjuer. 

Patel & Davidsson (2003) talar om att det är svårt att summera vad som menas med en 

kvalitativ intervju, detta förklarar de med att en kvalitativ intervju inte är en enhetlig företeelse, 

de redogör dock för att den kvalitativa intervjun ofta innefattar några karaktäriska drag. De 

menar att den kvalitativa intervjun så gott som alltid innefattar en låg grad av standardisering. 

Merriam (1998) i sin tur redogör för tre olika intervjumetoder: strukturerad, ostrukturerad och 

semistrukturerad. Där den strukturerade innebär att det finns redan klara svarsalternativ att 

välja mellan som respondenten i sin tur måste förhålla sig till medan den ostrukturerade 

fungerar som en helt öppen diskussion mellan den som intervjuar och den som intervjuas.  

Eftersom jag i min undersökning har valt en kvalitativ ansats valde att genomföra 

semistrukturerade intervjuer, en intervjumetod som Merriam (1998) definierar som en 

blandning mellan den strukturerade och den ostrukturerade intervjumetoden. Där jag i förväg 

hade sammanställt en intervjuguide baserat på uppsatsens teoretiska referensram men ändå lät 

intervjun flyta som en öppen diskussion mellan mig och den intervjuade. Den här formen av 

intervjuer förespråkas ofta eftersom den gör det möjligt för den intervjuade att besvara frågorna 

i sina egna termer samtidigt som den är mer strukturerad än den helt ostrukturerade intervjun 

vilket ger mig en möjlighet till att finna mönster och skapa jämförbarhet. Patel & Davidsson 

(2003) poängterar också vikten av att den kvalitativa intervjun är uppbyggd som en nära 

diskussion mellan den intervjuande och den som blir intervjuad. Här avspeglas det kvalitativa 

tillvägagångssättet genom att jag övervägande valt att använda mig av personliga intervjuer där 

jag besökt respektive företag, detta eftersom jag strävat efter att skapa en närhet mellan mig 

och mina respondenter. En del intervjuer har dock ägt rum över telefon, detta helt enligt 

respondentens egna önskemål eller på grund av avståndet till respondenten i fråga.  

 

2.2.2 Val av respondenter  

De kvalitativa undersökningarna kännetecknas ofta av att vara mycket intensiva, med detta 

menar Johannesson & Tufte (2003) att dess avsikt är att samla in så mycket information om ett 

begränsat antal informanter. Därför kännetecknas den kvalitativa metoden av att man som 
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forskare gör strategiska val där man medvetet strävar efter att välja ut lämpliga respondenter. I 

valet av respondenter har jag eftersträvat att komma i kontakt med företag som använder sig av 

rese-communities på sin hemsida som en del i deras marknadsföring. Här har jag även försökt 

att komma i kontakt med de personer på företagen som anses ha den mest relevanta 

informationen att ge, det vill säga de som har den största kunskapen och inblicken i företagets 

användning av ett community. Jag valde även att intervjua en utomstående person, Maria 

Lexhagen på europeisk turistforsknings institutet, ETOUR som med en gedigen kunskap i 

ämnet internetmarknadsföring och framtida trender inom resebranschen kom att bli en viktig 

källa till information.   

  

2.2.3 Det praktiska genomförandet 

Innan jag tog kontakt med företagen valde jag att sammanställa en lista på de företag som finns 

tillgängliga i Sverige som använder sig utav rese-communities och som jag ville komma i 

kontakt med och intervjua. Listan kom att omfatta 10st företag. Enligt Ryen (2004) så räcker 

det inte med att beskriva uppsatsens ämne och syfte muntligt i anslutning till att intervjun skall 

ta sin början, hon anser istället att respondenterna skall informeras om detta i god tid så att de 

har tid på sig att fundera över vad de ger sig in på och verkligen känner att de är villiga till att 

ställa upp och låta sig intervjuas.  
 

 

 

En första kontakt med företagen skedde över telefon där jag personligen tog kontakt med var 

och ett av företagen och presenterade mig och mitt ärende för att se om det fanns ett intresse att 

delta. De som jag inte lyckades få tag på över telefon tog jag i stället kontakt med över e-post, i 

mitt kontaktbrev förklarade jag för respondenterna vad min uppsats skulle komma att handla 

om, varför jag skulle vilja komma i kontakt med dem, vilken typ av frågor som skulle komma 

att ställas samt i vilket syfte. Den fortsatta kontakten skedde kontinuerligt över e-post, tyvärr så 

blev det ett bortfall på 3 företag, som av olika anledningar inte ville låta sig intervjuas. Den 

slutliga undersökningen kom alltså att omfatta 7 företag och totalt 10 respondenter, en 

intervjuguide (se bilaga 2) skickades ut i god tid innan varje inbokad intervju, allt för att mina 

respondenter skulle kunna känna sig förberedda och få en klarare bild av det för uppsatsen 

valda undersökningsområdet.  
 

 

 

Jag valde att dokumentera intervjuerna på band, detta eftersom jag under varje intervjutillfälle 

ville kunna ägna all min fulla uppmärksamhet till vad respondenterna hade att säga utan att 

behöva föra anteckningar under intervjun. Man kan enligt Ryen (2004) inte förutsätta att alla 
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respondenter accepterar att bli inspelade, jag valde därför att informera mina respondenter om 

detta i god tid innan intervjutillfället.  

 

2.3 Validitet & tillförlitlighet 

När man skriver en kvalitativ studie krävs det att man uppfyller en del specifika kriterier vad 

det gäller graden av säkerhet i den insamlade informationen. Patel & Davidsson (2003) 

förespråkar de två kriterierna: validitet och reliabilitet som båda syftar till att öka graden av 

överensstämmelse mellan de teoretiska begreppen och den insamlade empirin. Här har jag valt 

att särskilt belysa validiteten eftersom det är ett begrepp som, som författarna själva uttrycker 

det, omfattar hela forskningsprocessen i den kvalitativa studien medan reliabiliteten främst 

syftar till att undersöka överensstämmelsen vid kvantitativa studier och mätningar. Att 

diskutera faktorn reliabilitet inom en kvalitativ studie är enligt författarna oväsentligt, detta 

eftersom reliabiliteten i en kvalitativ studie snarare bör ses mot bakgrund av den unika 

situation som råder vid undersökningstillfället. Det som min studie visar gäller bara min studie, 

här och nu. 
 

 

 

Graden av validiteten är enligt Svenning (2003) ett mått hur pass väl undersökningen lyckas 

fånga verkligheten, här talar han vidare om att det är många olika faktorer som skall klaffa; 

observationer, frågekonstruktioner, intervjuer, respondenternas öppenhet och villighet till att 

dela med sig av information, valet av metod etc. En strävan efter att uppnå god validitet bör 

som Patel & Davidsson (2003) utrycker det genomsyra hela forskningsprocessen. Han väljer 

att även dela upp begreppet validitet i en inre och en yttre validitet, där den inre, interna 

validiteten även brukar kallas logisk eller teoretisk validitet och den yttre, externa validiteten 

för begreppsvaliditet. Han redogör vidare för förhållandet mellan den inre och yttre validiteten, 

där den inre validiteten handlar om själva projektet och den direkta kopplingen som finns 

mellan teori och empiri och den yttre står för hela projektets, såväl teori som empiri, förankring 

i en vidare ram.  Enligt Andersen (1998) så innefattar begreppet validitet de två begreppen 

giltighet och relevans. Där graden av giltighet säger något om den generella 

överensstämmelsen mellan teori och empiri och relevans bedömer hur pass relevant empirin är 

i förhållande till den valda problemställningen.  
 

 

 

Denscombe (2004) menar att graden av tillförlitlighet handlar om intresset för att utvärdera den 

metod och de datainsamlingstekniker som använts i undersökningen för att man på så vis ska 

kunna försäkra sig om att de är stabila och att de inte förvränger forskningsfynden. De redogör 
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vidare att tillförlitligheten hänvisar till undersökningsprocessens förmåga att ge resultat som 

inte varierar från tillfälle till tillfälle och som inte heller varierar beroende på vem som 

genomför forskningen. Vikten av detta är uppenbar, fast inte lika relevant i den kvalitativa 

undersökning som jag valt att bedriva då syftet med undersökningen inte är att komma fram till 

några absoluta sanningar i ämnet eller svar i frågan angående rese-communities roll ur ett 

relationsmarknadsförings-perspektiv. Jag vill istället analysera och skapa förståelse för hur ett 

antal aktörer använder sig av rese-communities och vad deras tanke är bakom användandet.   
 

2.4 Den valda undersökningsmodellen 

Den kvalitativa metoden är enligt Patel & Davidsson (2003) ingen enhetlig företeelse, de 

redogör vidare att det existerar ett brett spektra av kvalitativa undersökningsmodeller beskrivna 

i den forskningsmetodiska litteraturen. En av dem är Andersens (1998) undersök-ningsmodell, 

som på ett rättvisande sätt beskriver den metod som jag har valt att använda mig utav i min 

kvalitativa undersökning. 

 

Figur 1 Undersökningsprocessen, Andersen, 1998:22 
 

 

 

 

Jag anser att denna undersökningsmodell bäst beskriver den undersökningsprocess som jag har 

anammat när det gäller bearbetningen av den insamlade informationen. Där 

undersökningsprocessen innefattar fyra grundläggande element; problemformulering, teori, 

empiri samt analys/tolkning med en rad kopplingar dem emellan som beskriver arbetets gång. 

Framväxten av uppsatsen har skett genom att jag varvat min ursprungiga idé till 

undersökningen med existerande teori, egna empiriska undersökningar, handledning samt syfte 

för att nå fram till slutprodukten. Denna modell visar att alla dessa element tagits i beaktning 

under undersökningens gång och att framställandet av varje del har skett parallellt vilket har 
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lett till att idén till undersökningen förfinats efterhand, teoriinläsning har påverkats av 

empiriska studier och vice versa. Jag anser att valet av denna undersökningsmodell har lett till 

att jag under undersökningens gång lyckats hålla en god överblick över mitt forskningsområde, 

ett område som enligt Patel & Davidsson (2003) kontinuerligt förändras under den kvalitativa 

studiens gång och därmed kräver en ständig reflektion. 
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3 Teori 
I detta avsnitt redogör jag för de teorier och synsätt som tillämpas i uppsatsen med avsikt att 

klarlägga ett communities roll och funktion ur ett relationsmarknadsförings perspektiv. Jag 

har valt att skildra teorierna kring ett antal olika begrepp som jag anser vara centrala för 

uppsatsens ämne och kommer även att motivera mitt val av teorier i inledningen av varje 

stycke. 

3.1 Relationsmarknadsföring 
I denna uppsats är relationer och relationsmarknadsföring ett nyckelbegrepp. Under denna 

rubrik redogör jag för begreppet relationsmarknadsföring, i hopp om att kunna ge läsaren en 

ökad förståelse för det perspektiv jag valt att bygga uppsatsen kring.  

 

3.1.1 Från transaktions- till relationsmarknadsföring  

Grönroos (2002) konstaterar att termen relationsmarknadsföring fastslogs år 1983 av en man 

vid namn Leonard Berry. Han redogör dock vidare för att tanken om och intresset för relationer 

och relationsskapande, är betydligt äldre än så. Enligt Cram (1994) så har relations-

perspektivet existerat allt sedan byteshandelns och försäljningens begynnelse, men att det 

under industrialiseringen fick ge vika för transaktionsmarknadsföringens massproduktion och 

marknadsföring. Transaktionsmarknadsföringen grundar sig enligt Grönroos (2002) på 

företagens vilja till att åstadkomma köp och utbyten. Han poängterar även att värdet är 

tillskrivet produkten som köps/säljs och att utbytet därför anses vara kärnan inom 

transaktionsmarknadsföringen. Sheth & Parvatiyar (2000) talar om det faktum att det skett 

förändringar på marknaden som lett till att det i dagens marknadsföring återigen skett ett 

paradigmskifte, från transaktion tillbaka till en mer personlig marknadsföringsform som 

karaktäriseras som dagens relationsmarknadsföring. Enligt Grönroos (2000) är det dock inte 

frågan om någon ny marknadsföringsmetod, utan främst en filosofi. Han talar vidare om att 

dagens marknadsföring till skillnad från massmarknadsföringen kännetecknas av att relationen 

till kunden står i centrum och att kunden ses som en enskild individ som ska tillfredställas 

snarare än en massa. Eriksson & Åkerman (1999) menar att vi har gått från manipulation till en 

tid som kännetecknas av skapandet av relationer. En tid som enligt Fernström (2000) 

kännetecknas av mer personliga byten, där företag fokuserar på att skapa nära relationer till 

sina kunder snarare än att öka sina enskilda transaktioner. Inom relationsmarknadsföringen är 

värdet inte längre tillskriven produkten, utbytet ses därmed som Grönroos (2000) uttrycker det 
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inte längre som kärnan i marknadsföringen. Här är det istället samspelet mellan företaget och 

kunden, relationen, som bidrar till värdet och därmed ses som marknadsföringens kärna.  

 

3.1.2 Relationsmarknadsföringens karaktär 

Dagens kunder ses enligt Gummesson (1998) som en bristvara, intresset för att behålla, vårda 

och utveckla existerande relationer prioriteras därmed mer av dagens företag än anskaffandet 

av nya kunder. Relationsmarknadsföringen gör det möjligt för företaget att lära känna sina 

kunder och förstå vad de vill ha samtidigt som kunden ges god möjlighet till att förmedla sin 

efterfrågan. Båda parter kan således genom relationen få en utökad förståelse för den andres 

behov, något som leder till en win-win situation för båda de involverade parterna. Denna win-

win situation framhåller Gummesson (1998) som en av de viktigaste värderingarna inom 

Relationsmarknadsföringen. Grönroos (2002) urskiljer vidare tre taktiska faktorer inom 

relationsstrategins karaktär; direktkontakt med kunden, kunddatabas och kundinriktat service-

system. Han talar även om tre viktiga förutsättningar för relationsstrategin; betydelsen av att 

omdefiniera verksamheten som en tjänsteverksamhet, processperspektivet samt partnerskap 

och nätverk. 

 

Att företag satsar mer på en direktkontakt till kunden ses som en nödvändig strategi inom 

relationsmarknadsföringen. Där direktkontakten som Gummesson (1998) vidare uttrycker det 

kännetecknas av en strävan från företagets sida till att uppnå en mer personlig kontakt med 

kunden i hopp om att lära känna kunden och därmed kunna behandla kunden mer individuellt. 

För att man som företag över huvudtaget skall kunna lyckas med det krävs det enligt Ahrnell & 

Nicou (1995) att man har information och kunskap om kunden. Författarna fastställer vidare att 

det är relativt lätt för företag att samla in information om sina kunder, men att det är svårare att 

lagra den. De talar om nyttan i att upprätta en kunddatabas. Wikström et al. (1998) redogör för 

att kunddatabasen bland annat gör det möjligt för företagen att löpande samla information om 

sina kunder. Med hjälp av kunddatabasen kan de således hålla reda på vem som gör vad, när de 

gör det, hur det gick och vad resultatet blev.  Författarna talar vidare om kunddatabasen som ett 

verktyg som möjliggör interaktion med många kunder samtidigt på ett individuellt sätt. Den 

ökade kundorienteringen ställer enligt Grönroos (2002) även krav på att företaget måste 

anamma ett mer kundinriktade servicesystem. Han talar om att företaget måste vårda sina 

kundrelationer genom långsiktig och strategisk kundvård. Jakobsson (1998) menar att 

begreppet kundvård innefattar alla aktiviteter som ett företag utför i syfte att tillfredställa 

kundernas och önskemål med syfte att förstärka relationen till sina existerande kunder. Han 
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nämner vidare att många associerar begreppet kundvård med kundtidningar, kundklubbar och 

kundtjänst men att den viktigaste kundvårdande aktiviteten är att lyssna på vad kunden har att 

säga och agera därefter.    

 

Axelsson & Agndal (2005) nämner att det finns två olika huvudtyper av produkter; varor och 

tjänster och att dess karaktärer skiljer sig åt genom att en tjänst till skillnad från diverse 

produkter inte är påtaglig, den kan därmed inte utvärderas innan köpet. Författarna talar vidare 

om att tjänsten inte heller kan lagras, detta eftersom produktionen och konsumtionen ofta 

sammanfaller. Enligt Grönroos (2002) så är det viktigt att man definierar sin verksamhet som 

tillverkande eller tjänsteverksamhet. Detta eftersom försäljningen och marknadsföringen av 

tjänster på många sätt skiljer sig från produceringen av varor. För man ska kunna förstå 

utformningen och marknadsföringen av tjänster så måste man enligt Grönroos (2002) även 

anamma ett processperspektiv och inse att konsumeringen av tjänster snarare handlar om 

processkonsumtion än resultatkonsumtion. Han redogör för att processkonsumtion till skillnad 

resultatkonsumtion kännetecknas av att produktionen och konsumtionen sammanfaller vid ett 

och samma tillfälle. Kunden är i denna process delaktig på två sätt; som köparen av en tjänst 

och som en andra part i den utbytesprocess som utgörs av tjänsteleverensprocessen. Grönroos 

(2002) förtydligar även att kundens uppfattning av delaktigheten är detsamma som kundens 

upplevelse av företaget och den konsumerade tjänsten och att upplevelsen i sin tur avgör vilken 

relation som kunden utvecklar till företaget. Gummesson (1998) menar att vissa definitioner av 

begreppet relationsmarknadsföring är begränsade och behandlar enbart interaktionen mellan 

levererande företag och kund medan andra sträcker sig till att omfatta flera andra parter. Enligt 

Axelsson & Agndal (2005) så kännetecknas marknaden utav ett starkt beroende även mellan 

olika aktörer, företag såväl som kunder emellan. De anser därmed att relationer inte bör 

betraktas i sin ensamhet utan som sammankopplade relationer som genom sitt partnerskap 

tillsammans skapar en omfattande struktur, ett nätverk.   
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3.2 Interaktiva marknadsföring 
Som tidigare nämnts (1.7) så kan ett community liknas vid en ständigt pågående process av 

ömsesidigt kunskapsutvecklande och informationsutbyten, interaktivitet. Här nedan redogör 

jag för den interaktiva marknadsföringen vars kommunikation kännetecknas av att vara en 

ständig och ömsesidig dialog mellan kund och företag. 
 

 

3.2.1 Den Interaktiva marknadsföringen 

Grönroos (2002) uppmärksammade den interaktiva marknadsföringen tidigt, han menar att 

företagets främsta syfte med att anamma den interaktiva marknadsföringen är att kunna hålla 

sina löften till kunden. Den interaktiva marknadsföringen omfattar alla faktorer som kan 

påverka kundens upplevelse i mötet mellan företag och kund, som Normann (2000) beskriver 

som sanningens ögonblick. Grönroos (2002) talar om några olika faktorer inom den interaktiva 

marknadsföringen som kan inverka i mötet mellan företag och kund: kunder som deltar i 

processen, personal som har kundkontakt, system och operativa rutiner, fysiska resurser och 

utrustning.   
 

 

 

Ojasalo (2003) talar om att skapandet av en tjänst kan gå till på fyra skilda sätt; den kan skapas 

av enbart företaget, enbart av kunden, i en interaktion mellan företag och kund eller i 

interaktionen mellan kunderna. Wikström et al. (1998) menar att kundens roll som en aktiv 

medproducent har ökat och att företag, idag och kanske ännu mera i framtiden, måste bli bättre 

på att kommunicera på ett effektivt sätt med sin omvärld och då främst sina kunder. De talar 

om att det i dag är accessen till kunden som blivit den trånga sektorn och interaktionen med 

kunden är det som företag i allt större utsträckning kommer att konkurrera om. Grönroos 

(2002) redogör även för att den traditionella synen på relationen till kunden är den att företaget 

har en relation till kunden och att företaget hela tiden strävar efter att uppnå en relation som 

kunden uppfattar som ”one-to-one”. Detta är den mest vanligt förekommande synen på 

relationsmarknadsföring idag, men Gummesson (1998) såväl som Söderlund (2001) menar att 

interaktionen inte bara innefattar mötet mellan kund och företag, utan även mötet mellan 

företagets olika kunder. Företaget erbjuder en mötesplats där olika kunder kan befinna sig och 

interagera med varandra. Gummesson (1998) konstaterar vidare att produktions-processen inte 

bara påverkas av kunden i samspel med företaget, utan ett företags olika kunder kan även 

producerar tjänsten tillsammans. 
 

 

 

Gummesson (1998) redogör även för att interaktionsbegreppet inte bara gäller företagets 

leverans av tjänsten utan även utvecklingen, marknadsföringen och produktionen. Han menar 
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att man därför kan tala om interaktiv leverans såväl som interaktiv marknadsföring, prod-

uktion och utveckling. Grönroos (2002) talar om att alla dessa delar kan ses som en 

sammanlänkad serviceleverensprocess, en interaktiv process.   

 

3.2.2 Den Interaktiva kommunikationen och dess karaktärsdrag 

Ett företag får enligt Jakobsson (1998) aldrig göra misstaget att ta förgivet att en produkt, hur 

bra den än må vara, säljer sig självt. Med detta vill han poängtera det faktum att kommuni-

kationen med marknaden spelar en avgörande roll för att företaget skall lyckas med sin 

försäljning.  
 

 

Den traditionella och grundläggande bilden av kommunikation kan enligt Shannon & Weaver 

(1949) ses som en linjär och enkelriktad modell bestående av några olika grundläggande 

komponenter. Dessa komponenter består av en källa som kodar och sänder iväg budskapet, en 

kanal där budskapet kan transporteras, samt en mottagare som avkodar budskapet och avläser 

dess budskap. Såväl Fiske (1997) som Jakobsson (1998) talar om att den kommunikationen 

som uppstår mellan sändaren och mottagaren även kan resulterar i en feedback.  De menar att 

feedbacken är den reaktion som mottagaren har på budskapet. Enligt Jakobsson (1998) så 

representerar feedbacken själva marknadskommunikationens och sändarens syfte; att genom 

sin kommunikation med marknaden kunna påverka och skapa förändring av något slag. Fiske 

(1997) menar att så länge det finns en feedback på det kommunicerade budskapet så bör 

kommunikationen snarare ses som en tvåvägskommunikation än en linjär och enkelriktad 

kommunikation. Grönroos (2002) poängterar om vikten av en dubbelriktad kommunikation 

inom relationsmarknadsföringen. I en fungerande tvåvägskommunikation som Cram (1994) 

uttrycker det, så står inte bara företaget i kontakt med kunden utan företaget lyssnar även till 

vad kunden har att säga genom att vara öppna för den feedback som kunden ger till företaget. 

Grönroos (2002) talar även om att tvåvägskommunikationen i bästa fall kan utvecklas till en 

dialog och att dialogen i sin tur kan ses som en interaktiv process som kännetecknas av kund 

och företag i ett ömsesidigt samspel.  
 

 

 

Han menar att det finns en tydlig skillnad mellan den traditionella marknadsföringen och 

dagens interaktiva marknadsföring, inte minst i sättet företag väljer att kommunicera med sin 

marknad. Inom den traditionella massmarknadsföringen så matas marknaden ständigt med 

information utan hänsyn till kundens feedback, den traditionella marknadsföringen kan som 

han uttrycker det därmed ses som indirekt, opersonlig och enkelriktad. Det fungerar inte på 

dagens marknad där den interaktiva marknadsföringen enligt Gummesson (1998) i motsats till 
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den traditionella marknadsföringen och massmarknadsföringen representerar en mer vidgad 

syn på, där kunden och dennes behov står i fokus. Här är det relationen till kunden som är 

målet snarare än den enskilda transaktionen. Grönroos (2002) menar att det är stor skillnad 

mellan envägs-, tvåvägskommunikation och den interaktiva kommunikationen i form av en 

dialog. Till skillnad från envägskommunikationen och tvåvägskommunikationen så liknar han 

dialogen mer en löpande diskussion än kommunikation. Han redogör även vidare för att den 

interaktiva processen mellan företag och kund bör ses som en lärorelation, där företagen hela 

tiden strävar efter att ta del av kundens kunskap och idéer om hur en produkt kan utvecklas och 

förbättras för att på så vis bättre kunna matcha kundens efterfrågan.  
 

 

 

Terence Shimp (2000) anses vara en av förgrundsgestalterna när det gäller integrerad 

marknadskommunikation och han redogör för den interaktiva marknadskommunikationen kan 

ses som en process där man utvecklar och förverkligar olika övertalande kommunikations-

program med kunder och potentiella kunder över tiden. Varje företag bör enligt Cram (1994) 

och Wikström et al. (1998) sträva efter att uppnå en oupphörlig dialog med kunden. Detta kan 

man enligt Cram (1994) uppnå som företag genom att ständigt lyssna och ta till sig 

informationen från sina kunder, agera, för att sedan återigen lyssna för att få feedback från 

kunden. Också han understryker vikten av att kommunikationen måste fungera åt båda hållen, 

både kund till företag och omvänt företag till kund. Där den ena partnern ständigt påminner 

den andra om sin existens och värdet som man bidrar med i relationen.  
 

 

3.3 Nya marknadsföringsmetoder 
Nedan redogör jag för innebörden av samlingsbegreppet Connected marketing, vilket 

innefattar de tre fenomenen Word-of-mouth, Buzz-marketing och Viral Marketing. Detta gör 

jag i syfte ge läsaren ska få en ökad förståelse för varför dagens företag allt mer börjat 

uppmärksamma möjligheterna som finns för dessa former av marknadsföringsmetoder.  
 

 

 

3.3.1 Connected marketing 

När man talar om marknadsföring tänker många på begreppet reklam, detta eftersom 

marknadsföringen i dess mest avskalade form ofta ses som skapandet och spridandet av 

information. Här används marknadsföringens i syfte att lysa upp och skapa uppmärksamhet 

runt idéer, varor och tjänster, samt påverka och ändra andra människors åsikter, värderingar 

eller handlingar, i första hand vårat konsumtionsbeteende. Här ses i regel företaget som 

avsändaren och konsumenten som mottagaren, där konsumenten antingen kan vara en enskild 

person eller ett annat företag (Fill, 2006). Som ett resultat av att dagens kunders ökade 
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skepticism till den reklam som företagen sänder ut så konstaterar Fanning (1997) att dagens 

marknadsförare tvingas ta till nya metoder inom marknadsföringen, för att säkerställa 

spridningen av reklam.  Kirby & Marsden (2006) använder av begreppet ”connected 

marketing”, ett samlingsbegrepp för en viss typ av marknadsföring där följande begrepp ingår: 

word-of-mouth marknadsföring (ryktesmarknadsföring), buzz-marknadsföring och viral 

marknads-föring (virus marknadsföring). Alla dessa tre marknadsföringsmetoder går ut på att 

få människor att genom interpersonell kommunikation sprida ett budskap, men tillvägagångs-

sätten skiljer sig något. 

 

3.3.2 Word-of-mouth marknadsföring 

Grönroos (2002) beskriver word-of-mouth som muntliga referenser, allt som sägs om ett 

företag från en person till en annan. I grund och botten kan man säga att word-of-mouth helt 

enkelt handlar om att personer delar med sig av sina uppfattningar, såväl positiva som 

negativa, angående ett företags varumärke, produkt eller tjänst. Är man talar om kundrelationer 

är det enligt Grönroos (2002) givande att beakta de muntliga referensernas roll på relationen 

mellan kund och företag.   
 

 

 

Fill (2006) talar om att sändarens expertis och trovärdighet är två faktorer som väger tungt för 

mottagaren i granskningen av informationen man får ta del av, de representerar därmed två 

avgörande faktorer i kommunikationsprocessen och etablerandet av relationer. Mottagaren av 

budskapet har en tendens till att förkasta de meddelanden han/hon anser vara irrelevanta.  

Muntliga rekommendationer representerar enligt Cram (1994) en mer trovärdig källa till 

information för dagens kunder. Grönroos (2002) menar att till skillnad från den mera 

traditionell massmarknadsföringen så representerar word-of-mouth en mer personlig 

framtoning där rekommendationer sprids från kund till kund och vänner till vänner istället för 

från företag till kund. Han redogör vidare för hur word-of-mouth kommunikationen ur ett 

relationsperspektiv baseras på kundernas erfarenheter och engagemang. Detta eftersom deras 

erfarenheter bygger på deras tidigare upplevelser av relationen i samspelet med företaget och 

det värde som tillskrivits relationen vilket i sin tur påverkar kommunikationen. Denna form av 

marknadsföring fungerar väldigt effektivt, så effektivt att den visat sig ha större inverkan på 

kunden än den mer traditionella och planerade kommunikationen.  Fernström (2000) talar att 

dagens kunder bör ses som aktiva sökare av information, informationssökare snarare än 

informationstagare. Detta faktum gör enligt Cram (1994) kunden mycket benägen till att ta del 

av andras konsumtionserfarenheter. Man lyssnar hellre på en oberoende person och litar mer på 
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vad denne har att säga om företaget och dess produkter än på vad företaget kommunicerar 

genom sin annonsering.  

 
3.3.3 Buzz-marknadsföring  

Företagens roll som informatörer kan enligt Sernovitz (2006) ses som så gott som utspelad, i 

framtiden kommer företagens marknadsförare istället få fokusera på att inplantera idéer som 

man sedan får påverka andra människor till att sprida vidare. Han konstaterar att företag aldrig 

kommer att kunna tvinga någon till att sprida word-of-mouth, utan istället måste utveckla sätt 

att påverka kunderna och på så sätt få dem mer villiga till att sprida word-of-mouth. Kirby & 

Marsden (2006) menar att buzz-marknadsföringen är ett lysande exempel på hur dagens 

företag försöker påverka kunderna till att frivilligt inta rollen som obetalda marknadsförare och 

försäljare till företaget. De förklarar att buzz-marknadsföringen representerar en 

marknadsföringsform som drivs av aktiviteter som människor skall uppmuntras att ta del av. 

De redogör vidare för att aktiviteterna ofta syftar till involveringen av andra människor i 

aktiviteten, tanken är att detta ska skapa en konversation människor emellan och slutligen 

resultera o word-of-mouth. Här står följaktligen konsumenterna för genomförandet av 

marknadsföringsaktiviteterna och buzz-marknadsföringen drivs på så vis som en outtalad 

marknadsföringskampanj vars slutliga mål är att resultera i word-of-mouth (buzzador.com).  
 

 

 

 

 

 

3.3.4 Viral marknadsföring 

Enligt Chaffey et al. (2003) så bör den virala marknadsföringen ses som en internetversion av 

word-of-mouth marknadsföring. De menar att den virala marknadsföringen genom att befinna 

sig på internet skiljer sig från den traditionella word-of-mouth marknadsföringen främst genom 

tre egenskaper: den virala marknadsföringen är snabbare, den kan nå ut till ett större antal 

människor samtidigt som den oftast mer starkt ihållande. Kirby & Marsden (2006) talar om att 

den virala marknadsföringen även brukar kallas för virusmarknadsföring och att detta beror på 

att den virala marknadsföringen precis som ett virus, utnyttjar en strategin som leder till en 

snabb multiplikation som gör att ett meddelande kan föröka sig i tusentals, miljontals och på så 

spridas till ett stort antal människor på väldigt kort tid.  De definierar vidare den virala 

marknadsföringen, precis som buzz-marknadsföringen, som en strategi där företaget 

uppmuntrar individer till att vidareförmedla ett marknadsföringsmeddelande till andra individer 

men konstaterar att företagen står som en mer tydlig avsändare inom den virala 

marknadsföringen i jämförelse med buzz marknadsföringen som ska upplevas som mer 

spontan. 
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Ett vanligt förekommande exempel när det gäller ett företag som använt sig av viral 

marknadsföring är Microsoft i driften av Hotmail. Företaget räknas som världens största 

leverantör av gratis webb-baserad e-post och har sedan starten lyckats registrera miljontals 

användare världen till minimala marknadsföringskostnader. En förklaring till detta sägs vara 

det faktum att de använder sig av viral marknadsföring, där varje användare, mer eller mindre 

frivilligt skickar ut reklam om Hotmail och deras tjänst varje gång de skickar ett mail 

(hotmail.com). Kirby & Marsden (2006) redogör vidare för att den virala marknadsföringen 

också kan uppstå då ett företag skapar och skickar ut en marknadsföringsaktivitet som 

uppmuntrar mottagaren till ett mer aktivt deltagande. Viral marknadsföring kan till exempel 

omfatta ett reklamspel, tävlingsaktivitet eller en film vars spridning är beroende av att det 

lyckas engagera och aktivera mottagaren i en aktivitet så att personen i fråga mer eller mindre 

medvetet väljer att sprida budskapet vidare till sina vänner och bekanta (getupdated.se).  
 

 

 

3.5 Kundvärde & den kunniga kunden 
Relationsmarknadsföringens syfte beskrivs utav Eriksson & Åkerman (1999) vara att skapa ett 

högt kundupplevt värde som i sin tur gynnar relationen till kunden. I detta avsnitt ämnar jag 

att ur ett relationsperspektiv föra en diskussion kring begreppet värde och visa på hur dagens 

företag kan skapa ett mervärde genom att se kunden som en mer aktiv medproducent.  

 
3.5.1 Kundvärde, ett mervärde 

Värdet är enligt Normann (2000) en relations främsta tillgång. Eriksson & Åkerman (1999) 

talar om att kundens upplevda mervärde kan vara av två olika slag; ekonomiskt och 

emotionellt. Här kännetecknas det ekonomiska mervärdet av att företaget ger kunden ett bättre 

pris eller ett särskilt erbjudande, medan det emotionella mervärdet snarare handlar om att 

kunna erbjuda kringtjänster, extra uppmärksamhet och service för att på så vis bättre lyckas 

matcha kundens efterfrågan.  
 

 

Enligt Linn (2002) så bör värdet hos produkten inte ses som en egenskap bunden till produkten 

utan snarare som upplevelsen hos kunden, något som även Grönroos (2002) ger uttryck för då 

han konstaterar att värdet bör ses som de fördelar som kunden upplever att relationen för med 

sig. Han nämner att tidigare undersökningar fört fram tre stycken fördelar som särskilt bör 

beaktas i skapandet av värde för kunden; säkerhet, sociala fördelar och särskilda förmåner. Han 

menar att skapandet av en relation till kunden kan stärka alla dessa tre faktorer, säkerhet genom 

att kunden känner att han/hon kan lita på företaget i fråga och känner sig trygg i en 
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välfungerande långsiktig relation. Sociala fördelar genom ett mer nära samspel med företaget 

samt särskilda förmåner och andra kundfördelar som företaget kan skapa utefter kundens 

efterfrågan som erbjuder extra värde utöver det som själva kärntjänsten erbjuder.     
 

 

 

 

3.5.2 Kundens behov 
 

Det är kunden och dennes behov som bör vara det centrala inom relationsmarknadsföringen, 

detta eftersom det enligt Gummesson (1998) det på dagens marknad existerar en 

marknadsorientering snarare än produktorientering. Söderlund (2003) konstaterar dock att 

relationsmarknadsföringen på senare tid ändå blivit starkt kritiserad för att ha ett allt för starkt 

leverantörsfokus. Med det menar han att företag har en tendens att enbart se på relationens 

betydelse ur sitt eget perspektiv utan att ta kundens och dennes syn på relationen i beaktning. 

Dahlén (2002) framhåller att detta beror på det att det ofta är lätt för ett företag att från sitt eget 

perspektiv urskilja en mängd intressanta kundfördelar som borde kunna göra kunden 

intresserad av att inleda en relation som kunden i sin tur inte alls uppfattar. Enligt Grönroos 

(2002) så krävs det att båda parter, såväl kund som levererande företag känner att de tjänar på 

relationen för att den överhuvudtaget skall kunna existera. Enligt honom så ska relation kund 

och företag bygger på en känsla av ömsesidigt beroende, där företaget behöver sin kund och 

kunden behöver företaget och där värde skapas i en samspelet dem emellan.   
 

 

 

Dagens kunder tar enligt Normann (2000) ett mer aktivt intresse i vad företag tillhandahåller 

och hur de fungerar. Han menar att ett internets utveckling har bidragit till detta genom att 

tillgången på information och kunskap ökat markant. Det faktum att kunden har mer kunskap 

har ökat kundens inflytande hos företagen och därmed påverkat relationen, företag och kund. 

Echeverri & Edvardsson (2002) konstaterar att kundens betydelse har utökats, från att ha varit 

en kund med behov och önskemål som kan tillgodoses genom olika typer av varor och tjänster 

till en mer enskild individ. Detta faktum framhålls även av Normann (2000) som poängterar att 

värde och vad som uppfattas som värde är individuellt och varierar mellan olika kunder och 

situationer. Han menar att det faktum att kunder har olika behov och önskemål om hur de vill 

bli bemötta ställer krav på att den värdeskapande processen mellan företaget och kunden måste 

vara allt mera kund- och situations anpassad. 
 

 

 

Feurst (1999) talar om begreppet ”one-to-one” marknadsföring, en marknadsföringsstrategi 

som bygger på att varje relation till kunden blir unik och anpassad. För att lyckas med detta 

krävs det att företaget ingår i en läranderelation till kunden, där man får kunden till att 

investera tid och energi för att lära upp företaget. Han menar vidare att företaget kan lyckas 
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behålla en kund långsiktigt genom att lyssna till sina kunder, lära sig av vad de vill ha, komma 

ihåg det och slutligen leverera i enlighet med deras önskemål. Mossberg (2001) redogör för att 

företag kan arbeta strategiskt med sin marknadsföring och på så vis skapa mervärde för 

kunden, bland annat genom att engagera kunderna till att ta del i olika aktiviteter. Hon nämner 

bland annat tre olika inriktningar på konkurrensstrategier som samtliga innefattar aktivitet och 

bidrar till kundens mervärde; förstärkning av nöjesinslaget, ett förenande mellan de två 

aspekterna nytta och nöjes samt att kunden erbjuds någonting extra.  

3.6 Kundens lojalitet  
Dagens kunder är enligt Dahlén (2002) allt mindre lojala. Relationsmarknadsföringen, som 

jag tidigare nämnt (3.1.2) bygger i sin tur på etablerandet av långsiktiga relationer vilket 

ställer krav på att företagen lyckas skapa lojala kunder. I avsnittet nedan ska jag redogöra för 

hur ett företag kan främja kundlojaliteten genom att engagera sina kunder till ett mer aktivt 

deltagande.  

 

3.6.1 Lojala kunder 

Som företag blir det som Dahlén (2002) utrycker det lätt så att man talar om kunderna som 

”sina kunder” som om de skulle vara dem evigt lojala, när de i själva verket är kunder hos flera 

tusentals andra företag. Gummesson (1998) talar om att lojalitet som ett centralt begrepp inom 

relationsmarknadsföringen och att kundlojalitet betonas som något högst eftersträvans-värt från 

företagens sida. Söderlund (2003) redogör för att om begreppet lojalitet inte existerade skulle 

det inte kunna finnas några relationer företag och kund emellan, företagen skulle hela tiden 

behöva hitta nya potentiella kunder.  
 

 

 

Grönroos (2002) framhåller att det finns ett tydligt förhållande mellan ett företags förmåga till 

att tillfredställa sina kunder, förnyade köp och lojalitet. Eriksson & Åkerman (1999) anser att 

så inte alltid behöver vara fallet och att man som företag skall vara noga med att skilja på 

begreppen lojala, trogna och nöjda kunder. Detta är viktigt eftersom de anser att en kund kan 

vara nöjd utan att för den skull vara villig att ingå i en relation. Enligt dem så är lojala kunder 

inte heller en garanti för att kunden är nöjd och därför anser de att det inte räcker att företaget 

har nöjda eller lojala kunder, de bör i stället sträva efter att få så trogna kunder som möjligt. 

Grönroos (2002) håller till viss del med i detta och menar precis som Eriksson & Åkerman 

(1999) att det inte räcker med nöjda kunder. Han talar om att kunden måste vara mycket nöjda 

för att man över huvudtaget skall kunna tala om uppkomsten av lojalitet. Feurst (1999) redogör 

för att det finns fyra olika grader av lojalitet: tvingad, köpt, praktisk och engagerad lojalitet. 
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Där den tvingade lojaliteten handlar om att man som kund mer eller mindre medvetet låst sig 

till ett alternativ i brist på andra, det är inarbetat och man kan som kund uppleva att det är 

jobbigt eller dyrt att byta. Köpt lojalitet är mer medveten lojalitet där kunden fortsätter att 

handla av ett och samma företag eftersom man återkommande får nya rabatter och erbjudanden 

genom till exempel ett medlemskap. Praktisk lojalitet handlar om att man köper utav samma 

företag som man alltid har gjort av vana och bekvämlighet. Engagerad lojalitet i sin tur bygger 

på en känsla av kvalitet och samhörighet, en mer medveten form av kunddriven lojalitet 

(Feurst, 1999).  
 

 

 

Gummesson (1998) talar om begreppet ”lojalitetsstegen” och dess fyra steg där det nedersta 

steget symboliserar den första kontakten med en potentiell kund, ett såkallat kundämne. Vidare 

blir en återkommande kund ett företags klient och om man som företag lyckas i sin relation så 

övergår kunden till att vara en supporter som sedan övergår till att bli en aktiv marknadsförare 

för det levererande företaget. Även Feurst (1999) talar om ”lojalitetsstegen” men han använder 

andra beteckningar och har även adderat ytterligare två nivåer av kundlojalitet; prospect, kund, 

klient, supporter, ambassadör och partner. Där prospect representerar en kund som ännu inte 

handlat av företaget men förmodas kunna göra det, kunden en som köpt minst en gång och 

klienten en regelbunden kund i relation till företaget. Kunden som supporter eller ambassadör 

är också en återkommande kund med den skillnaden att kunderna kännetecknas av ett starkt 

engagemang för företaget och deras relation. Ambassadören talar även gärna gott om företaget 

bland sina vänner och bekanta. Det slutliga steget i lojalitetsstegen benämns kunden som en 

partner som tar aktiv del i produktutvecklingen och utvecklar relationen tillsammans med 

företaget.  

 

3.6.2 Kundens grad av engagemang 

Dahlén (2002) talar om vikten av att kunden känner ett engagemang för företaget och deras 

varor eller tjänster, ett som han kallar det, produktengagemang. Engagemanget speglar enligt 

Grönroos (2002) en stark längtan efter att behålla en uppskattad relation. Han talar vidare om 

hur begreppet kundengagemang bygger på att kunden som part i en relation känner sig 

motiverad till att göra affärer med företaget. Eriksson & Åkerman (1999) redogör för hur ett 

företag med kan lyckas med att engagera sina kunder genom kundanpassning och en mer 

personlig dialog där tanken är att kunden skall känna sig utvald och delaktig. Kundens villighet 

till att engagera sig i relationen till företaget är enligt Normann (2000) även beroende av att 

kunden känner att han/hon tjänar på relationen antingen genom att han/hon kan göra 
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besparingar eller få ett mer fördelaktigt pris i förhållande till en förbättrad kvalité. Eriksson & 

Åkerman (1999) talar om att kunden har tre dominerande behov som relationen i sin tur bör 

kunna leva upp till; pålitlighet och kvalitet, information samt kommunikation och dialog.  Här 

ses pålitlighet och kvalitet som det grundläggande behovet, kunden måste känna att han/hon 

kan lita på företaget.  
 

 

 

Dahlén (2002) delar upp begreppet kundlojalitet i två skilda dimensioner och menar att en 

kund kan vara antingen attitydmässigt lojal eller beteendemässigt lojal.  Han förtydligar detta 

ytterligare genom att dra ett exempel där han visar på att den attitydmässigt lojala kunden 

gärna hävdar en sak ”Jag älskar Coca Cola, det är den bästa läskedryck som finns” medan den 

beteendemässigt lojala kunden istället agerar på ett lojalt sätt genom att alltid köpa Coca Cola 

när han/hon köper läsk.  Han talar vidare om att det existerar kunder som är två dimensionellt 

lojala till ett företag både genom både sin attityd och sitt beteende, han benämner dessa kunder 

som hyperlojala kunder. Hyperlojalitet är ett begrepp som Söderlund (2003) definierar som en 

extra stark form av lojalitet. Denna typ av lojalitet är svår att uppnå via den mer traditionella 

synen på marknadsföring eftersom det krävs ett levande samspel mellan företa-gets olika 

kunder och att kunden måste uppleva en genuin gemenskap med de andra kunderna. 

Författaren menar vidare att denna känsla av gemenskap binder samman företagets kunder, 

bindningarna kan vara reella i form av verkliga vänskapsband med också mer abstrakta där 

blotta vetskapen om att det finns andra kunder med liknande intressen innebär en känsla av 

gemenskap. Söderlund (2003) skriver även att gemenskapen bygger på en känsla av skillnad, 

det är ”vi” och ”dom”, där en nedvärderande syn ofta existerar till ”dom andra”. Hyper-lojalitet 

uppstår enligt författaren då kunden inte kan hålla sig borta från erbjudandet i fråga, detta 

eftersom kunden identifierar sig stark med erbjudandet och därför väljer att vara en ständigt 

återkommande kund under en längre tid. Mossberg (2001) menar även hon att känslan av 

engagemang bygger på en känsla av tillhörighet. Gummesson (1998) talar om hur företag 

genom att värva sina kunder som medlemmar kan konstruera en känsla av engagemang och 

tillhörighet och på så vis lyckas stärka relationen till sina kunder. Han talar om att kundklubben 

kan skapa en känsla av närhet som rätt utnyttjad gör kunden till en aktiv medproducent som 

ingår i företagets värdeskapande. Han talar vidare om att kundklubben gör det möjligt för 

företaget att fråga, diskutera och lära av kunden och genom detta inte bara skapa en god 

relation till kunden utan även bättre och mer anpassade produkter och tjänster som faller 

kunden i smaken. Detta genom att medlemskapet gör det möjligt för företaget att upprätta en 

kunddatabas med samlad information om kunderna, Gummesson (1998) menar att ju mer 
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information ett företag har om sina kunder desto lättare blir det för dem att nå ut till kunden på 

ett bättre och mer individualiserat sätt. Ett annat vikigt syfte med att knyta sina kunder till ett 

medlemskap anser han vara att företaget på så vis ges större access till den enskilda kunden 

och kan på så vis belöna kunden för dennes trohet. Här är grundidén skapandet av stamkunder 

och att genom dessa säkerställa mer långsiktiga relationer. 
 

 

 

3.7 Varumärke, image och relationsskapande 
Grönroos (2002) beskriver image och varumärke som två ord som har en avgörande betydelse 

inom relationsmarknadsföringen. Här nedan har för avsikt att jag redogöra för de båda 

begreppen samt klarlägga hur ett företag kan skapa värumärkesrelationer. 

 
3.7.1 Varumärke & märkesprofil 

Grönroos (2002) diskuterar skillnaden mellan de båda begreppen image och varumärke, han 

väljer att likna varumärket vid företagets identitet och märkesprofilen vid dess image. Han 

nämner ytterligare att termen varumärkesidentitet kan användas för att beskriva den image som 

en marknadsförare vill skapa. Även Lagergren (1999) talar om märkesidentiteten, han menar 

att den ur kundens ögon kan ses som en kvalitetsgaranti, en försäkran om att en kedja av 

händelser skall upprepas varje gång, vid varje köp. Melin (1998) klarlägger också att 

varumärket står för vad som ger mening och vad som kan ses som unikt hos ett företag och 

dess produkter. Han menar också att styrkan i ett varumärkes identitet varierar beroende på hur 

väl företaget lyckas förmedla en attraktiv bild av varumärket, han menar även att varumärkets 

värde bland annat kan öka då företaget lyckas stärka sin trovärdighet.   
 

 

Normann (2000) beskriver begreppet image som en mental bild av verkligheten som existerar 

bland en grupp människor. Denna bild av verkligheten representerar inte någon absolut sanning 

utan kan ge en mer eller mindre rättvisande avbildning av verkligheten. Lundén & Svensson 

(2006) gör skillnad på begreppet varumärke och image genom att hävda att företagets 

varumärke är detsamma som hur företaget vill uppfattas medan imagen är hur företaget 

verkligen uppfattas. Grönroos (2002) skiljer mellan de båda begreppen genom att förtydliga att 

ett varumärke inte kräver kundens medverkan för att finnas till, men att det är kunderna som i 

sin kontakt med varumärket ger upphov till dess image. När man talar om de båda begreppen 

ur ett relationsperspektiv är det således onödigt att separera de båda begreppet då det ena leder 

till det andra. Med andra ord så är varumärket den image som kunderna uppfattar när de 

kommer i kontakt med varumärket och en varumärkesrelation utvecklas.  
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3.7.2 Varumärkesrelationer  

Enligt Lagergren (1998) så köper kunden inte längre produkter, de köper varumärken och det 

ligger därmed ett värde för företagen i att representera ett starkt varumärke. Urde (1997) talar 

om att varumärket har en fysisk och en emotionell del och därmed kan skapa fysiska såväl som 

emotionella värden. Varumärkets fysiska del representerar varumärkets påtagbara 

karaktärsdrag. Han konstaterar vidare att fysiken är grunden för ett varumärke men inte 

tillräckligt för att utgöra en märkesidentitet. Varumärket måste enligt honom även innefatta 

emotionella karaktärsdrag som skapas i företagets marknadsföring av produkter, där 

varumärket kopplas ihop med mjuka, emotionella värden. Eriksson & Åkerman (1999) talar 

om att ju mindre ett företag representerar en fysisk produkt, desto viktigare blir varumärket. 

Varumärket skapar här enligt dem en känsla av trygghet och trovärdighet som försäkrar kunden 

att denne gjort ett bra köp vilket gör att kunden känner sig villig till att fortsätta köpa vilket i 

sin tur ger upphov till en varumärkesrelation. 
 

 

Fanning (1997) redogör för att varumärket oftast uppfattas som något som företagen skapar i 

hopp om att kunna differentiera sig och på så vis kunna attrahera kunder, man talar om vikten 

av att företag satsar på att bygga starka varumärken. Urde (1997) menar dock att varumärket 

till skillnad från produkter inte kan tillverkas av företaget, utan det är det som kunden köper. 

Varumärket representerar här ett viktigt mervärde utöver de grundläggande egenskaperna hos 

varan eller tjänsten. Även Grönroos (2002) talar om att företaget inte kan skapa ett varumärke 

på egen hand, om det är någon som kan bygga ett varumärke så är det kunden. Företaget kan i 

sin tur endast skapa gynnsamma förutsättningar i den process där företag och kund interagerar 

för att varumärket ska kunna utvecklas i kundens tankevärld. Med detta menar han vidare att 

ett företags varumärke inte skapas av företaget för att sedan upplevas, istället är varje steg i den 

utvecklande processen något som skapas i ett samspel mellan företag och kund i kontakt med 

varumärket. Han nämner en mängd olika varumärkeskontakter mellan företag och kund, såväl 

planerade som oplanerade, service- samt produkt budskap. Dessa varumärkeskontakter bidrar i 

sin tur till etablerandet av varumärkesrelationer samtidigt som de bidrar till en dialog mellan 

kund och företag. Eriksson & Åkerman (1999) talar om att varumärket och kunden 

representerar två sidor av samma relation, med detta menar de att ett varumärke aldrig kan 

ersätta en god relation, men tillsammans kompletterar de varandra på ett bra sätt. 
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 4 Empiri & Analys 

I detta avsnitt har jag valt att inte behandla hela intervjumaterialet, de fullständiga 

intervjuerna finns istället bifogade. Detta eftersom jag anser att jag på så vis gör det lättare 

för läsaren att hålla fokus på den information som känns relevant att föra fram i 

undersökningen, utan att för den skull helt exkludera informationen.  

 

 

Avsnittet inleds med en presentation av mina respondenter samt det företag och de 

communities som de representerar. Presentationerna följs av min empiriska & teoretiska 

analys där jag utgår från samtalen med de olika respondenterna och reflekterar kring vad de 

har sagt i anslutning till de teoretiska referensramarna.  

 

4.1 Presentation av respondenterna 

Här följer en kortfattad presentation av mina respondenter. 

 
� Gunilla Danielsson, Webbansvarig, Europiska reseförsäkringar, Resedagboken 
 
� Patrik Snejde, Produktchef digitala medier, Europeiska reseförsäkringar, Resdagboken 
 
� Christofer Laurin, Projektledare, Europeiska reseförsäkringar, Resedagboken 

 
 
 
 

� Ulrika Rudqvist, PR och kommunikationschef, Travelstart Nordic AB, Backpacking  
 
� Maria Wade, Min Tur, SvD Digitala Medier 

 
 
 
 

� Barbro Janson, Webb- och nyhetsredaktör, Vagabond 
 
� Kristina Snitt, Marknadschef, Vagabond 

 
 
 
 
 

� Annika Heinmetz, Marknadsdirektör, Ving, Reseberättelser   
 
 
 
 
 

� Anthony Blom Cederhök, Affärsområdes chef (konsument), Reseguiden, Orbville 
 
 
 
 
 

� Maria Lexhagen, Doktorand vid Europeiska turistforskningsinstitutet, ETOUR 
 
 

 

Jag kommer fortsättningsvis att referera till mina respondenter med förnamn, detta eftersom de 

intervjuade representerar sig själva och sina åsikter vilket inte givet kan appliceras på hela 

verksamheten samt för att skapa en närhet till de personer som jag har intervjuat. Maria 

Lexhagen benämns dock med såväl för- som efternamn för att slippa förväxlas med Maria som 

representerar MinTur.  
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4.2 Presentation av företagen 

Nedan följer en mer omfattande presentation, med denna vill jag klargöra vilka företag mina 

respondenter representerar samt hur deras användning av rese-communities ser ut.  

 
 
 
 
 

4.2.1 Europeiska reseförsäkringar - Resedagboken 
www.resdagboken.se  

Europeiska bildades 1920 och är idag en av de största aktörerna på den svenska marknaden för 

privat- och tjänstereseförsäkringar. Europeiska reseförsäkringar målsättning är att vara bäst på 

att ge resenärer trygghet, före, under och efter resan genom unik service över hela världen. I ett 

led för att öka resesäkerheten så har de skapat resedagboken, en gratis webbtjänst för den som 

är ute och reser. Resedagboken startades år 2000, representerar därmed Sveriges första 

etablerade rese-community.  

 
4.2.2 Travelstart Nordic AB – Backpacking.se 
www.backpacking.se 

Travelstart Nordic AB grundades 1999 och räknas idag som en av Skandinaviens största 

resebyråer. Via deras hemsida kan man boka flygresor, hotell, paketresor och hyrbil på ett 

enkelt och billigt sätt. Travelstart driver Backpacking, ett community med fokus på lite längre 

resor. Målet med driften av Backpacking är att det ska vara en självklar plats att besöka innan, 

under och efter resan. Backpacking ägdes först utav Luftgrop ett dotterbolag till Travelstart 

Nordic AB men köptes i augusti –07 successivt upp av Travelstart.  
 
 
 
 

 

4.2.3 Svenska Dagbladet Digitala Medier – MinTur 
www.mintur.se 

I januari 2007 så köpte Svenska Dagbladet Nya medier (SvD Nya Medier) upp MinTur, ett 

community som startades 2002. Tanken är att MinTur ska komplettera Svenska Dagbladets 

underavdelning SvD.se/resor. MinTur.se är en community med fokus på resor; inför under och 

efter. Sajten baseras helt på användargenererat material. Uppköpet var ett led i en satsning med 

syfte att skapa mer dialog med besökarna på mediehuset SvD: s sajter.  
 
 
 
 

4.2.4 Ving – reseberättelser 
www2.ving.se/ving-tales/ving-tales.html 

Ving är Sveriges största researrangör med resor till fler än 500 resmål i över 50 länder. De 

arrangerar såväl charterresor som mer flexibla paketresor med reguljärflyg, de säljer även 

enskilda flygbiljetter och hotellvistelser. Vings ska producera och sälja semesterresor som ger 

deras kunder de bästa veckorna på året och resorna säljs via internet, telefon, i egna butiker och 
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i utvalda resebyråer över hela landet. Vings mål när kunden ska köpa en resa är att de ska vara 

den första researrangör som kunden kommer att tänka på och också den som kunden väljer att 

resa med, eller som de uttrycker det -”First in mind, first in choice”. Ving har skapat 

funktionen reseberättelser på sin sajt, där kan man lägga upp sina egna semesterminnen och 

dela med sig utav sina egna erfarenheter från Vings resmål.  

 

4.2.5 Reseguiden - Orbville 
www.reseguiden.se/forum www.orbville.com  

Reseguiden är en oberoende jämförelsesajt och forum inom resor. De säljer inga resor själva 

utan de fungerar istället som en hjälpande hand som erbjuder besökarna en samlad överblick 

och möjlighet till att göra rationella val mellan olika reseföretags erbjudanden på internet. 

Varje månad hjälper de 800 000 resenärer att hitta rätt resa till rätt pris, detta genom 

sammanställandet av ett brett utbud av resor från fler än 600 resebyråer, researrangörer, 

flygbolag och hotell. Vid starten fungerade de enbart som sök- och jämförelsesajt men valde 

sedan att även bygga ett community på sajten. För två år sedan så lanserade Reseguiden ett 

internationellt community vid namn Orbville, som ska fungera lite som en global stad på nätet 

där du både kan söka och jämföra resor men också umgås med andra människor.  

 

4.2.6 Vagabond Media - Resesnack 
www.vagabond.se 

Vagabond är ett företag som grundades 1987, sedan hösten 2005 är Vagabond Media AB ett 

fristående dotterbolag till Egmont Tidskrifter AB. Vagabond Media har fem olika 

verksamhetsdelar; Resemagasinet Vagabond, Vagabond publishing, Vagabond bokförlag, 

Vagabond resebokhandel samt deras Reseportal på internet. Vagabond vill öppna dörrarna till 

världen, man vill inspirera och informera och vara det självklara valet för alla som reser och 

drömmer om att resa. På internet driver de även en egen reseportal på internet, där man som 

besökare kan ta del av nyheter, guider, aktuella reportage och information i ämnet resor. På 

reseportalen finns även forumet Resesnack tillgängligt, som man under våren har planer på att 

eventuellt utveckla till ett mer omfattande community.  

 
4.2.7 Maria Lexhagen – ETOUR 

Maria är doktorand vid ETOUR (Europeiska Turismforskningsinstitutet) vid Mittuniversitetet i 

Östersund och även knuten till den ekonomiska institutionen vid Handelshögskolan på 

Göteborgs Universitet. Hon arbetar och forskar inom ämnet IT användning i turistnäringen och 

har genomfört en rad olika studier och projekt inom det området. Hennes fokus har tidigare 
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varit att få en bättre översikt av hur olika företag inom turistnäringen använder sig av olika 

informationsteknologi i sin verksamhet, men har fått ett allt mer tydligt fokus på värdet av 

olika tjänster ur ett kundperspektiv.  
 

 

4.3 Empirisk & teoretisk analys 

I min analys nedan kommer jag att utgå från mina delproblem, detta eftersom målet med detta 

avsnitt är att kunna analysera och skapa förståelse för det för undersökningen valda 

huvudproblem som skall diskuteras vidare i den kommande slutsatsen & diskussionen.  

  
 
 

4.3.1 Hur skapar man värde för kunden genom ett rese-community? 

Värdet är enligt Normann (2002) en relations främsta tillgång och enligt Eriksson & Åkerman 

(1999) så ämnar relationsmarknadsföringen till att skapa ett högt kundupplevt värde som i sin 

tur gynnar relationen till kunden. I denna första del av min empiriska & teoretiska analys 

kommer jag att analysera rese-communities roll när det kommer till att skapa värde för 

kunden.  
 
 
 

Grönroos (2000) talar om att värdet inom relationsmarknadsföringen inte längre är tillskrivet 

produkten, utan att det istället är något som skapas i samspelet mellan företag och kund i 

relationen dem emellan. Här tror Annika att rese-communities kommer att spela en allt mer 

betydande roll i framtiden, detta eftersom allt fler väljer att boka sina reser på internet. Hon 

förtydligar att:  
 

 

”Det är kunden som väljer i slutändan och det är upp till oss att se till att ha information och 

underlätta så mycket som möjligt för kunderna, i dag är det många som bokar på internet, då 

det är mer lättillgängligt och då gäller det att vi finns tillgängliga där kunden befinner sig.” 
 

Annika tror att möjligheterna till att man väljer att boka på internet ökar om man redan 

befinner sig i den omgivningen. Vidare så tror hon att styrkan i driften av ett community ligger 

i att man får besökaren, som i det här fallet fungerar som en redan existerande eller potentiell 

kund, till att engagera sig i Ving, deras varumärke och deras resor. Vilket hon är övertygad om 

kan leda till en starkare relation mellan dem och kunden. Vikten av att företag satsar på att 

vårda sina relationer förespråkas av såväl Grönroos (2002) som Gummesson (1998), de menar 

att det inom relationsmarknadsföringen är relationen till kunden som står i centrum. De ger 

vidare uttryck för att en nära och långsiktiga relation där kunden väljer att återkomma är att 

föredra, snarare än anskaffandet av nya kunder. Maria Lexhagen menar att ett rese-community, 

eller vilket community som helst för den delen kan fungera som ett bra verktyg när det gäller 
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att knyta såväl redan existerande som nya kunder till företaget. Maria konstatera att det 

förekommer två skilda kunder som man hoppas att driften av MinTur skall generera till 

företaget och gör på så vis skillnad på deras kunder i form av andra företag och besökaren som 

konsument av sajten och dess innehåll. Hon konstaterar dock att tanken bakom deras 

community är att det ena skall leda till det andra:  
 

 

”Vi vill erbjuda en så pass bra tjänst som möjligt till vår användare och förlängningen av det 

är att vi vill se så pass många annonsörer som möjligt hos oss också som ser att vi är en bra 

plattform med användare som representerar den målgrupp som de försöker nå ut till” 
 

 

Anthony talar om att de kan locka företagskunder till deras hemsida med hjälp av sina 

medlemmar och att ett större antal besökare gynnar företaget och hemsidans popularitet såväl 

hos användaren som hos deras företagskunder och kunden som konsument. Han nämner att 

deras rese-community skall fungera som ett klister på sajten och påtalar på så vis vikten av att 

få besökarna att stanna, något som även Ulrika diskuterar betydelsen av. Hon talar om att 

Travelstart hela tiden strävar efter att deras kunder skall komma direkt till dem och boka sin 

resa istället för att gå via diverse jämförelsesajter eller till deras konkurrenter i form av andra 

resebyråer. Här tror hon att de kan tjäna på att ha ett rese-community. Deras resonemang kan 

kopplas till Jakobsson (1998) redogörelse för företagens kamp om internetanvändarnas 

lojalitet, där användarna kan förflytta sig mellan olika företag och deras hemsidor på nolltid i 

jakten på det bästa erbjudandet. Kristina påtalar även hon kampen om användarnas intresse och 

poängterar vikten av att utmärka sig. Här tror hon att ett rese-community kan hjälpa företag att 

stå sig i mängden, vikten av att utmärka sig diskuteras också av Jakobsson (1998) som menar 

att företagen måste bli bättre att använda internet på ett sätt som skapar värde för kunden.  

 

 

Som tidigare har nämnts så är värdet enligt Normann (2000) relationens främsta tillgång och 

värdet beskrivs av Grönroos (2002) som de fördelar som kunden upplever att relationen till 

företaget för med sig. Maria Lexhagen menar att dagens rese-communities, eller communities 

överhuvudtaget, är stöpta helt ur ett tankesätt om att kunden i form av besökaren och 

användaren är det mest centrala. Här är det inte längre företagen som skapar en webbplats och 

är avsändare till allt som publiceras där, tvärtom, här är det kunden som skapar webbplatsen i 

samarbete med företaget. 
 

 

Ving är ett företag som sedan länge funnits närvarande på internet, deras första sajt skapades 

1995, tre år senare lanserades deras första bokningsfunktion. Ving insåg också tidigt vikten av 

att närvara på ett nyare och smartare sätt som tilltalar besökaren. Projektet som drog igång gick 
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enligt Annika under namnet ”One Web” och startades i syftet att skapa en sajt som kunde 

fungerar på samma sätt som kunden tänker. För att lyckas förstå sina kunder och deras 

tankebanor så måste man enligt Annika aktivt söka efter svaren, genom att lyssna på kunden 

och anamma ett tydligt kundfokus. En reflektion som även uppmärksammas inom den 

interaktiva marknadsföringen, där det som Gummesson (1998) utrycker det är kunden och 

dennes behov som bör prioriteras. Maria konstaterar att man även på MinTur alltid försöker 

utgå från kundens perspektiv när det kommer till utvecklingen av sajten. Hon förklarar att man 

hela tiden försöker skapa en så pass attraktiv sajt som möjligt för användarna, så att de väljer 

att stanna kvar längre och även att återkomma till sajten. En tankesätt som kan kopplas till 

Eriksson & Åkermans (1999) konstaterande om att dagens företag måste ha modet att låta 

kunden styra deras verksamhet. De menar att företaget måste fråga kunderna vad de efterfrågar 

och har för förväntningar för att sedan våga ta bort de delar som inte benämns som viktiga och 

som därmed, ur kundens perspektiv ändå inte utgör något direkt värde.  
 

 

 

Anthony berättar att Reseguiden tidigare var en kommersiell sajt med mycket reklam och 

annonsering på hemsidan i form av banners: 
 

 

”Det var väldigt mycket ”blink blink och julgran över hela sajten”  
 

 

 

Som Anthony själv väljer att utrycka det. Men i slutet av förra året valde de att rensa sajten helt 

på reklam, detta eftersom medlemmarna på deras community ansåg att allt deras skrivna och 

uppladdade material försvann i all reklam. Anthony redogör för att andelen medlems-material 

är större procentuellt på sajten än deras sök- och jämför tjänst, detta trots att det då inte var 

medlemmarna i första hand som genererade den största andelen intäkter. Vilket resulterade i att 

valet att ta bort reklamen gav positivt respons från medlemmarnas håll samtidigt som 

Reseguiden förlorade väldigt mycket pengar i form av annonsintäkter. Anthony klarlägger 

dock att valet att genomföra upprensningen ändå är något som Reseguiden har tjänat på i 

efterhand. Detta eftersom sajten upplevs som mer attraktiv för såväl besökare, kunder och 

konsumenter då den uppfattas som mer trovärdig vilket gör att besökarna tycker om att vistas 

på sajten och väljer att återkomma inte bara som besökare utan även som kunder.  
 

 

 

Maria Lexhagen menar att ett community möjliggör en mer direktkontakt med marknaden som 

kan vara svår att uppnå på något annat sätt, där företaget kan vara med och upptäcka 

förändringar i kundernas behov och efterfrågan från en dag till en annan. Vikten av att satsa på 

en mer direktkontakt med kunden uppmärksammas av så väl Gummesson (1998) som 

Grönroos (2002), de talar om att den direkta kontakten kan ses som mer personlig samtidigt 
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som den syftar till att lära känna kunden bättre för på så vis kunna behandla kunden mer 

individuellt. Maria Lexhagen såväl som Ulrika menar att den främsta fördelen med ett 

community är närheten till kunden och all information om kunden som blir tillgänglig, helt 

gratis. Information som företag vanligtvis skulle ha betalt hundratusentals kronor för. Maria 

Lexhagen redogör vidare för den otroliga direktheten;  
 

 

 

”det händer här, det händer nu och det händer mellan oss” 
 

 

Ett uttalande som kan kopplas till Normann (2000) redogörelse för sanningens ögonblick. 

Maria Lexhagen talar om att det ständigt pågår en diskussion i form av en dialog mellan 

företag och kund eller kund till kund, där kunden och dennes åsikter hela tiden finns med och 

där det som hon uttrycker det upp till företagen att bestämma vad man vill göra med 

informationen. Den kommunikation hon talar om kan liknas vid den som Grönroos (2002) 

benämner som interaktiv. En kommunikationsform som företag enligt honom anammar i hopp 

om att kunna få ta del av den kunskap och de idéer som kunden bär på.  Resedagboken 

fungerar enligt Gunilla som en otrolig kunskapsbank, ett uttalande som kan kopplas till Ahrnell 

& Nicou (1995) och deras redogörelse för vikten av att företag lyckas upprätthålla en 

kunddatabas där de kan samla information och kunskap om kunden. Gunilla menar vidare att 

hon utan att överdriva kan hävda att Europeiska är experter på Resedagbokens målgrupp, 

eftersom de genom deras community ständigt blir matade med information om sina kunder: 

 

 

”- Vi vet vad de äter, vart de reser, vad de har i packningen, vilka sjukdomar och skador de 

får… Ja, vi vet exakt vart de åker, hur de åker och hur de tänker…” 
 
 
 

Att ha ett community som Resedagboken är enligt Gunilla ungefär som att sitta i ett rum fullt 

med folk och bara lyssna. Genom att följa diskussionerna så lär de sig hur deras medlemmar 

fungerar och vad som intresserar dem, vilket gör det lättare för dem att förstå dem som 

potentiella kunder eller redan existerande kunder. Maria Lexhagen menar också att den 

kommunikation som äger rum på ett community är ständigt närvarande. Hon konstaterar vidare 

att så länge företagen har stora öron och förmåga att lyssna så kan de få väldigt mycket 

användbar och värdefull information. Vikten av att lyssna på kunden och agera därefter 

uppmärksammas även av Jakobsson (1998) som menar att det är den viktigaste kundvårdande 

aktiviteten. Anthony på Reseguiden menar att man som företag hela tiden måste motverka att 

det enbart blir ett tomt tyckande, kunden måste se att man som företag tar till vara deras åsikter 

och att deras åsikter är viktiga. Det blir som Anthony uttrycker det en ganska så bra effekt av 

det eftersom kunden mer eller mindre motiveras till att tycka till även i fortsättningen när de 
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märker att deras tyckande verkligen har effekt. Ett resonemang som styrks av Grönroos (2002) 

som förtydligar att kundens uppfattning om graden av delaktighet i sin tur påverkar kundens 

upplevelse av företaget, deras tjänster samt relationen företag och kund emellan.   
 

 

 

Maria Lexhagen redogör för hur driften av ett community inte bara kan gynna ett företags 

försäljning utan även dess produktion och marknadsföring. Här urskiljer jag en överens-

stämmelse med Gummesson (1998) och hans uttalande om att begreppet interaktion inte bara 

bör omfatta leverensögonblicket utan även utvecklingen, produktionen och marknadsföringen i 

en som Grönroos (2002) uttrycker det; interaktiv process. Här menar Maria Lexhagen att man 

som företag genom att lyssna på sina kunder inte bara får möjligheten att lära sig mer om dem 

och deras preferenser, utan även om sina egna produkter. Detta genom att företaget kan följa 

användarnas diskussioner i ett community och på så vis upptäcka värden i sin produkt som de 

på egen hand kanske aldrig hade uppmärksammat som viktiga. Hon tar upp ett exempel på 

detta:  
 

 

 

”Om du som företag riktar in din marknadsföring på att - Den här stranden har vit sand, men 

du berättar inte att solstolarna är blå fast än det kanske är det som kunderna tycker är det 

viktigaste. Det faktum att det kanske inte är sanden utan de blå solstolarna som är det 

väsentliga kan man som företag lättare uppmärksamma på ett rese-community genom att man 

själv kan gå in och se vad det är som kunderna pratar om” 
 

 

 

Detta exemplifierande kan kopplas till Wikström et al. (1998) påstående om att företag måste 

bli bättre på att kommunicera med sina kunder. För att lyckas etablera en långsiktig relation till 

kunden så måste företaget enligt Feurst (1999) ta sig tid att lyssna på sina kunder, lära sig vad 

de vill ha, komma ihåg det och leverera i enlighet med deras önskemål. Något som 

Resedagboken verkligen har visat prov på genom utformandet av en helt medlemsanpassad 

reseförsäkring vid namn Backup. Enligt Patrik så utformades denna försäkring i nära samarbete 

med Resedagbokens medlemmar, där Europeiska gick ut och frågade sina medlemmar vad de 

efterfrågade för typ av försäkring; innehålls- såväl som prismässigt. Resultatet blev Sveriges 

första interaktiva försäkring, en förhållandevis billig försäkring men som ändå kom att 

innehålla de mest relevanta delarna ur deras medlemmars perspektiv. Rese-dagbokens 

utformande av reseförsäkringen Backup kan kopplas till Grönroos (2002) resonemang om att 

den interaktiva processen som en lärorelation, där företaget strävar efter att ständigt ta del av 

sina kunders kunskap och idéer i hur en produkt bör utvecklas och förbättras. Maria talar om 

att man på MinTur hela tiden eftersträvar en nära kontakt med sina användare, särskilt de mest 
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frekventa och trogna användarna som hon refererar till som ”hardcore” användare. De spelar 

enligt henne en viktig roll vid produktutvecklingen av sajten. 
 

 

 

Gummesson (1998) förespråkar en win-win situation mellan företag och kund, där båda parter 

såväl företag som kund får en ökad förståelse för varandras behov och där man kan finna en 

medelväg, något som Anthony anser att man har uppnått på Reseguiden genom valet att rensa 

bort reklamen från sajten. – ”Det vi tappade i ena änden har vi således fått igen i den andra” 

menar Anthony och hänvisar till medlemmarnas ökade frekvens och lojalitet. Även Ulrika på 

Travelstart poängterar vikten av att ett community skall vara fritt från reklam, även då det 

gäller reklam från det egna företaget och hon är övertygad om att Travelstart såväl som andra 

företag som driver rese-communities tjänar på att inte göra reklam för det egna företaget på 

sajten. Maria Lexhagen i sin tur menar att kunden inte har något emot reklam så länge den bara 

känns relevant och personlig. Ett påstående som stöds utav Fill (2006) som menar att 

mottagaren av ett budskap har en tendens att förkasta de medellanden som anses vara 

irrelevanta. Här menar Maria Lexhagen att det är viktigt att företag hittar rätt plats, rätt tid och 

metod för att reklamen skall få önskad effekt:  
 

”Det är kunden man vill åt och man vill komma åt dem i en situation då man antar att de är 

som mest mottagliga, kunderna måste känna att de får information som är intressant för dem 

personligen och betyder något för dem, just då.” 
 

 

Hennes uttalande kan även kopplas till Gunillas redogörelse för hur Europeiska med hjälp av 

resedagboken får tillträde till kundernas resprocess, man finns med före, efter och under resan i 

alla de steg då kunden är som mest mottaglig för information om deras försäkringar. Ulrika och 

Kristina talar precis som Maria Lexhagen om att kommunikationen med kunden måste kännas 

relevant, man ska inte dränka besökaren i reklam utan det måste ske på ett snyggt sätt som 

kunden känner att han eller hon tjänar på. Jag anser att detta kan kopplas till Eriksson & 

Åkermans (1999) uttalande om vikten av att marknadsföringen har en karaktär och 

personlighet som gör att kunden känner sig motiverad till att uppmärksamma dess budskap. 

Det gäller som Ulrika konstaterar att få medlemmarna att förstå att driften av ett community 

inte handlar om att lura medlemmar eller besökare till att köpa deras produkter, för så är ju inte 

fallet, syftet med driften är ju snarare att leverera mervärde.  
 

 

 

Fernström (2000) belyser det faktum att kunden bör ses som en aktiv sökare av information 

snarare än en passiv informationstagare och att kunden medvetet sållar bort information som 

anses vara ointressant. Här redogör Barbro för hur medlemmarna på ett framtida rese-
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community skulle kunna hjälpa dem att göra en bättre tidning då de skulle kunna anpassa olika 

erbjudanden beroende på läsarnas informationsbehov.  
 

 

 

”- Om man vet att de planerar en resa till Guatemala så skulle man ju kunna, på sikt… jag vet 

ju inte ens om vi kommer att ha de här resurserna till att utveckla de här funktionerna, men då 

skulle man ju kunna ta upp grejer som har med Guatemala att göra.  

Så det skulle ju vara en grymt bra grej att veta vart deras nästa resa går för då vet man ju 

ungefär vad de är intresserade att läsa om” 
 

 

När det kommer till utformningen av nyhetsbrev och erbjudanden så konstaterar Ulrika att ett 

community fungerar som ett ovärderligt verktyg. Genom att observera diskussionerna på 

Backpacking så kan de urskilja vilka resmål som är intressanta, vad folk är villiga och betala, 

hur de vill bo och på så vis utforma mer attraktiva erbjudanden. Maria och Henrik anser att 

fördelen med att annonsera via ett community är att man som besökare på ett community i 

regel själv valt att besöka sajten, man är således mer intresserad av dess innehåll och kan tänka 

sig att bli medlem och att delta aktivt. Något som Kristina också intygar genom att konstatera 

att de flesta som är inne på Vagabonds hemsida är intresserade av resor och som 

reseintresserad så tror hon att man i en större utsträckning är mer intresserad och villig att ta 

del av information och erbjudanden som är relaterade till ämnet resor. Kundens behov och 

villighet till att ta del av informationen gör enligt Gunilla att man som företag inte ska 

skämmas över att gå ut med information, erbjudanden och reklam om sin verksamhet och dess 

produkter. Kristina talar i sin tur om hur tillgången av ett community kan underlätta 

informationsutbytet mellan företag och kund:  

”Om vi hittar ett gäng på vårat community som ska till Indien så är det självklart att vi på ett 

sätt… utan att störa, ska kunna påpeka, - har ni sett vår indienguide?” 
 

Men hon tror vidare att man måste vara väldigt försiktig i kontakten till kunden, man måste 

sköta kontakten på ett snyggt sätt så att den upplevs som en service. Jag anser att deras 

resonemang kan kopplas till Eriksson & Åkermans (1999) påstående om att dagens 

marknadsföring måste vara nyare, smartare och mer skräddarsydd marknadsföring som både är 

lättillgänglig och känns mer betydelsefull för kunden. 
 

 

 

Maria Lexhagen tror inte att ett rese-community kan ersätta alla annan marknadsföring, men att 

det med största sannolikhet kan fungera som ett bra komplement till den övriga portföljen av 

marknadsföringsmetoder. Något som även Annika på Ving är beredd att hålla med om, hon 

menar att även om marknadsföringen via ett community kan ses som mer individuell och unik 
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så behöver man som företag nog ändå en kombination av den marknadsföringen som ett 

community står för och mer traditionella marknadsföringsmetoder. Annika klarlägger dock att 

Vings annonsering förändrats sen tidigare; förr innehöll annonserna väldigt mycket fakta om 

priser och erbjudanden, nu handlar det mer om att väcka uppmärksamhet och att driva trafik till 

webben där besökaren i sin tur kan finna information om företagets resor, priser och eventuella 

erbjudanden. Ulrika på Travelstart är av en helt annan åsikt, hon hävdar att hon inte tror på 

traditionell reklam och marknadsföring, när det gäller internetmarknadsföring så förespråkar 

hon istället affiliates eller såkallad bannerannonsering där kunden själv kan avgöra om det 

finns ett intresse för att klicka sig vidare och ta del av reklamen. Hon väljer att dra en 

jämförelse mellan Travelstart och en av deras resesäljande konkurrenter på internet som valt att 

satsat enormt mycket på marknadsföring medan de själva valt att inte använda sig av någon 

yttre marknadsföring över huvudtaget. Här lyckades Travelstart förra året dubblade sin 

omsättning medan det konkurrerande företaget som satsat enormt mycket på marknadsföring 

endast ökade sin omsättning med 8 procent. I diskussionen så framgår det också att samma 

konkurrent sedan en tid tillbaka visat intresse för att också de starta upp ett rese-community på 

sajten inom en snar framtid. 
 

 

 

 

 

4.3.2 Hur skapar man lojala kunder med hjälp av ett rese-community? 

Inom relationsmarknadsföringen är kundlojalitet ett centralt begrepp som enligt Gummesson 

(1998) representerar något högst eftersträvansvärt. Söderlund (2003) i sin tur menar att en 

tillvaro utan lojalitet är detsamma som en tillvaro utan relationer. I denna del ämnar jag att 

förklara ett rese-communities roll och funktion när det kommer till att skapa lojala kunder, en 

förutsättning för etablerandet av mer långsiktiga relationer. 

 
Maria Lexhagen tror att det kan finnas ett samband mellan lojala kunder till företagets 

community och lojala kunder till företaget och dess produkter. Hon menar att ett företag genom 

att få lojala användare till sitt community säkerligen även ökar chansen till att användarna, 

kanske inte till att de blir lojala till företaget, men i alla fall till att de väljer att göra affärer med 

just det företaget i framtiden. Annika tror, liksom Maria Lexhagen att möjligheterna till att få 

lojala kunder ökar. Detta eftersom hon, som tidigare nämnts, anser att chanserna för att 

användaren av deras community även väljer att boka en resa på deras hemsida ökar när denne 

ändå befinner sig i den miljön.  
 

 

 

Anthony på Reseguiden menar att om man ser till det totala antalet besökare på sajten, så är 

medlemmarna på deras community väldigt trogna. Han konstaterar att han kan se en tydlig 
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koppling mellan andelen lojala besökare och användare av deras community och andelen lojala 

kunder till företaget och säger sig veta att deras medlemmar använder sig av deras sök och 

jämför tjänst mer än andra. Anthony tror att uppkomsten av denna lojalitet har att göra med att 

man på Reseguiden varit väldigt noga med att lyssna på sina kunder och utforma sajten helt 

enligt deras önskemål. Ett resonemang som styrks av Grönroos (2002) och hans konstaterande 

om att det finns ett tydligt förhållande mellan ett företags förmåga till att tillfredställa sina 

kunder, förnyade köp och lojalitet. Anthony tror att ett rese-community i anslutning till deras 

hemsida gynnar deras verksamhet särskilt väl då de kan kombinera sin prisjämförelse tjänst 

med tips och inspiration vilket i sin tur skapar ett flöde där kunden söker inspiration, blir tipsad 

av andra, intresserad av att åka, söker bland resor, hittar priset och slutligen väljer att boka. 

Annika konstaterar att man på Ving ser ett tydligt mönster i att många av besökarna som först 

varit inne på reseberättelser också väljer att boka en resa efteråt på deras hemsida. Hon menar 

dock inte att det bevisar att det är deras rese-community som påverkar kunden till att köpa utan 

hon tror att många som går in och läser redan bestämt sig för att boka men ändå väljer att se 

efter vad andra resenärer har tyckt om resmålet. Annika menar att:  
 

”Bara för att man i det läget tycker att det är extra intressant så behöver ju inte det i sin tur 

betyda att berättelserna i sig leder till att besökarna bokar, det kan mer vara ett beteende som 

hänger samman med att man faktiskt börjat landa i att man ska boka en resa någonstans och 

då blir andra människors reseberättelser extra intressanta” 
 

 

Men det visar ändå på att det finns ett kundintresse menar Annika, kunderna vill kunna ta del 

av andra resenärers reseberättelser. Ulrika på Travelstart är också skeptisk till graden av 

lojalitet, hon tror att det i första hand är deras community som besökarna blir lojala till och inte 

till företaget, samtidigt som hon tycker att det kan få vara så;  
 

 

”Jag behöver inte ha några Travelstartlovers, jag vill bara att de ska lita på oss och känna att 

vi är en seriös resebyrå” 
 

 

 

På Resedagboken kan såväl Gunilla som Patrik urskilja två olika typer av kunder i nuläget, de 

som är lojala till deras community Resedagboken och de som är lojala till företaget Europeiska. 

Ett konstaterande som för tankarna till Dahlén (2002) redogörelse för tillvaron av två skilda 

dimensioner av lojalitet; attitydmässig och beteendemässig lojalitet, där kunden kanske har en 

utvecklad attityd som är lojal till företaget men ändå väljer att inte köpa företagets produkter av 

en eller annan anledning. Gunilla tror att så kan vara fallet med deras användare, deras 

användare gillar Resedagboken och Europeiska men de är fortfarande i den ålder då 



 57 

anskaffandet av en reseförsäkring kanske inte känns så aktuellt. Det gör det svårt att bygga 

relation till kunden som både gynnar Europeiska och Resedagboken på samma gång, här har 

man dock insett värdet i driften av ett community inte minst som en långsiktigt varumärkes-

byggande sajt mot den yngre målgruppen. De som idag kanske inte tecknar reseförsäkringar 

men som så småningom växer upp, blir äldre, skaffar barn och som då kanske känner att de är i 

behov av reseförsäkringar och då är målet att Europeiska ska vara ”top of the mind” som 

Gunilla uttrycker det. Även Ulrika redogör för att man har ett liknande tänk vad det gäller 

Backpacking, många av dess medlemmar består av yngre resenärer som idag bokar sin resa 

genom STA och Kilroy. När de fyller 25 och inte kan boka genom dem längre så är tanken att 

de ska söka sig in på Travelstart och boka i stället. Deras resonemang kan kopplas till 

Gummesson (1998) och hans redogörelse för begreppet lojalitetsstegen och dess fyra steg där 

kundens grad av lojalitet hela tiden utvecklas, från att ha varit ett kundämne till det slutgiltiga 

steget som innefattar kunden som aktiv marknadsförare av företaget.  
 

 

Anthony på Reseguiden menar att deras medlemmar är väldigt lojala, så lojala att de kan liknas 

vid det sista steget i lojalitetsstegen. Han exemplifierar detta genom att berätta hur ett 20-tal 

medlemmar förra året under TUR-mässan i Göteborg helt frivilligt ställde upp på att 

marknadsföra deras verksamhet och varumärke till andra resenärer och företag: 
 

 

 

”Vi skickade ut en inbjudan i vårat nyhetsbrev och fick flera hundra anmälningar. Vi plockade 

ut ett gäng som fick vara med.  Vi bjöd på resa och lunch, det var allt, sen stod de med 

reseguiden tröja, en knapp med sitt användarnamn och visade upp sin medlemssida på sajten 

för de som passerade” 
 

 

 

Anthony redogör för att de som ställde upp var helt vanliga medlemmar som av fri vilja och 

dessutom helt utan ersättning valde att ta på sig rollen som marknadsförare för Reseguiden. 

Detta anser jag vara ett bra exempel på Feursts (1999) engagerade lojalitet, en lojalitet som han 

anser beteckna en känsla av ömsesidig kvalitet och samhörighet företag och kund emellan. 

Känslan av engagemang är något som Barbro även förespråkar och som hon tror kan påverka 

relationen till besökaren på sajten positivt genom att besökaren ser sig själv som en 

”Vagabondare”. Hon ställer sig dock tveksam till graden av lojalitet och tror att den lojalitet 

som man kan åstadkomma med hjälp av ett community nog inte är särskilt stark då 

medlemmarna lätt kan byta från deras community till ett annat konkurrerande om det visar sig 

kunna leverera mer i enlighet med deras önskemål. Patrik menar att man genom driften av ett 

community även kan knyta sina kunder till sig och göra dem mer lojala genom att göra det 
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möjligt för medlemmen att samla information på sajten i form av bilder, material och 

resehistorik. Han menar att:   

”Om du har varit medlem hos Resedagboken i 5år så har du kanske lika många långresor med 

bilder och texter samlade och då flyttar man ju inte i första taget över till en annan sajt” 
 

 

Ett uttalande som även det styrks av Feurst (1999) redogörelse för de olika graderna av 

lojalitet, men då kanske snarare till den praktiska lojaliteten än den engagerade som handlar om 

att man väljer att bli en återkommande kund av gammal vana eller bekvämlighet.   

 

4.3.3 Hur skapar man engagerade kunder med hjälp av ett rese-community? 

Engagemanget speglar enligt Grönroos (2002) en stark längtan hos kunden att behålla en 

uppskattad relation, det ligger därmed ett värde i att skapa engagerade kunder. I detta avsnitt 

ska jag ge läsaren en utökad förståelse för hur man genom driften av ett rese-community kan 

skapa ett större engagemang hos kunderna och därmed stärka relationen till kunden.  
 

 

Barbro talar om att ett community är något som engagerar, därmed är driften av ett community 

ett bra sätt att locka besökare till sajten. Fördelen i fallet rese-communities när det gäller att 

skapa engagemang tror Annika och Kristina ligger att det redan finns ett starkt existerande 

engagemang när det kommer till ämnet resor. Många tycker att det är minst lika kul att resa 

som att i efterhand berätta om sina upplevelser på resmålet. Maria Lexhagen på ETOUR 

redogör för att communities i sig är en produkt som tillfredställer ett behov hos kunden, 

behovet av att prata, samtidigt som Barbro poängterar att människor är nyfikna av naturen och 

vill veta vad andra människor tycker och tänker. Annika tar i sin tur även upp det faktum att 

resor är en högengagemangsprodukt vilket göra att den som planerar att boka en resa till en 

viss destination i regel ägnar mycket tid åt att planera och läsa in sig på resmålet. Det kan 

kopplas till Fernström (2000) och hans redogörelse om att dagens kunder bör ses som aktiva 

informationssökare, något som enligt Cram (1994) gör dem väldigt benägna till att ta del av 

andras konsumtionserfarenheter. Annika i sin tur är övertygad om att människor som ska ut 

och resa i världen finner det intressant att inte bara höra vad företaget har att säga om resmålet 

utan även andra resenärers åsikter. Maria Lexhagen precis som Annika talar om att 

informationsbehovet är stort när det kommer till ämnet resor. Hon redogör vidare för att 

informationsbehovet skiljer sig beroende på graden av erfarenhet. Har man liten erfarenhet är 

behovet stort medan en mer erfaren resenär fortfarande har ett informationsbehov men att det 

här är det frågan om ett mer specifikt informationsbehov. Hennes redogörelse tyder dock på att 

information alltid behövs och ses som intressant och att det finns ett behov hos kunder att inte 
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bara få en ökad och lättare tillgång på information från företagen, utan även att få prata med 

andra kunder. Mötet mellan ett företags olika kunder är något som tidigare även 

uppmärksammats av Grönroos (2002) som konstaterat att interaktionen inte bara innefattar 

mötet mellan kund och företag utan även företagets olika kunder.  
 

 

 

 

Barbro talar om att aktiva kunder är mer engagerade än passiva och att utformningen av olika 

spel och tester på sajten skapar en högre grad av interaktivitet som i sin tur även påverkar 

graden av engagemang och viljan till att återkomma. Barbro utgår från sig själv och menar att:  
 

”Om jag går med i ett community så gör jag det för att det ska vara roligt, det är klart att man 

kan ge medlemmarna olika erbjudanden och så men i grund och botten tror jag att det handlar 

om att man vill ha roligt där och att det ska vara användbart” 
 

Annika på Ving berättar att mycket av det som står skrivet på deras hemsida är skrivet av dem 

själva, men att införandet av oberoende personers reseberättelse genom ett community hjälper 

dem att bli ännu bättre på att ge sina besökare en så korrekt bild som möjligt av resmålen, 

vilket i sin tur skapar förtroende. Detta anser jag kunna kopplas till Erikssons & Åkermans 

(1999) uttalande om vikten av att företaget kan leva upp till kundens behov av pålitlighet och 

kvalitet i den information som kommuniceras i företagets dialog med kunden. Annika menar 

att resenärernas egna berättelser många gånger innehåller en annan typ av information som på 

ett bar sätt kan komplettera deras egen information och på så sätt skapa en extra bra och tydlig 

bild av de resmål som Ving har att erbjuda. Maria Lexhagen talar även hon om att 

informationen man kan ta del av på ett rese-community kan ge en annan bild än den som 

företaget målar upp med sin marknadsföring och att den många gånger kan upplevas som mer 

specifik och tillförlitlig då informationen i sig består av referenser. Detta stämmer väl överens 

med Crams (1994) uttalande om att man som konsument ofta litar mer på vad en oberoende 

person säger om ett företag och deras produkter än vad företaget själva kommunicerar genom 

sin marknadsföring. Maria Lexhagen på ETOUR anser dock att den word-of-mouth som 

existerar på ett community skiljer sig markant från den traditionella formen av word-of-mouth 

som sprids från vänner till vänner i ens personliga bekantskapskrets och ställer sig en aning 

kritisk till dess tillförlitlighet:  
 
 
 
 
 

”Även om du anser att det är nog en före detta kund som heter Anders som skrivit det här så 

vet du inte vem Anders är, du har aldrig träffat honom och du vet igen annan som vet vem han 

är heller” 
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Hon konstaterar vidare att man traditionellt brukar tala om word-of-mouth som budskap som 

sprid vänner till vänner och på så vis blir nätverket större och större, på internet bli nätverket 

för visso ännu större men det är mer identitetslöst. Så även om hon håller med om att man 

kanske sätter större tilltro till word-of-mouth än annan annonsering så sätter man kanske ändå 

inte fullt så stor tilltro till word-of-mouth på internet som sprids genom communities. Ett 

uttalande som kan kopplas till Fill (2006) som nämner att sändarens expertis och trovärdighet 

är två faktorer som väger tungt i kundens granskning av mottagen information. Även Barbro 

tar upp konsekvensen av användargenererat material, så tror hon att båda typer av material kan 

vara användbart för en tidning som Vagabond men att det gäller att hela tiden veta vem som är 

källan. Varken Barbro eller Kristina tror vidare att det användargenererade materialet som 

existerar på andra communities eller deras egna framtida community någonsin skulle kunna 

konkurrera ut deras tidning. Hon är, precis som Barbro övertygad om att de som besöker deras 

sajt och de som läser deras tryckta tidning är två skilda målgrupper som representerar två helt 

skilda sätt att söka information och inspiration.  
 

 

Annika redogör för vikten av att deras besökare är villiga till att skriva och dela med sig av 

sina reserfarenheter, utan folk som är villiga att skriva finns det inga som är villiga att läsa och 

besöka reseberättelser och utan aktiva besökare så finns det inget. Ulrika nämner också hon att 

de som innehavare av ett rese-community är beroende av medlemmarnas engagemang och vilja 

att skriva och berätta samtidigt som de som resesäljande företag även tjänar på medlemmarnas 

aktivitet. Hon nämner bland annat hur deras medlemmar fungerar som informatörer åt företaget 

genom att de finns där för företagets potentiella kunder och besvarar de frågor som Travelstart 

själva har svårt att besvara:  
 

 

 

”Vi kan ju ge våra kunder information om flygbiljetter, hotell och hyrbilar, men om de frågar 

oss om tips om vart de ska resa i Sydafrika så kan vi inte ge dem det, vi har ju inte varit 

överallt men genom ett community så kan de ställa alla dessa frågor och få dem besvarade” 
 

 

Informationen i inläggen från de olika besökarna och användarna är det som enligt Ulrika 

skapar själva innehållet på deras community, hon menar att ju mer innehåll en hemsida har 

desto populärare har den chans till att bli och att ett rese-community i sig kan bidra med en 

himla massa bra innehåll till en sajt. Hon nämner vidare att de kan engagerar sina medlemmar 

genom att själva börja skriva och se till att det hela tiden skapas nya diskussioner i forumet på 

deras community. Hon berättar att de också har valt att komplettera den användargenererade 

informationen med särskilda artiklar skrivna av deras egna resskribenter i hopp om att få upp 
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kvalitén på informationen som ges genom deras community. Hon tror att det är viktigt att såväl 

företag som kund medverkar för att det hela tiden skall skapas diskussioner och ske 

förbättringar. Här anser jag det vara på sin plats att uppmärksamma Ojasalos (2003) 

resonemang om att skapandet av en tjänst kan skapas enbart av företaget, enbart av kunden, i 

interaktionen mellan företag och kund eller mellan företagets olika kunder. Där Grönroos 

(2002) särskilt förespråkar ett nära samspel mellan företag och kund.  

 

 

 

Maria Lexhagen på ETOUR framhåller att kunden är den bästa marknadsföraren till andra 

kunder och här tror hon att ett rese-community kan vara ett utmärkt verktyg för att engagera 

kunderna till att agera marknadsförare åt det egna företaget. Ulrika redogör även hon för att 

man genom driften av ett community kan få igång en spridning av positiv word-of-mouth 

mellan redan existerande kunder och potentiella framtida kunder. Hon menar att:  

”Det som är bra med communities är att där kan de berätta för andra om hur de reste med 

Travelstart. Folk kommer och frågar vilka resebyråer som är bra och där kan vi ju se att folk 

tipsar om oss hela tiden” 

Annika konstaterar att de som skriver in sina reseberättelser på deras community till stor del 

består av kunder som rest med Ving och som genom att skriva vill tipsa andra om att göra 

samma resa som dem själva. Gunilla i sin tur menar att de som företag har svårt att påverka vad 

som sägs i forumet, enligt henne så kan de bara sitta och hoppas på att någon medlem ska 

komma in och skriva något bra om just Europeiska och deras reseförsäkringar. Detta 

resonemang kan kopplas till Sernovitz (2006) och hans teorier om att dagens företag kan 

utveckla sätt att påverka kunden till att inta rollen som informationsspridare, något som dock 

inte är helt okomplicerat. Detta kan Gunilla intyga, hon konstaterar att det till och med är svårt 

att få dem att prata försäkringar över huvudtaget, eftersom just försäkringar står för en väldigt 

liten del av diskussionerna som pågår i forumet: 
 

”Vi vill givetvis att våra besökare ska prata försäkringar men sajten är ganska nischad och 

pratet om försäkringar står ju bara för en liten del av det som sägs, det man oftast för 

diskussioner kring är ju resvägar, boende, mat, vad ska jag göra i Sidney? ” 
 

 

 Anthony ger också han uttryck för att det är svårt att påverka kunden till att sprida information 

om företaget, men han tror att bara man som företag representerar en tillräckligt bra produkt 

samtidigt som man tar medlemmarna och kunderna på allvar så ger det sig självt. Ett påstående 

som också Barbro backar upp, hon tror att bara man har ett bra community så säger det sig ju 

självt att medlemmarna kommer att vilja berätta om den för sina kompisar.  
 

 

 

 



 62 

Grönroos (2002) menar att word-of-mouth inte enbart behöver innefatta positiva uppfatt-ningar 

utan även negativa åsikter angående ett företag, dess varumärke och produkter. Något som 

även Maria Lexhagen valde att uppmärksamma, hon menar att folk lika gärna kan välja att 

skriva negativa saker och att den typen av åsikter sprider sig minst lika fort, om inte snabbare 

och kan vara direkt skadligt för företaget. Kristina tror att även negativ word-of-mouth kan 

vara positivt på långt sikt, detta eftersom vetskapen om vad man kan göra bättre och på vilket 

sätt i det långa loppet kan leda till positiv word-of-mouth. Hon nämner också att den snabba 

responsen på internet, vare sig den är positiv eller negativ, är det som är fantastiskt med 

internet:  

”Man får direkt svar, om ingen besöker din sajt på internet så har du gjort något fel, då har du 

inte lyssnat på deras efterfrågan” 

Annika på Ving tonar även hon ner risken för uppkomsten av eventuell negativ word-of-mouth 

på deras community genom att betona det faktum att Ving är ett företag som enligt statistiska 

mätningar har 97 % nöjda kunder. De är inte rädda för att inte få nöjda kunder, visst kan de få 

missnöjda kunder men dessa tar i regel kontakt med företaget direkt så att de får en chans att 

rätat till problemet och på så vis vända kunden från att ha varit en missnöjd kund till en nöjd 

kund. Annika menar vidare att:  
 

 

”Vi skulle se det som ett misslyckande om våra kunder känner att ett inlägg i Reseberättelser 

skulle vara det enklaste sättet att ge oss feedback på.” 
 

 

Med detta menar Annika att hon hoppas att Ving har en närmare kontakt med sina kunder än så 

och att kunden ska känna att det finns andra kanaler som lämpar sig bättre för framförandet av 

klagomål. Ulrika på Travelstart menar dock att ett community kan fungera som en bra kanal 

för att uppmärksamma sina kunders åsikter, detta eftersom hon upplever det som att kunder 

ventilerar på ett annat sätt på ett community än ansikte till ansikte. Hon ger uttryck för att de är 

mer ärliga:  
 

”Om folk tycker någonting så är det ju sällan som de skriver ett långt mail eller ringer in, de 

vill berätta för andra om det, inte för oss” 
 

 

Ulrika menar vidare att det gäller såväl positiva som negativa åsikter och tar upp ett exempel 

från när de valde att göra en helt ny design på sin sajt för ett år sedan. Då var det inte alls 

särskilt många som hörde av sig personligen, men i deras community kunde de läsa att 

användarna älskade den nya designen. På så vis fick de feedback på förändringarna på ett 

snabbt och enkelt sätt bara genom att observera vad medlemmarna skrivit i forumet på deras 
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community. Detta resonemang kan kopplas till Cram (1994) och hans förespråkande om vikten 

av en öppen kommunikation med kunderna där företaget inte bara står i kontakt med kunden 

utan även har en öppen kanal för kundens feedback till företaget. 
 

 

 

Maria redogör vidare för hur involveringen i ett medlemskap kan påverkar kunden till att 

känna ett starkare engagemang, detta genom att tillgången av ett eget konto och en egen 

användarprofil gör besökaren mer villig till att delta på ett aktivt sätt. Något som också Ulrika 

intygar:                                                                      

”Har man en egen medlemssida så lägger man ju mer krut på den…” 
 

 

I deras redogörelser tycker jag mig kunna urskilja en koppling till Gummessons (1998) 

uttalande om hur ett medlemskap kan skapa en känsla av engagemang och tillhörighet som i 

sin tur kan stärka relationen till kunden, något som även Mossbergs (2001) intygar. 

 

 

 

 

 

4.3.4 Hur kan ett rese-community stärka företagets varumärke? 

Dagens kunder köper enligt Lagergren (1999) inte produkter, de köper varumärken och 

därmed bör man enligt Eriksson & Åkerman (1999) tala om varumärkesrelationer. Under 

denna rubrik ska jag utreda rese-communities roll och funktion när det kommer till stärkandet 

av ett företags varumärke och etablera varumärkesrelationer.  
 

 

Varumärket Vagabond är enligt Barbro och Kristina det bästa de har, eftersom det är starkt och 

etablerat på marknaden. Barbro tror att framgången ligger i att de har ett namn som sticker ut 

från mängden, det finns många som heter någonting med ordet res i namnet och det tror Barbro 

kan göra besökarna både förvirrade och ointresserade. Backpacking har även det ett starkt 

varumärke, något som också Ulrika tror har att göra med att det lyckats nischa sig så väl. Hon 

talar om att det finns många andra rese-communities som är både snyggare, bättre och coolare 

design- och teknikmässigt men att de heter istället något med res, vilket gör att många i valet 

mellan dessa och Backpacking ändå väljer att gå till deras community för att namnet tilltalar 

dem. Lagergren (1999) talar om att det ligger ett värde i att representera ett starkt varumärke, 

eftersom det är något som dagens kunder tycks efterfråga. Ulrika såväl som Barbro och 

Kristina är övertygad om att ett community kan stärka ett varumärke ytterligare, detta genom 

att varumärkeskännedomen ökar som ett resultat av att det hela tiden finns med i bakgrunden 

när besökarna befinner sig på rese-communitysajten.  
 

 

 

Eriksson och Åkerman (1999) poängterar vidare att ju mindre ett företag representerar en 

fysisk produkt, desto viktigare blir varumärket. Ett påstående som stärks av Gunilla på 
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Resedagboken, som berättar att Europeiska reseförsäkringar tidigare varit ett relativt okänt 

varumärke, eftersom deras reseförsäkringar främst sålts via återförsäljare tidigare där kunden 

enbart varit medveten om att resan innehöll en försäkring, men inte att det var just Europeiska. 

Idag väljer allt fler att boka sina reser på egen hand över internet vilket enligt Gunilla ställer 

nya krav på Europeiska:   
 

”I dag när allt fler väljer att boka på sina resor på internet, så finns det inte längre någon 

försäljare som påminner dem om att teckna en reseförsäkring och då är det extra viktigt att vi 

lyckas stärka vårat varumärke så att kunden inte glömmer bort det här med försäkringar. ” 
 

 

Här tror Gunilla att ett community som Resedagboken fungerar som en viktig kanal när det 

gäller att fånga upp kunden och stärka Europeiskas varumärke. Patrik förklarar att man hoppas 

att driften av Resedagboken och exponeringen av Europeiskas varumärke på communitysajten 

ska få deras medlemmar eller tidigare medlemmar att tänka på Europeiska när de tänker på 

reseförsäkringar. Christofer tror att denna koppling kan stärkas på två sätt; genom att göra 

varumärket Europeiska mer grafiskt synbart på sajten samt genom att de går ut som företag och 

deltar mer aktivt i diskussionerna i deras community. Ulrika tror att blott det faktum att 

varumärket hela tiden finns synligt i bakgrunden då besökaren befinner sig på sajten kan ha en 

stärkande effekt på varumärket genom att besökaren mer eller mindre medvetet 

uppmärksammar det. Anthony uppmärksammar att deras medlemmar är väldigt viktiga ur 

varumärkesbyggnadssynpunkt eftersom de fungerar som ambassadörer för företaget och 

sprider deras varumärke till andra i stor utsträckning.  

 

 

 

Barbro och Kristina konstaterar att ett rese-community skulle kunna vara ett bra hjälpmedel för 

Vagabond då det kommer till att ge sina kunder en tydligare överblick av deras verksamhet. 

Barbro förklarar att de idag har en väldigt bred verksamhet som består av en tidning, en 

hemsida, ett bokförlag samt bokförsäljning på nätet såväl som i traditionell handel och att ett 

community skulle kunna binda samman företagets alla verksamhetsdelar. Kristina tror att ett 

bra rese-community skulle kunna ge goodwill till hela företaget och varumärket Vagabond, 

detta eftersom hon anser att det positiva intrycket som besökarna har av ett community kan 

komma att smitta av sig på hela deras verksamhet. Gunilla berättar att den största utmaningen 

för Europeiska ligger i att få sina användare att koppla ihop varumärket Resedagboken med 

Europeiska och deras reseförsäkringar, då de idag representerar två skilda varumärken som 

attraherar skilda målgrupper. Maria på MinTur talar om att deras community precis som 

Resedagboken är ett eget varumärke skilt från företagets ägare SvD Digitala medier. Det är för 

tidigt att säga om minTur.se:s varumärke har påverkat SvD.se. Hon anser dock att det skulle 
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kunna vara tvärt om, att Svenska Dagbladet främjar MinTur och dess varumärke, men att det i 

dagsläget inte finns något som tyder på att det skulle vara fallet. Annika tror att Rese-

berättelser helt klart kommer att stärka varumärket Ving, detta eftersom förekomsten av ett 

community kommer att tillföra någonting för de kunder som är inne och besöker Vings sajt. Ett 

påstående som för tankarna till Fanning (1997) och hans redogörelse för hur varumärket kan 

differentiera ett företag från ett annat och skapa ett mervärde som gör att besökarna blir mer 

villiga till att välja ett företag framför ett annat. 
 

 

 

Maria Lexhagen menar att det är viktigt att komma ihåg att det är fler än bara företagen som är 

avsändare i marknadsföringen idag. På internet och i synnerlighet på ett community blir alla 

människor potentiella kunder, företagare och marknadsförare. Något som även 

uppmärksammades under samtalet med Anthony är att de redan lojala medlemmarna spelar en 

viktig roll i stärkandet och spridningen av deras varumärke, bland annat genom diverse virala 

effekter. Den virala marknadsföringen kan enligt Chaffey et al. (2003) ses som en 

internetversion av word-of-mouth marknadsföringen men den är i regel effektivare. Den 

handlar om att företaget anammar en strategi som uppmuntrar individer att vidareförmedla ett 

marknadsförings-meddelande. Resedagboken har använt sig av en sådan strategi i syfte att 

sprida kännedomen om deras community; Gunilla redogör för att Resedagboken har ca 1340 

nya dagboksinlägg varje dag, den som gör ett inlägg kan i sin tur tipsa 24st andra personer i sin 

bekantskapskrets till att komma in och läsa viket resulterar i 32 160 st mejlutskick per dag, 

vilket i sin tur ger upphov till minst lika många besökare. Anthony på Reseguiden redogör för 

att de har använt sig av detta tipsa vidare system, de har även kört olika typer av kampanjer där 

medlemmarna blivit tillfrågade att tipsa tre vänner för att sedan belönas med en trisslott.  

Varken Reseguiden eller Resedagboken lägger således varken tid, pengar eller energi på att 

värva nya medlemmar, utan det sköts utav medlemmarna själva. Deras arbete med virala 

effekter kan kopplas till Urde (1997), och hans redogörelse för hur de ökade medie-

kostnaderna begränsat företagens möjligheter till att marknadsföra sig och sina varumärken och 

där han, liksom Fanning (1997) konstaterar att företagen måste hitta nya sätt att synliggöra 

varumärkets mervärden som annars riskerar att inte uppmärksammas av konsumenten. 

 

 

Maria Lexhagen på ETOUR tror att ett rese-community kan vara ett bra verktyg när det 

kommer till att stärka det egna varumärket, särskilt när det gäller att kommunicera de svåra 

bitarna i ett varumärke, genom att tillexempel bli mer personlig. Hon tror att man som företag 

både kan förmedla trygghet och trovärdighet genom driften av ett community:  
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”Man kan visa att man verkligen står för vad man säger, och genom handling, det vill säga 

genom dialogen med kunden visa att man är att lita på.” 
 

 

Ulrika betonar även hon om vikten av trovärdighet och förtroende, hon tror även att dessa 

faktorer spelar en mer avgörande roll när det kommer till resesäljare på internet eftersom det är 

svårare för dem att uppnå den trygghet som den personliga kontakt som de mer traditionella 

resebyråerna lättare kan erbjuda. Någon som också betonar vikten av ett starkt varumärke är 

Melin (1998) som också han konstaterar att ett företag bland annat kan stärka sitt varumärke 

genom att öka sin trovärdighet. Samtidigt som Eriksson & Åkerman (1999) menar att 

varumärket i sig kan skapa en känsla av trygghet och trovärdighet hos kunden.   

 

 

4.4 Mönster i empirin   
I detta avsnitt har jag valt att sammanställa några av de iakttagelser som jag har gjort genom 

den empiriska & teoretiska studien och som tillsammans visar på olikheter och likheter mellan 

de olika respondenterna som jag tycker kan vara intressanta att belysa.  

 
Jag utför en kvalitativ studie vilket innebär att undersökningen främst syftar till att skapa 

förståelse, möjligheten till att göra några generaliseringar i avsikt att försöka komma fram till 

någon sorts förklaring av ämnet är därmed såväl ointressant som omöjligt. Jag har ändå valt att 

visa på en del tendenser och mönster som jag observerat hos de olika respondenterna under 

undersökningens gång. Därmed inte sagt att jag för den skull uppmanar läsarna till att dra 

några slutsatser av dessa, utan enbart för att belysa de gemensamma drag som jag uppmärk-

sammat hos de olika respondenterna. 
 

 

 

 

Jag tycker mig bland annat observerat ett mönster i min undersökning när det gäller mina 

respondenters syfte bakom driften av ett rese-community. Det handlar om att så gott som 

samtliga av mina respondenter tycks driva ett rese-community i syfte att öka antalet besökare 

till företagets hemsida. Den bakomliggande orsaken till att de vill öka andelen besökare skiljer 

sig dock något, somliga vill tjäna pengar direkt på kunden som konsument i form av 

försäljningsintäkter medan andra vill locka till sig företagskunder i form av annonsörer för att 

på så vis få ökade annonsörsintäkter. I vilket syfte man än väljer att driva sajten så anser 

samtliga respondenter dock att besökarna och användarna spelar en viktig roll, utan dem 

tillkommer inga annonsörer.  
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Jag anser vidare att alla informanter tycks vara överens om hur viktigt det är att man har ett 

kundfokus för att kunna skapa en relation till besökaren. Samtliga talar om vikten om att ta till 

vara besökarnas idéer, tankar och åsikter när det kommer till utformningen av community-

sajten. De flesta av respondenterna påtalar även möjligheterna till att ta vara besökarnas pre-

ferenser vid företagets produktutveckling.  
 

 

 

 

Under de olika intervjuerna med mina olika respondenter så har jag även uppmärksammat en 

tendens, det har framgått att samtliga företag, vare sig de valt att köpa upp ett redan exist-

erande eller starta upp ett eget community från grunden, antigen är helt webbaserade eller har 

en lång historik av internetanvändning bakom sig. Det företag som haft kortast närvaro på 

webben är Vagabond, vilket också är det företag som ännu inte har tagit steget fullt ut när det 

gäller utvecklingen av ett eget rese-community.   
 

 

 

 

Jag har även uppmärksammat att majoriteten av mina respondenter anser att driften av ett rese-

community kan stärka företagets varumärke, detta oberoende av att företaget och dess 

community kan representerar två separata varumärken. Angående lojaliteten och huruvida ett 

rese-community kan stärka lojaliteten till företaget som står bakom driften så går 

respondenternas åsikter isär. Här krävs det att företaget arbetar aktivt med att förtydliga 

kopplingen mellan sin försäljningsverksamhet och driften av sitt community, samtidigt som de 

måste utveckla och marknadsföra sina produkter på ett sätt som gör att besökarna på deras 

rese-community känner ett behov av att inte bara vara medlemmar och diskutera resor utan 

även köpa företagets produkter.  
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5 Slutsats & Diskussion 

Här kommer jag att presentera de slutsatser som skapats utifrån teori, empiri och analys under 

uppsatsens gång. I detta avsnitt hoppas jag kunna visa på att uppsatsen lyckas leva upp till det 

initiala syftet genom besvarandet av mitt huvudproblem. Avsnittet avslutas med en fördjupad 

diskussion där jag för fram mina egna tankar, reflektioner och rekommendationer samt en mer 

kortfattad avslutande diskussion.  

5.1 Mitt fokus och syfte 

Syftet med denna undersökning var att analysera och försöka få förståelse för fenomenet rese-

communities och deras roll ur ett relationsorienterat marknadsföringsperspektiv. Som grund för 

min undersökning utsåg jag fyra problemformuleringar som jag identifierade som viktiga att 

undersöka och befästa genom min empiriska & teoretiska analys för att på så vis kunna få en 

ökad förståelse för uppsatsens övergripande problemfrågeställning; frågan om huruvida driften 

av ett rese-community kan gynna företagets långsiktiga relation till kunden.  

 

 

 

Då uppsatsen bygger på en kvalitativ undersökningsmetod så kommer min slutsats och 

diskussion inte kunna generera något konkret svar på frågan.  Jag anser ändå att jag under den 

empiriska studien lyckats uppmärksamma en del intresseväckande tendenser som gör att jag 

tycker mig kunna dra vissa slutsatser när det kommer till undersökningens övergripande syfte; 

som var att analysera och försöka skapa en förståelse för rese-communities och deras roll ur ett 

relationsorienterat marknadsföringsperspektiv. 
  

 

 

Angående syftets besvarande, resonerar jag som följer: 

 
Jag anser att jag genom min undersökning lyckats urskilja tendenser till att rese-communities 

kan påverka relationen till kunden positivt. Detta genom att ett rese-community inte bara har 

förmågan att attrahera nya besökare utan även få dem att stanna kvar längre och bli 

återkommande besökare varifrån steget till att bli kund inte nödvändigtvis behöver vara särskilt 

långt. Jag anser att undersökningen tyder på att besökaren på ett rese-community bör ses som 

en högst potentiell kund och att företaget genom att vårda relationen till besökaren kan lyckas 

skapa en relation som i sin tur kan påverkar besökaren till att även vilja bli kund hos företaget. 

Som tidigare nämnts så är det kundens efterfrågan och behov som styr inom 

relationsmarknadsföringen, här tycks virtuella rese-communities representera ett gott verktyg 

som skapar goda chanser till att lära känna sina potentiella kunder samt deras efterfrågan.  
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Genom driften av ett rese-community så ges företaget en möjlighet till att lyssna, ta lärdom och 

anpassa sig efter de behov och den efterfrågan som kan uppmärksammas. På så sätt kan de 

anpassa sin verksamhet och sina produkter helt i enlighet med dessa på ett sätt som annars inte 

hade varit möjligt. Jag anser därmed att driften av ett rese-community gör det möjligt för 

företaget att nå ut till och tillfredställa nya kundsegment som annars inte hade kunnat nås. Till 

exempel; hade Europeiska reseförsäkringar inte haft Resedagboken och dess medlemmar så 

hade de kanske aldrig kommit på tanken eller haft möjligheten till att utformat rese-

försäkringen Backup vilket i sin tur hade gjort att de haft det svårare att nå ut till och attrahera 

kunder i åldern 20-30. Ett rese-community ger således en chans till att nå ut till människor och 

påverka dem såväl som påverkas av dem. Företaget ges möjlighet till att lära känna sin kunds 

efterfrågan och preferenser innan denne kanske ens tänkt tanken att bli kund själv, vilket i sin 

tur ger företaget som driver ett rese-community ett försprång i konkurrensen om kunderna 

jämfört med andra företag som saknar ett eget rese-community.  
 

 

 

Ett högt upplevt kundvärde anser Normann (2000) vara en relations främsta tillgång, detta 

kundvärde påverkas enligt Grönroos (2002) i sin tur av de fördelar som kunden upplever att 

relationen till företaget för med sig. Han nämner vidare tre stycken fördelar som särskilt bör 

beaktas; säkerhet, sociala fördelar och särskilda förmåner. Jag anser att ett rese-community kan 

leva upp till dessa tre fördelar och tillfredställa besökarens behov av säkerhet såväl som sociala 

fördelar och särskilda förmåner. Precis som Annika tidigare påtalat så är resor en 

högengagemangsprodukt, människor som ska ut och resa har en tendens att långt förväg vilja 

planera sin resa och läsa in sig på resmålet för att på så vis minimera risker och skapa trygghet. 

Ett rese-community tillfredställer på så sätt besökarens behov av säkerhet genom 

distribueringen av information. Ett rese-community är som tidigare konstaterats en mötesplats 

på internet, här kan besökare interagera med varandra och utbyta erfarenheter kring ämnet 

resor. Detta sociala samspel är en förutsättning för existensen av rese-communities, utan 

besökare finns det inget innehåll och utan innehållet finns det inget community. Man är så pass 

beroende av besökaren att man helt enkelt inte kan blunda för deras åsikter. Ett relationstänk är 

således oundvikligt. Driften av ett rese-community skapar goda förutsätt-ningar även i 

skapandet av särskilda förmåner för besökaren. Gunilla talar om hur de genom att observera 

besökarnas diskussioner kan urskilja vilka resmål som är intressanta, vad de är villiga att 

betala, hur de vill bo etc. Med den informationen som underlag kan man sedan skapa attraktiva 

erbjudanden som betyder någonting för kunden.  
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Det faktum att samtliga respondenter påtalar vikten av kundfokusering när det kommer till 

utformningen av rese-communities gör att man tydligt kan ana ett relationstänk. Relations-

marknadsföringen handlar ju framför allt annat om företagets kunder och relationen till dem, 

därför är deras tankar, åsikter och behov av högst betydelsefullt i utformningen av 

verksamheten och dess produkter. Maria Lexhagen talar om att rese-communities är stöpta helt 

ur tankesättet om att kunden är det mest centrala, ett uttalande som går hand i hand med de 

redan existerande relationsmarknadsföringsteorierna. Det kundperspektiv som man ofta talar 

om inom relationsmarknadsföringen handlar om att företaget försöker se på sin egen 

verksamhet och sina produkter med kundens ögon, ur kundens perspektiv. Med driften av ett 

rese-community anser jag att företagen kan gå ett steg längre och få kunden att ikläda sig 

företagets roll som aktiv och engagerad utvecklare, producent eller marknadsförare. Kundens 

roll ökar mer och mer, det är i allt större utsträckning kunden som har kunskapen och 

informationen som andra kunder är intresserade av. Här tror jag att ett rese-community 

fungerar som ett bra verktyg när det kommer till att attrahera besökare till sajten och få dem att 

engagera sig i företaget och dess produkter. 
 

 

 

Av de rese-communities som jag har undersökt så definierar majoriteten av dem sig själva och 

sin verksamhet som ett hjälpande hand för konsumenten när denne söker information och en 

ökad förståelse i ämnet resor. Men samtidigt som man vill finnas till för konsumenten, så är det 

inte dem som man tjänar pengar på i första hand. Intäkterna som finansierar och gör det möjligt 

för konsumenterna att kostnadsfria nyttja sajten genereras istället från diverse annonsörer och 

marknadsföringslösningar. Detta faktum kan påverka ett rese-communities trovärdigheten när 

det kommer till användarnas granskande av sajtens innehåll. Här poängterar mina respondenter 

vikten av att hålla ner mängden reklam på sajten, dess innehåll får inte verka köpt utan 

marknadsföringen via communitysajten måste upplevas som en tjänst.   Samtliga talar om 

vikten av anammandet av ett kundperspektiv, där det är kunden i form av användare och 

konsument av sajten som i första hand skall tillfredställas snarare än sajtens finansiärer. Nöjda 

besökare är ofta detsamma som återkommande besökare samtidigt som ett stort antal nöjda 

besökare också innebär ökade intäkter i och med att fler finansiärer i form av annonsörer vill 

vara med och synas på sajten. 
 

 

 

Jag tror även att skapandet av relationer är extra viktigt när det kommer till företag som valt att 

helt eller delvis bedriva en internetbaserad verksamhet. Precis som Ulrika påtalar så står de 

som internetbaserad resesäljare inför en annan kamp när det gäller kundservicen än vad till 

exempel de traditionella charterresebyråerna gör. Här tror jag att rese-communities spelar en 
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avgörande roll när det kommer till skapandet av relationer mellan företag och kund såväl som 

kund till kund. Den ökade användningen av internet innebär nya förutsättningar samtidigt som 

det ställer krav på att företagen måste hänga med i utvecklingen och förändra sina metoder när 

det kommer till relationsskapande. Jag tror att rese-communities kan fungera som ett väldigt 

bra substitut för den mänskliga kontakten eftersom det tycks ge upphov till en mer personlig 

kontakt och levande dialog. Jag anser att ett community, vilket ämne det än berör, kan spela en 

viktig roll som möjliggörare för att lyckas åstadkomma en levande dialog med kunder och 

potentiella kunder såväl som kund till kund. Dialogen skapar i sin tur en förståelse och kunskap 

om den utvalda kundgruppen som skapar ett mervärde och därmed också mer lojala kunder. 
 

 

 

Lojala kunder är återkommande kunder, vilket är det som företaget vill säkerställa ur ett 

relationsmarknadsförings-perspektiv. När det kommer till frågan huruvida relationen till 

besökaren på ett rese-community kan ses som långsiktig så går respondenternas åsikter isär. 

Somliga menar att det kan vara svårt att generera en stark lojalitet genom driften av ett rese-

community. Detta eftersom konkurrensen är stor och att det är lätt för besökaren att gå över till 

och bli medlem på ett annat rese-community, vilket i sin tur ökar chanserna för att denne väljer 

att bli kund där istället. Många av mina respondenter ger uttryck för att de ständigt arbetar med 

att förbättra sitt rese-community i hopp om att skapa värde för kunden, ett värde som i sin tur 

kan lyckas stärka kundens engagemang och lojalitet till företaget och deras rese-community. 

De talar vidare om att det råder en ständig kamp om kunderna, här vill jag precis samtliga 

respondenter poängtera vikten av att man ständigt utvecklas. Jag anser att man i driften i ett 

rese-community aldrig kan luta sig tillbaka och vara helt nöjd eftersom risken då är stor att 

någon annans rese-community ökar i popularitet och besökarna väljer att flytta dit. Feurst 

(1999) påtalar vikten av att lyssna på kunden, lära sig vad de vill ha, komma ihåg det och 

leverera enligt deras önskemål, han menar att det är vad som krävs för att skapa en långsiktig 

relation till kunden. Om så är fallet så visar samtliga rese-communities som deltagit i 

undersökningen på goda förutsättningar när det gäller etableringen av långsiktiga relationer. 

Detta eftersom samtliga uppmärksammar besökaren åsikter som viktiga.  
 

 

 

 

Fanning (1997) belyser vikten av att dagens och framtidens företag måste anamma nya 

marknadsföringsmetoder. Här anser jag att ett rese-community i sig kan ses som en relativt ny 

marknadsföringsmetod. Denna tanke baseras på det faktum att flera av respondenterna talar om 

att de kan marknadsför sig själva genom sitt rese-community. Jag vill påstå att 

marknadsföringen via ett community är en metod som är anpassad efter dagens kunder, som är 
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mer skeptiska till reklamen. Flera respondenter tydliggör vikten av att reklamen inte skall vara 

påträngande. Kristina talar om att marknadsföringen måste ske på ett respektfullt sätt där 

kunden inte känner att man försöker kränga på dem varor. Man måste som hon uttrycker det 

sköta marknadsföringen på ett snyggt sätt, som gör att kunden upplever det som en service som 

de tjänar på istället. Undersökningen har även visat på att företagen kan få goodwill genom 

driften av ett rese-community, något som kan resultera i positiv word-of-mouth. Jag anser 

därmed att ett rese-community i sig kan ses som ett marknadsföringsverktyg som skapar 

aktivitet och som resulterar i word-of-mouth. Jag vill här dra en liknelse mellan Kirby & 

Marsden (2006) och deras redogörelse för begreppet buzz-marknadsföring, som enligt dem bör 

ses som marknadsföringsform som drivs av aktiviteter som människor skall uppmuntras att ta 

del av. Tanken är att aktiviteten skall skapa en konversation människor emellan som slutligen 

resulterar i word-of-mouth. Gunilla påtalar dock att det är svårt att påverka besökarna till att 

sprida word-of-mouth om deras produkt på deras community. Samtidigt som Anthony menar 

att företaget bara kan erbjuda en produkt som faller kundernas i smaken, något som i sin tur, 

om företaget har tur kan resultera i positiv word-of-mouth.  Betydelsen av word-of-mouth är 

stor när det kommer till relationsmarknadsföringen. Andra människors åsikter om ett företag 

kan avgöra en besökares inställning till att bli kund och ingå i en relation till just det företaget.   
 

 

 

 

Även varumärket har en stor betydelse när det gäller relationsskapande. Flera av respon-

denterna ser en potential i driften av rese-communities när det kommer till stärkandet av det 

egna företagets varumärke. Om företagen vill att deras community skall bidra till att stärka 

företaget, dess varumärke och produkter så krävs det att företaget aktivt arbetar med att stärka 

kopplingen mellan företaget och deras rese-community. Först då kan man lyckas minska 

avståndet mellan varumärkeskännedom, marknadsföring och försäljning i kundernas medvet-

ande.  
 

 

 

 

Undersökningen har även visat på att olika communities roll kan variera beroende på vilket 

sorts företag som väljer att starta eller köpa upp ett community samt vad deras syfte är med 

driften. Undersökningen har visat att samtliga företag som undersöks driver ett community i 

någon form av relationsbyggande syfte, en del för att stärka relationen mellan sitt företag och 

andra företags kunder (b2b) och andra för att stärka relationen företag till kunden i form av 

slutkonsument (b2c). I båda fallen så har undersökningen gett uttryck åt att ett community kan 

skapa ett mervärde för kunden som i sin tur gör kunden mer lojal och villig till att inleda en 

mer långskitig relation till företaget. Gör trots att undersökningen omfattat ett brett spektra av 
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företag som alla normalt sett inte konkurrerar på den traditionella marknaden, så gör de på sett 

och vis det när det kommer till etablerandet och driften av rese-communities. På internet 

konkurrerar de om användarna, de potentiella besökarna som kan utvecklas till medlemmar 

som i företagets ögon ses som potentiella kunder, som med tiden kan utvecklas till lojala 

kunder. Något som jag upplever som intressant att bedriva vidare forskning om är frågan om 

en viss typ av företag tjänar mer på driften av communities än andra. Här tror jag personligen 

att de företag som är helt internetbaserade och driver försäljningen av sina produkter direkt 

från communitysajten eller i nära anslutning till den har mest att tjäna på driften av ett 

community. För att driva ett community som är nischat på just ämnet resor så anser jag även att 

det krävs att det finns en relevant koppling till företagets verksamhet dvs. Företaget måste sälja 

en resorienterad produkt.  
 

 

 

 

För att tydliggöra ett rese-communities roll ur ett relationsorienterat marknadsperspektiv så har 

jag valt att sammanfatta de faktorer som uppmärksammats utifrån min analys och slutsats. Jag 

anser att undersökningen visat på att ett rese-community tycks ha följande avgörande roller:  
 

 

 

� Som ett verktyg för att lära känna sina potentiella och reda existerande kunder för att 

sedan kunna leverera produkter mer i enlighet med deras behov och efterfrågan. 
 

 

� Som ett verktyg som engagerar kunden till att bli en aktiv medproducent. 
 

 

� Som ett nytt marknadsföringsverktyg, anpassat efter dagens kunder. 
 

 

� Som ett verktyg för att öka antalet återkommande besökare i form av potentiella och 

redan existerande kunder. 
 

 

� Som ett verktyg för att skapa igenkänning och på så vis stärka företagets varumärke. 
 

 

 

 

Jag anser att min undersökning visat på att det tycks existera ett liknande relationstänk i den 

virtuella världen som i den verkliga när det kommer till fenomenet rese-communities. 

Resultatet av min undersökning tyder också på att de inslag som jag redan i min 

problemdiskussion observerade som intressanta även har visat sig vara relevanta och 

användbara i analyseringen av det valda ämnet under undersökningens gång. Vidare anser jag 

att besvarandet av mina delproblem tyder på att ett rese-community mycket väl skulle kunna ha 

förmågan att gynna företagets långsiktiga relation till kunden.  
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5.2 Fördjupad diskussion: rese-communities roll  

Som tidigare nämnts så talar Wikström et al (1998) om accessen till kunderna som den trånga 

sektorn och att det i sin tur kommer att leda till en ökad konkurrens om interaktionen med 

kunden. Här tror jag att ett rese-community som tidigare nämnts fungera som en mötesplats för 

ett företags olika potentiella och redan existerade kunder såväl som företaget och kund emellan 

kan komma att få en ökad betydelse.  
 

 

 

Inom den interaktiva marknadsföringen lyfts ofta serviceleverensprocessen, det som även 

kallas sanningens ögonblick, fram som det centrala av många författare, bland annat av 

Gummesson (1998) Grönroos (2002) och Normann (2000). Sanningens ögonblick som enligt 

Normann (2000) beskrivs som mötet mellan företag och kund, det samspel som uppstår i 

leveransögonblicket och som också är avgörande för utvecklingen av den framtida relationen. 

Här redogör Grönroos (2002) för fyra faktorer som särskilt avgörande för hur mötet upplevs; 

andra kunder, personal, system och operativa rutiner samt fysiska resurser och utrustning. Jag 

anser att man bör ställa sig kritisk till detta tankesätt och istället uppmärksamma att det finns 

andra interaktiva moment som kan vara minst lika centrala i synnerlighet med tanke på dagens 

snabba teknologiska utveckling av internet som bidragit till uppkomsten av virtuella 

communities. På ett community sker inget utbyte av något slag, det existerar ingen leverens-

process, men det som sker där kan ändå påverka kundernas förväntningar, inte genom vad 

företaget lovar, utan istället genom vad kunder säger till varandra. Med detta vill jag påvisa att 

begreppet interaktiv marknadsföring har sina svagheter och även bör omfatta delar som word-

of-mouth, i form av kundgenererad information.  
 

 

 

Det har framgått i min undersökning att den kundgenererade informationen tycks spelar en allt 

viktigare roll på i formandet av kunders förväntningar inför den stundande 

serviceleverensprocessen. Förväntningar skapas inte längre enbart av företaget och vad det 

sänder ut för löften utan här står andra kunder för mycket av de uppbyggda förväntningarna. 

Därför anser jag att begreppet interaktivitet inte enbart bör omfatta olika faktorer som påverkar 

i serviceleverens-ögonblicket, utan det bör istället vidgas till att omfatta såväl händelser före 

och efter som också de kan ha inverkan på stundande leverensprocesser. I framtiden tror jag att 

företag måste bli bättre på att kunna hantera inte bara teknik utan även människor, för om 

företagen förlorar kontrollen över kundernas kommunikation så riskerar också relationen till 

kunden att gå förlorad. Rese-communities tjänar en viktig roll som kanal för kunders spridning 

av information. Ett rese-community representerar ett snabbare och effektivare sätt att sprida 
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information, samtidigt som det är ett verktyg som gör det möjligt att skapa kontroll över 

kunden. Man vet var man har dem samtidigt som man vet vad de säger, tycker och tänker 

kontinuerligt utan att behöva fråga. Därför anser jag att rese-communities representerar en 

viktig och intressant kanal som skapar obegränsade möjligheter för dagens företag i deras 

utveckling såväl som marknadsföring och försäljning. 

 

5.3 Avslutande diskussion 

Jag anser att det finns mycket intressant forskning att bedriva kring ämnet internetmarknads-

föring, särskilt när det gäller fenomenet communities. Det är ett relativt nytt fenomen, det är ett 

aktuellt, på frammarsch och än så länge finns det ett begränsat antal teoretiska såväl som 

empiriska undersökningar på området. Trots att det finns många undersökningar som berör 

ämnet internetmarknadsföring så har just fenomenet communities hittills tilldelats ett väldigt 

begränsat utrymme, något som jag tror att detta har att göra med att forskare såväl som 

företagare tidigare inte tagit deras roll och kommersiella värde riktigt på allvar.   
 

 

 

Syftet med undersökningen har inte varit att ge några absoluta sanningar eller svar i frågan 

angående rese-communities roll ur ett relationsorienterat marknadsföringsperspektiv, utan 

snarare att analysera och skapa förståelse för hur ett antal aktörer använder sig av rese-

communities och vad deras tanke är bakom användandet. Jag hoppas att denna undersökning 

kan bidra med en liten andel ny och värdefull kunskap inom detta relativt outforskade område 

och att den ska kunna ge underlag för en fortsatt diskussion om betydelsen av rese-

communities när det kommer till relationsskapande för företag som befinner sig på internet.  
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Europeiska reseförsäkringar – Resdagboken  15/11-07 

 
Gunilla Danielsson 
Patrik Snejde 
Christofer Laurin 
 
Gunilla Danielsson - Webbansvarig: 

 
– Berätta lite om dig själv, Europeiska som företag och hur kommer det sig att ni valde att 
starta ett rese-community?  
Europeiska har jobbat med reseförsäkringar sen 1920 och ägs idag av ett försäkringsbolag i 
Tyskland, vi är marknadsledande i Sverige på reseförsäkringar. Europeiska strävar hela tiden 
efter att vara bäst på att ge resenärer trygghet, före, under, efter resan.  
 
Jag har jobbat på Europeiska sen 2002 och jobbat med resedagboken sen 2004, sajten startades 
2000, så den är 7 år vilket är ganska så gammalt för den här typen av sajt.  
 
Hur kommer det sig att ni valde att starta just ett rese-community?  
Det var ganska oplanerat från början. Det började som ett ickeplanerat ett skolprojekt 
Universitetet i Lund som vi var med och sponsrade, sen köpte vi upp och tog över hela sajten 
2002-2003 och sedan dess har vi drivit den själva. Det fanns ingen tanke med det från början, 
det fanns ingen som sa att 2007 ska man ha ett community, utan vi såg det mer som en 
långsiktigt varumärkesbyggande sajt mot målgruppen som då främst backpackers. De här är 
unga människor de tycker om att resa, de tecknar inga försäkringar men det är ju bra om vi 
syns när de är lite äldre så kanske de vill ha försäkringar och då ska vi vara ”top of the mind” 
var tanken, lite luddigt sådär och ingen riktig riktning för vad vi skulle göra.  
 
Har det förändrats idag? Har ni något särskilt syfte med driften idag?  
Vi märkte ju mer folk ju mer folk började använda resdagboken att det här var viktigt, särskilt 
under tsunami katastrofen kunde man se genomslaget, hur viktigt det här var för människor 
som var ute och reste att de kunde konversera med varandra, de viktiga var ju inte bara att de 
satt och skrev dagbok utan det viktigaste var egentligen att dom här hemma kunde läsa om vad 
som hände, så det vart ett substitut till vykortet eller de här enstaka telefonsamtalen hem, så 
man gick in och skrev och skickade bilder så gick föräldrar och kompisar hemma i Sverige in 
och läste. Under tsunamikatastrofen så förstod vi hur otroligt viktigt det var för människor att 
kunde höra av sig och bara säga att de mår bra, europeiska förstod då att det här var ett viktigt 
verktyg, både för att bygga varumärke men även att lära känna målgruppen, kunna 
kommunicera med dem men även i förlängningen kunna tjäna pengar genom att sälja 
reseförsäkringar.  
 
– Tror ni att driften av ett community stärker relationen till era kunder?  
Vi hoppas att vi skapar en relation. Vi är inte så himla tydliga som avsändare och för många i 
målgruppen 20-30 så är resdagboken ett starkare varumärke än europeiska är, så det kan vara 
ganska svår att bygga relationer när man är lite anonym som företag. Men jag tror även att det 
varit förutsättningen för att kunna bygga en sån här sajt, för står det att försäkrings bolag startar 
community så är det kanske inte så spännande att vara med. Men absolut att vi skapar en 
relation, det tror jag. Vi märker att folk vet att vi är ägarna, de pratar reseförsäkringar med oss 
även om det är den minsta frågan som uppstår i forumet. Styrkan med sajten är den att vi inte 
började in nått särskilt syfte, jag tror det är svårt att börja i den änden, att ett företag går ut och 
ska snacka försäkringar med folk. Men nu är vi där, de planerar sin resa och vill de snacka 
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försäkringar så finns vi där och så skriver vi om att det är viktigt med försäkringar och säljer 
försäkringar via communitysajten.  
 
Hur lär ni känna era kunder genom driften av ett community? Samlar ni någon typ av 
information via sajten? Tar hand om kunddata?  
Ja, för det första är det en otrolig kunskapsbank, jag kan säga utan att överdriva att vi är 
experter på den här målgruppen, vi vet var de äter, vart de reser, vad de har i packningen, vilka 
sjukdomar och skador de får. Vi vet exakt vart de åker hur de åker och hur de tänker så att vi är 
ju, att göra en sån marknadsundersökning så kontinuerligt som vi gör det har ju inte många råd 
till.  
 
– Vilken typ av kommunikation och interaktion äger rum över erat community?  
Vi har en ganska så direkt kommunikation där vi skickar nyhetsbrev och andra tjänster och 
egna erbjudanden. Erbjudanden gäller främst om att teckna försäkring. Så fort man skapat ett 
medlemskonto hos oss så får man ett erbjudande om att teckna försäkring, det har funkat bra, 
det erbjudandet har funnit i snart ett år och det har gått riktigt bra. Sen så andra saker, vi säljer 
annonsplatser för andra företag som vill synas, företag som då inte konkurrerar med oss.  
Vi har både envägs och tvåvägskommunikation, både och, vi har både nyhetsbrev envägs och 
så skickar medlemmarna mail till företaget om problem med sajten frågor om försäkringar som 
vi svarar på och då blir det tvåvägs. Från början var ju det här en dagbok och 
kommunikationen skedde från medlem till familjemedlemmar etc. Och där är det ju svårt att 
komma in som företag, hallå tänk på försäkring! Men sen snart ett och ett halvt år tillbaka finns 
det ett forum där vi har möjlighet till att prata, en många till många och mer levande dialog där 
vi kan ställa frågor eller gå in i diskussioner och prata och då går vi in i egenskap av: hej vi 
jobbar på europeiska, så man inte luras: hej jag heter lisa och tycker europeiska är jättebra. Det 
gäller att vara ärlig.  
 
- Kontrollerar ni vad besökarna pratar om på era community? Hur hanterar ni exempelvis 
negativ word of mouth?  
Vi kontrollerar vad folk skriver men negativa saker får stå kvar, det ingår i ett community och 
vi sitter där och bara hoppas på att någon medlem ska komma in och skriva något bra om 
europeiska och våra försäkringar, det ger så otroligt mkt, vi kan betala hundratusentals kronor 
för annonser men går en medlem i och säger ”jag är så himla nöjd med min försäkring jag fick 
hjälp när jag blev sjuk i Thailand” till exempel då är ju det värt hur många uppslag som helst i 
en resetidning.   
 
 

Vi har det även som en säljkanal vi vill sälja försäkringar via den här sajten, vi vill givetvis att 
kunderna skall prata försäkringar men sajten är ganska nischad och pratet om försäkringar står 
ju bara för en mycket liten del det mesta de pratar om är resvägar, boende, mat, vad ska jag 
göra i Sidney etc. En väldigt liten del handlar om just våra produkter. Me ändå det är en viktig, 
det viktigaste för oss, vi lusläser den tråden om våra produkter.  
 
 
 
 
 
 

– Var ligger värdet i driften av ett community?  
Vi kan mäta försäkringsförsäljningen rent konkret i försäljningsantalet i intäkter på sålda 
försäkringar, sen kan man mäta vad ett community är värt, vi har inte gjort någon 
jätteundersökning, man räknar kontaktytorna, och sätter en prislapp per medlem och sedan se 
hur många når den här medlemmen?  Men det har vi inte räknat ut.  
 
Värdet i ett community, styrkan i ett community är att man kan skapa kontakt med 
målgruppen, lära känna den. Att man får kunskapen i hur de fungerar, vart de reser. Men även 
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att man finns med i deras resprocess, och där som företag så kan vi finnas med där de planerar 
resan och då är de mottagliga för information om och teckning av våra försäkringar.  
 
Värdet för kunden?  
Värdet för kunden ligger i att de får ett utrymme där de kan dokumentera sin resa, så har det 
varit från början o nu är det mer att de kan dokumentera sin resa. Dagboksskrivande och 
uppladdningen av bilder används mest, forumet mer konkreta tips och förberedelser inför 
resan. 
 
– Måste man vara medlem för att få delta?  
För att vara ett community är resedagboken väldigt öppen måste vara medlem för att skriva 
dagbok men inte för att ta del av eller kommentera någons dagbok. Så har det varit från början 
och hon tror det är en del av framgångsreceptet att det är ett så pass lågt insteg för att ta del i 
dagboken speciellt om man har föräldrar och äldre släktingar som inte är så vana vid Internet. 
Man ska inte behöva bi medlem för att gå in och skriva: ”Hej, du ser ut att ha det bra” eller 
”vilken fin bild du har laddat upp” eller nått sånt där. Men det är klart vi vill att de ska bli 
medlemmar, de som bara är tillfälliga besökarna har vi ju svårt att nå, kan vi ej kommunicera 
med, men det är ju nått att jobba på.  
  
– Vilken är eran främsta målgrupp?  
Vi har alla åldrar, stora gruppen mellan 18-35, de mest aktiva är i 20,25 års ålder. Det startar 
ofta med att man ska ge sig ut på en långresa som de flesta reser ut på innan eller efter de 
börjar plugga på högskolan.  
 
– Hur kan ni engagera era besökare till att delta?  
Vi kan bara så till att tekniken finns där och att de funkar och ligger uppe, kan aldrig tvinga 
någon till att skriva.  Sajten är självgående, ett maskineri, någon är ute och reser och lägger till 
sina kompisar på en mail-utskicks lista så de får mail, följer dennes resa, blir ressugna, sticker 
iväg och så blir de medlemmar och på så sätt har det spridit sig, det har blivit lite word of 
mouth om man ska slänga sig med sådana termer. 23 mailadresser i genomsnitt per resa, ca 30 
000 besökare per dag som kommer och besöker sajten via de här mailen. Medlemmarna 
genererar besöken till sajten.  
 
– Marknadsför ni Europeiska genom dessa brev?  
Det står resdagboken men vi försöker att hålla avsändaren som att det är medlemmen, det ska 
kännas som att här får jag en mail från min kompis inte från företaget.  
 
– Använder i er av några experter eller trendsättare?  
De har inga experter, utan allt är användargenererat. Vi har funderat på att ha några experter, i 
största del är det nog bäst om medlemmarna pratar med och tipsar varandra men ibland märker 
man att de inte har någon aning om vaccinationer etc. och då skulle man ju vilja att det kom in 
någon expert, så det är nått vi får titta på. Vi går ju in och uttalar oss som experter i forumet 
gällande försäkringar. Medlemmarna själva blir experter på sina resmål och kan agera 
trendsättare, vissa blir riktigt duktiga och nästan experter. 
 
– Hur använder ni er av informationen från erat community?  
Vi följer diskussioner det är ungefär som att sitta i ett rum fullt med folk och bara lyssna, så lär 
man sig ju tillslut hur de fungerar och vad som intresserar dem, på så vis lär vi oss mycket om 
hur de fungerar som kunder. Vi lanserade en produkt nu i januari som heter backup en 
försäkring som bara säljs på resdagboken och den är byggde vi utifrån resdagbokens 
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medlemmar. (skräddarsydd) hur de fungerar vad de är intresserade av, vilken budget de har, vi 
gjorde en enkätundersökning om hur de vill att en försäkring ska fungera och utformade en 
special försäkring där vi gav dem en produkt som de ville ha. Man kan dra ut data på allting, få 
reda på allting var de bor, hur gamla de är, om annonsörerna vill veta vilken målgrupp som 
finns.   
 
– Hur försöker ni nå ut med information till era potentiella kunder i erat community? Hur 
försöker ni påverka dem till att teckna eran försäkring?  
Man får som företag inte skämmas för att man kommer ut med information, lämnar ut 
erbjudanden och reklam, utan när man planerar sin resa så vill man som kund ofta gärna ha den 
typen av information om den är relevant, man är intresserad. Vi ser att våra besökare använder 
andra försäkringar när de är ute och reser, de tänker ju inte - nu ska jag vara snäll för de har 
gett mig ett community och teckna deras försäkring. Men vi ser det ju ändå som att lojalitet kan 
byggas på lång sikt, de har tagit del av vårat budskap att vi Europeiska står för ressäkerhet och 
att vi vet vad vi pratar om. Så även om de inte tecknar europeiska idag så har vi ändå skapat en 
relation så var tanken från början att sajten bara skulle vara relations och varumärkesbyggande 
för framtiden. Vi kan ha en transaktion idag men relationen ser vi på mycket längre sikt. 
Många kanske förkastar målgruppen för att de tänker att den är ung och inte har så hög 
inkomst, men snart är de småbarnsföräldrar och då är det mycket viktigare med försäkringar 
etc. Vi ser det som en långsiktig satsning… 
 
-Tror du att erat community påverkat/påverkar styrkan i Europeiskas varumärke?  
Vi gör ingen kontinuerlig varumärkes mätning, men vi mätte för några år sen och märkte vi att 
varumärkeskännedomen hade ökat markant det vi inte kunde se var att det beror på 
resdagboken men jag är övertygad om att det är så. Även om folk inte vet varför de känner igen 
vårat varumärke så tror jag att det beror på att de stött på det på resedagboken så pass många 
gånger.  
 
 
 

Vi sysslar både med företag och privat försäkringar. Europeiska är ett ganska okänt varumärke 
eftersom vi har gått via återförsäljare tidigare, där kunden aldrig varit medveten om att de köpt 
europeiska försäkringar de har alltid köpt våra reseförsäkringar men de vet inte om det. Därför 
är det kritiskt för europeiska att stärka varumärket och bygga upp det för att stå på egna ben 
idag då kunder väljer att boka sina egna försäkringar via Internet och då finns det ingen 
försäljare som påminner dem om att teckna en reseförsäkring hos europeiska. Här blir det extra 
viktigt att ha andra kanaler som fångar upp kunden så som communities.   
 
 
 

Det går inte att starta ett community om bara som handlar om försäkringar men har man det 
som del ihop med en kul tjänst så tror jag att det ger lite goodwill till europeiska.  
 
– Vad tror du om framtiden för Resedagboken och andra communities?  
Jag vet att resdagboken kommer att växa bli större, det har hänt mkt på bara ett år, det kommer 
nya tekniker och nya tjänster som ex Facebook. Folk har ett växande behov av att få mer 
information inför resan, vart ska jag åka, vem ska jag åka med, vad är det för väder där?  
 
– Fördelar och nackdelar i driften av ett community?  
Visst finns det risker, det kan dra i väg och bli ganska så kostsamt. Mycket trafik och folk 
laddar upp bilder. Billigt sätt om man jämför med tanke på spridningen. Svårt att förstå inom 
organisationen varför det kostar tiotusentals kronor i månaden att driva en sajt. Men om man 
jämför det med en helsida i en restidning, vad ger mest effekt, jag är helt övertygad om att det 
är communities, jag är helt övertygad ur marknadsföringssynpunkt.  
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Patrik Snejde 
 
– Berätta lite om dig själv och Europeiskas syfte med driften av ett rese-community 
Jag är ny på europeiska, började i augusti som produktchef digitala medier. Egentligen är jag 
mer försäljningsorienterad det vill säga jag har ett intäkts och lönsamhetsansvar för vissa av 
Europeiskas digitala produkter, i huvudsakligen Resedagboken och Resesäkerhetsbutiken. 
 
– Vad skulle du säga är syftet bakom driften av Resedagboken?  
Syftet med att använda sig av ett rese-community består av tre delar att stärka varumärket 
(Europeiska) öka kundlojaliteten och marknadskommunikationen med kunder och potentiella 
kunder samt ha ett lönsamhetskrav på oss med den verksamhet vi har med resdagboken.  
 
– Skillnaden mellan traditionella marknadsföringsmetoder och marknadsföring via ett 
community?  
Ett rese-community ger betydligt större möjlighet till en dialog med besökarna som ju faktiskt 
är ett företags potentiella kunder, man vet att de människor som är närvarande är intresserade 
och aktiva av det ämne som community handlar om. Det skapar ju en helt annan tyngd i 
marknadsföringen. Sen skiljer sig säkert communities i ämnet resor från andra communities, 
man kanske bara reser någon gång om året, då är kanske inte ämne aktuellt året runt. Vi har ju 
en säsong som startar ordentligt nu november, december, januari, februari, se kommer man 
hem och det blir en lågsäsong efter sommaren. 
 
– Samlar ni in några typer av kuddata om era användare?  
De är ju egentligen inte våra kunder, det är en gratistjänst så de är ju medlemmar hos oss.  
Men ja, data samlas in, och används primärt som ett statistikverktyg som presenteras för 
annonsörer. Många gånger samlar man in mer information än vad man behöver utifall att 
tänker man nog och vi samlar inte in så mycket information som det är idag utan vi vill att det 
ska vara enkelt för besökarna att använda sajten och registrera sig. 
 
Ni skiljer er ju lite så med eftersom man inte behöver vara medlem eller registrera sig för att ta 
del av innehållet. Ja och det är något som vi har märkt gynnar antalet besökare på sajten, om 
man inte behöver registrerar sig och skaffa ett medlemskap. Så ur den aspekten får vi fler 
besökare som tar del av våran sajt och som vårat varumärke exponeras för. 
 
– Hur ser ni på eran roll (Europeiskas) roll i kommunikationen, hur märks ni på erat 
community?  
Vi märks rent grafiskt att det är europeiska som står bakom och att vi har olika 
produkterbjudanden mot den här målgruppen. Sen så deltar vi i olika sammanhang i forumet 
om det är några frågor som kommer upp som vi kan besvara eller tycka till i. Vi har ju även 
erbjudande mail, i massutskick som vi skickar ut till våra medlemmar. Men då är det 
massutskick, inte individuell kommunikation.  
 
– Vilken potential har man i driften av ett rese-community, när man ser ur ett 
relationsperspektiv?  
Just nu växer internet så det knakar om man tittar på annonsintäkter, det är otroligt hajpat. Ett 
community underlättar kommunikationen. Man kan prata med nuvarande kunder och 
potentiella kunder, medlemmar, och lära utav dem. Vi tog fram en försäkring i nära 
samtal/samarbete med våra medlemmar i slutet av förra året, vad skulle ni vilja ha för typ av 
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försäkring, hur ska den ser ut, vad är viktig vad är mindre viktigt? Och så tog vi fram en 
skräddarsydd försäkring för backpackers som är förhållandevis billig men som ändå innehåller 
de mest relevanta delarna ur våra potentiella kunders perspektiv/medlemmars. Den har gått 
väldigt bra den försäkringen.  
 
– Graden av kundmedverkan är relativt stor, hur engageras kunderna till att ta del och 
engagera sig?  
Våra medlemmar startar en resa och avslutar en resa i samband med starten kan man skicka ut 
någon typ av mail, i samband med att de slutar kan man skicka ut ett annat mail och någon 
månad efter kan man skicka ut ett annat mail, du har väl kommit ihåg att… Så visst finns det 
vissa finns det sätta att skapa kommunikation. Vi försöker framför allt påverka genom att vi 
erbjuder medlemmarna en enkel plattform som är lätt att använda och som besökarna känner 
sig familjära med. Våra kunder är först och främst våra annonsörer, det är ju inte våra 
medlemmar, men medlemmarnas engagemang är A och O.   
 
– Kan erat varumärke stärkas genom driften av Resedagboken?  
Resedagboken och Europeiska är ju två skilda varumärken. Vi vill ju framför allt stärka 
europeiska som varumärke, samtidigt som de är viktigt att resdagboken som varumärke också 
lever sitt liv. Varumärket Resdagboken är på många sätt mer känd än vad europeiska är för 
allmänheten än vad europeiska är. Framför allt för yngre och backpackers…det är en 
balansgång som man får ta hänsyn till hur mycket man väljer att exponera resdagboken eller 
Europeiska reseförsäkringar som ägare av resedagboken. Vi har inte haft några tunga 
marknadsföringskampanjer för Resedagboken allena, marknadsföringen av resedagboken 
sköter sig självt till stor del. Det är det som är fördelen med just communities när man får i 
gång dem ordentligt. Och framför allt med den typen av dagböcker som vi har när de skickar i 
väg ett mail till sina vänner och bekanta när man väl har skrivit och får man den bollen i 
rullning så rullar den på rätt bra.   
 
– Vad tror du om framtiden för Euroepiska?  
Framtiden andra konkurrerande communities som dyker upp kan, fördelen med resdagboken är 
att de är nischade mot resor hot med framväxande sociala communities man kanske hellre 
flyttar över dit, fördelen med dem är att de har funnits så himla länge och de medlemmar som 
finns på resdagboken tenderar till att bli relativt lojala och trogna genom att de har massa 
bilder, material, resehistorik samlad där och inte gärna flyttar i första taget över till en annan 
sajt.  Om du har använt resedagboken i 5år och använt den flera gånger tidigare så har ju du 
kanske fem olika långresor med bilder och texter och då flyttar man ju inte i första taget över 
till en annan sajt.  Men vi måste ständigt ha en dialog med kunden och se till att hänga med i 
utvecklingen och ständigt utveckla resdagboken såväl tekniskt som funktionellt på olika sätt. 
När man som resedagboks medlem eller tidigare medlem tänker reseförsäkringar så ska man 
tänka europeiska, eftersom man sett varumärket under sin tid på Resedagboken.   
 
– Värdet i ett rese-community 
Det ligger ett värde i driften för båda parter, men det är nog desto viktigare för oss att ha den 
här kundkontakten än vad det är för medlemmarna på resedagboken att synas just på 
resedagboken.. de skulle ju lika gärna kunna välja att vara på ett annat community kanske.  
Vi var först ute, och därmed har vi fått ett stort försprång.  
 
Främsta anledningen till att man väljer att bli medlem på resedagboken är ju ite att man söker 
säkerhet det är väl mer det sociala men här vill vi förmedla till medlemmarna att det är viktigt 
med resesäkerhet och försäkringar.  
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– Vad tror du om den framtida utvecklingen? 
Det kommer att växa och resdagboken kommer att fortsätta vara den ledande sajten men det 
krävs en fortsatt dialog med kunderna och utvecklingen av sajten. Många trender som kommer 
och går och det är inte alla som består, det har varit väldigt mycket tal om bloggar och så .. 
men det har vi ju inte valt att satsa på än. 
 
 

Christofer Laurin 
 
– Berätta lite om dig själv, och vad du gör på resedagboken 
Har jobbat här sen maj förra året, lite drygt ett år. Projektledare, ska bygga om sajten till ett 
nyare community, har kontakt med utvecklare och konsulterna, försöker hitta nya sätt att 
förbättra sajten. Sen är det ju mycket användarna som kommer med egna förslag på vad som 
skulle kunna göras bättre.  
 
– Syftet bakom driften av ett rese-community?  
Ja från början, en kul grej, kan vara kul att prata med folk som är ute och reser om man är i 
reseförsäkringsbranschen, mer tänkt som en goodwill grej att europeiska är schyssta erbjuder 
den här tjänsten och sen när användarna växer upp så ska de handla försäkringar, 
ryggsäcksresenärerna är inte Europeiskas främsta målgrupp utan det är mer affärsresenärer och 
barnfamiljer som har lite mer pengar och som åker på charterresor. Men sen kom man på det 
att nu när resedagboken blivit så stor och populär så kanske man kan tjäna pengar på det här 
och nu, så man gjorde en undersökning bland medlemmarna för att se vad de var villiga att 
betala för när det kommer till försäkringar och så då utvecklade vi en anpassad försäkring. Som 
är billig och innehåller det viktigaste. Hellre en billig försäkring om det händer en riktigt 
katastrof. Den har sålt sig själv i princip på communitysajten. 
 
– Hur samlar ni information om kunderna?  
Man får berätta lite om sig själv och så vid registreringen. Men genom att följa dagboksinlägg 
och forumtrådar så får man oftast bättre information än om man frågar direkt. Vi kan se när 
man reser, hur länge man är borta, kontakten med målgruppen sker mer i forumen att man 
studerar i hur de beter sig på sajterna.. är ofta bättre information än information via 
marknadsföringsenkäter där kunden kanske bara kryssar i nått svarsalternativ. Erbjudanden 
mer generellt för alla.  
 
– Hur mycket syns ni i diskussionen på communitysajten?  
Vi lägger oss i, vi är måna om att tala om vikten av säkerhet på resan. Vi startar en del 
diskussionstrådar i forumet som handlar om försäkringar. Vi hänger med i diskussionerna och 
går in och informerar när vi känner ett behov av det. Men i kan ju inte sitta o diskutera vilket 
försäkringsolag som är bäst, utan det måste de ju komma på själva. 
 
– Hur försöker ni engagera kunderna till att ta del?  
Europeiska har haft tur med resdagboken, de har ett behövt marknadsföra den, det sköter sig 
självt.  Vi behöver inte tala om för folk att vi finns, de flesta vet vilka vi är.   
Vi försöker inspirera till olika diskussioner på forumet som motiverar människor till att ta del. 
etc. fler får in tidigare idag i och med forumet och planerar resan, istället för tidigare där man 
blev medlem någon vecka innan man reser iväg för att starta upp medlemskapet eller att 
registrera nästa resa.  
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– Hur kan ni stärka varumärket Europeiska?  
När jag ska berätta vart jag jobbar så säger jag Resedagboken för det vet folk vad det är,. 
Därför är det viktigt att man kan stärka Resdagboken - Europeiska, Den kopplingen måste man 
stärka. Vi försöker stärka varumärket både genom att göra det grafiskt tydligare men också 
genom att de deltar i konversationer mer aktivt. Att man syns på ett tydligare sätt.  
Marknadsföringen och försäljningen genom community sajten gör det också mer tydligt. 
 
– Var ligger värdet i driften av ett rese-community?  
Jag tror att det blir en mer långvarig relation, de flesta skriver när de är ute på en lång resa, 
sparar bilder och dagboksinlägg där allt material vill man ju ha kvar så även om man reser på 
en kort resa senare så vill man registrera även den och få den pricken på kartan. Många 
återvänder till sajten just för att man har lagt ner väldigt mycket tid. 
Av våra 180 000 medlemmar så var det 100 000 som loggat in det senaste året, vi har väldigt 
många och en bra relation med medlemmarna men sen står vi nog ännu bara i början av det 
kommersiella, att ta reda på hur vi kan tjäna pengar på dem. Man kan inte börja med att kränga 
grejer, men vi har funnits så pass länge, vi är inarbetade så nu känns det som vi kan börja göra 
grejer.  
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Anthony Blom Cederhök, Affärsområdeschef, Reseguiden – Orbv-ille 
21/11-07 
 
– Berätta lite om dig själv och hur det kommer sig att reseguiden startade ett community. 
Jobbat där sen i januari i år (–07), bakgrund inom handels varuhuschef och kundservicechef 
inom lite olika stora handelsföretag, Ikea Åhléns bland annat. Sen kom jag hit i början av 
januari i samband med att resguiden styrde om sitt fokus lite grann från att vara väldigt 
fokuserad på reseföretagarna och att skapa tjänster för dem så styrde man om och blev mer 
konsument fokuserat, fokuserade på slutkonsument där användarna och medlemmarna är dem 
som vi skapar innehållet för.  
 
Sen står fortfarande reseföretagarna för leveransen av innehållet men vi jobbar utifrån 
konsumment hela tiden och där kommer jag in i bilden som affärsområdes chef för 
affärsområdet konsument, vi delade upp företaget i två delar, affärsområden kan man säga; 
företag (jobbar mot reseföretagarna och jobbar in oss hos dem) och konsument ( som har hand 
om allt som konsumenterna möts av när de kommer till vår sajt eller läser i vårt resemagasin 
eller tar emot vårat nyhetsbrev. Avdelning på 9personer med olika roller beroende på vad man 
jobbar med.  
 
Orbville vårat internationella varumärke, reseguiden är det svenska som funnit i snart 10år, 
Orbville dök upp för 2år sedan ungefär från början i Norge som vi jobbar med, Namnet är ju 
lite grann då: Orb=klot, ville=stad och kombinationen av dem, lite då den globala staden för 
resor på nätet. Orbville är ju, vi har ju två delar i vårt varumärke, det ena är ju sök och jämför 
tjänsterna där du söker efter bästa priset på din resa som du är intresserad av och sen är det då 
vårat community då. Vi startade med sök och jämför sajten enbart och sen har vi valt att bygga 
på med communities där vi utgått från andra svenska communities. Det är ett rese-community 
där du blir medlem och kan ladda upp bilder, filmer, hitta reskompisar, skriva bloggar, hitta 
inspiration dela med dig till släkt och vänner när du är ute och reser. Ett traditionellt 
community som är nischat på resor.  
 
– Vad är syftet bakom driften?  
Syftet är flera olika saker, huvudsyftet om man ser det rent användarmässigt är att vi 
kombinerar de hårda värdena: priser och jämförelse med de här mjuka: tips och inspiration och 
samla det på ett och samma ställe. Att man hittar inspiration, blir tipsad av andra, sen 
intresserad av att åka, hitta priset, boka – att man får hela flödet. Det rent affärstekniska syftet 
handlar mycket om att skapa ett klister på sajten (dragplåster till) många kommer till oss för att 
söka och jämföra men stannar på för forumet, man stannar lite längre. Aktiverar sig mer, blir 
medlem, vi får en annan möjlighet att kommunicera med dem genom nyhetsbrev och liknande, 
man lämnar ifrån sig mer information om sig själv som vi kan nyttja gentemot våra 
företagskunder. Så det finns ett internt och ett externt syfte, i stora drag så handlar huvudsyftet 
om att göra en attraktiv sajt för våra besökare, kunder och konsumenter.  
 
- Kan man skapa lojala kunder genom driften av ett community?  
Besökare som vi har på sajten totalt, så är ju våra medlemmar väldigt trogna oss, de gillar oss, 
de är engagerade. Vi ser t.ex. i vårat diskussionsforum, vi går inte in och modellerar/ styr 
diskussionerna utan det sköter våra medlemmar själva, vi har ett gäng ”heavyusers” (som han 
själv uttrycker det,  som är väldigt trogna vårat varumärke, och som gillar oss som själva sköter 
om sajten lite grann, ger oss feedback på våra tjänster, signalerar när andra medlemmar 
missköter sig och sådana saker etc. Vi har byggt en väldig lojalitet på det samtidigt som vi har 
fått en väldigt personlig toutch på sajten, tycker vi då, det är inte bara det här hårda sökmotorn 
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utan vi har blandat upp det med mjuka värden som har stärkt vårat varumärke. Vi utser inte 
några slags ”supermedlemmar” utan de är vanliga medlemmar som tar på sig den här rollen 
och själva, de engagerar sig och gillar resor och de tycker vi är det bästa forumet på nätet för 
att diskutera och prata resor och då tar de ett frivilligt ansvar för vår produkt indirekt. Det är 
inget vi peppat dem till utan de gör det av egen fri vilja, de får ingen ersättning för det heller.  
 
– Men blir de lojala till erat community eller eran sök och jämför tjänst?  
Vi ser en koppling mellan lojala kunder till forumet och lojala kunder till företaget Resguiden, 
vi vet att våra medlemmar använder våra söktjänster mer än andra, om man nu ska se det som 
motsatser istället för komplement till varandra (community + företag) dem är generellt tyngre 
användare av våra tjänster över huvudtaget då oavsett om det är forum eller söktjänster. Jag 
tror vi har en fördel i hela tjänsten är Internetbaserad såväl företaget i form av jämförelsesajter 
och deras community. Det underlättar vi har medlemmar som verkligen brinner för reseguiden 
oavsett vad det är för de rekommenderar oss till andra, tipsar sina kompisar. 
 
– På vilket sätt står kunden/besökaren för spridningen av informationen?  
Ja till exempel; vi stod på TUR-mässan här i Göteborg förra året hade vi ett 20-tal medlemmar 
som befolkade våran monter och som stod och sålde vårat varumärke till andra resenärer och 
hjälpte till att marknadsföra vårat varumärke till resebranschen till och med och brann jätte 
mycket för det, att leva med reseguiden så. Ett jättebra betyg att man får dem att göra det utan 
ersättning. Vi skickade ut en inbjudan i sitt nyhetsbrev och fick flera hundra anmälningar, vi 
plockade ut ett gäng som fick vara med vi bjöd på resa och lunch, det var allt. Sen stod de med 
resguiden tröja, en knapp med sitt användarnamn på sajten och visade upp sina medlemssida på 
sajten för dom som passerar. Kunden står för spridningen av information. Vi jobbar hela tiden 
med att få flera sådana medlemmar, vi vill gärna uppmuntra dem till det, men det är något som 
är svårt att marknadsföra in, men vi tror att bara man har en tillräckligt bra produkt och tar 
medlemmarna och kunderna på allvar så ger det sig självt. Om de känner att vi gör bra saker 
för dem och att vi lyssnar på det de säger så får vi tillbaka det i andra änden. 
 
– På vilket sätt försöker ni engagera era kunder?  
Vi har en tät kontakt med våra medlemmar. Vi skiljer mellan besökare och medlemmarna. 
Besökarna är en grå massa, tyvärr, vi vet inte å mycket om dem.. de tittar in hos oss ibland och 
de genererar intäkter till oss medan medlemmarna är lite som vår familj. Vi har 230 000 
medlemmar idag på reseguiden och Orbville då. Det vi gör, vi kommunicerar varje vecka i ett 
nyhetsbrev, vi tar till vara på deras synpunkter, vi har väldigt mycket kanaler in till oss från 
medlemmarna (feedback) Vi skickar ut enkäter med tyck till frågor, engagerar dem när vi ska 
utveckla nya funktioner och så vidare, visar att deras åsikter är viktiga för oss, det blir en 
ganska bra effekt av det då de ”triggas” till att tycka när de märker att det faktiskt ger effekt. 
Det som de tyckte skulle va en bra funktion inför vi och då vill de vara med och tycka till nästa 
gång också, det är inte bara ett tomt tyckande.   
 
– Kan du ge några exempel på vad ni har gjort?  
Både i stort och smått, Innan han började på reseguiden var de väldigt kommersiellt då, det var 
väldigt mycket reklam och annonsering på hemsidan i form av bannerannonser, väldigt mycket 
”blink blink och julgran” Det fanns en ekonomi i det (förtjänst) men sen valde vi i slutet av 
förra året att ta bort allt sånt och det mycket efter medlemmarnas synpunkt, önskemål eftersom 
de ansåg att deras egna material som de laddade upp försvann i alla reklambudskap det kom 
upp reklam mitt i sökresultat och bland deras bilder och det tyckte man inte var positivt så då 
backade vi helt och hållet trots att det var en ganska så stor förlust i pengar för oss att ta bort 
den marknadsföringen på sajten så plockade vi bort allt och gjorde helt rent. Vi gjorde 
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egentligen en Google där, tog bor allt kommersiellt på söksidan hade bara sökrutan och 
ingenting annat. Det var positivt från medlemmarnas håll, med nackdelen man hittar reklam. 
Gör vi reklam så är det ofta för våra egna grejer då. Däremot i sök och jämför så är det 
fortfarande styrt av reseföretagen så där syns ju dom naturligtvis men vi har baka in det så det 
ser ut och upplevs mer som information. Vi har inga banners på sajten t.ex. det vi tappat i ena 
änden har vi fått igen i den andra så att säga, helt klart framför allt när det gäller besökarnas 
frekvens och lojalitet.  
 
Vi säljer inga resor själva, vi är väldigt måna om att konsumenter ska uppfatta oss som neutrala 
och opartiska, ingen resebyrå och säljer inget eget utbud, visar en neutral bild som vi är väldigt 
måna om att poängtera och det gör vi tror vi genom att hålla mängden reklam på sajten nere.  
För annars kommer innehållet att verka köpt, det får inte verka köpt. att vi förlorade massa 
pengar på det, i reklam intäkter.  Sen så har vi utvecklat det där och kände att vi ville lyfta fram 
medlemmarna ännu mer, skickade ut frågor till dem om vad de tyckte att vi kunde göra och 
fick mycket feedback om att de ville att vi skulle lyfta fram dem och deras material ännu mer 
redan på startsidan inte bara att vi jämför utan även bilder och sånt. Gjorde en renovering av 
startsidan igen, där vi fortfarande har kvar sök och jämför men även har blandat upp det 
mycket mer så procentuellt så är andelen medlemsmaterial större än sök och jämfördelarna är. 
Även om vi inte har några medlemsintäkter idag utan det vi tjänar pengar på är ju fortfarande 
sök och jämför. Vi väljer ändå att göra så för att visa att vi bryr oss om medlemmarnas åsikter, 
få dem att känna att ”det här är min sajt, det här är vår sajt”.  Sen är det mycket småsaker, vi 
reagerade på att det bara gick att ladda upp en bild i taget och då fixade vi det, nu kan man 
lägga upp många bilder på en gång. Mycket sådana här kontinuerlig utveckling som sker på 
direktinrådan från medlemmarna.  
 
Vi ha märkt att vi tjänat på det i efterhand, det var ett bra val. Besökarna stannar längre och 
klickar på fler länkar vilket genererar intäkter. Vi har vunnit priser för vår design som vi inte 
skulle ha gjort innan tror jag. Enkelt och rent. Man får väldigt mycket feedback på att man 
upplever oss som trovärdiga och neutrala om man går in på våran sajt så får man leta rätt länge 
innan  
 
– Vad anser du vara skillnaden mellan traditionell marknadsföring och marknadsföringen via 
ett rese-community?   
Det blir mer riktat än t.ex. en annons i en tidning så har vi svårt att styra vilka vi träffar, blir 
bredare, i och med att vi har medlemmar, en skara människor som aktivt valt att vara en del av 
resguiden så är de kanske lite lättare att bearbeta eftersom man har halva foten inne redan. 
Lojalitetsbiten är den största fördelen där, vi har folk som vi har en kontinuerlig kontakt med 
dem, vi vet vad vi kan säga till dem, vet vad som funkar. Vi gör även traditionell 
marknadsföring men vi ser inte alls samma effekt på den som när vi går ut med ett liknande 
erbjudande i medlemsdatabasen, det blir ju trubbigare med traditionell marknadsföring, det ä ju 
bara så.  
 
– Samlar ni in någon typ av information från era medlemmar?  
Vi har försökt hålla det på en ganska låg nivå också, det ska vara enkelt att bli medlem, man 
ska inte behöva lämna ifrån sig en massa personlig information om sig själv bara för att vi 
behöver det eller skulle vilja ha det, så vi har det på en ganska låg nivå där det som är 
obligatoriskt är; e-post, det är ålder och det är kön, sen tittar vi på att, vi skulle ju gärna vilja ha 
postnummer tillexempel för att ta reda på var i Sverige som folk bor, men än så länge har vi 
valt bort det för att inte inkräkta på den personliga integriteten då. Samtidigt skulle vi jätte 
gärna vilja veta inkomst, men det har vi valt att inte heller fråga om i dagsläget. Däremot gör 
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vi, jobbar ganska mycket med marknadsundersökningar då, gentemot människor i medlems-
basen och där kan man fråga mer djupgående och där kan man få ett hum om när man slår ut 
resultaten av dem så får man ju ändå en bra bild av hur medlemsstocken ser ut. Vi gör även 
kundundersökningar gentemot bransch då, där vi frågar våra medlemmar vilka reseföretag 
tycker du är bäst och sen så kan vi gå ut till våra potentiella kunder när vi vill sälja in våran 
produkt till kunderna, ”-titta här våra medlemmar tycker ni är jättebra vill ni synas hos oss?”.  
 
– Använder ni er av någon form av viral marknadsföring?  
Det gör vi, resdagboken är en ganska så stor konkurrent till oss, vi har de funktioner som de 
har, att du kan bevaka en medlemsresa, så kan du följa den, om du har en kompis som är ute 
och reser, så kan antingen så kan dom registrera din e-postadress så när de uppdaterar sin sida 
på resguiden så får du ett e-post meddelade om det alternativt så kan du själv gå in och bevaka 
en medlem så nr det händer någonting på deras sida så kan du själv gå in och läsa det. Vi har 
jobbat ganska mycket med virala effekter, och försökt få till det så att, vi vill att våra 
medlemmar ska tipsa andra om reseguiden och vi har kört kampanjer som tipsa tre vänner så 
får du en trisslott eller nått sådant där, allt ifrån det till att underlätta det rent funktionellt att 
kunna förmedla sig till/med andra, när jag gör saker på resguiden vill jag tala om det för andra 
människor och då kan ju vi bygga en funktionalitet så vi underlätta det för dig, så det har vi 
jobbat med.  Det där med virala effekter är ju något av det svåraste som finns att få till på 
Internet, just för att det är så många delar som spelar in och folk reagerar så olika på hur man 
dels om man har behov av att dela med sig, dels kanske man inte har så hög lojalitet till 
företaget att man vill rekommendera det till andra. Men det är ständigt befästande som vi 
jobbar med, att försöka hitta nya sätt för våra medlemmar att sprida vår idé vidare.  
 
– Oftast så tänker det kanske inte, nu gör jag reklam för företaget utan de vill ju bara att folk 
ska komma och läsa på deras sida..  
Det gäller att få dem att göra reklam för sin sida, uppmuntra dem och göra så att de vet om att 
det är möjligt och sen underlätta rent tekniskt för dem.  
 
– Var ligger värdet i driften av ett community?  
Ja alltså, det är lite svårt att säga, det finns ju, jag tror att det är klart att värdet, vi är ju 
nischade på resor så det är svårt att jämföra oss med ett bredare community så som 
resdagboken eller lunarstorm eller så där, men jag tror att värdet ligger i det att det är ganska 
kommersiellt rensat, inte mycket reklam, bra funktioner, vi är inget stort anonymt företag som 
bara gör det här för att tjäna pengar utan vi jobbar väldigt nära våra medlemmar, du är värd 
något som medlem. Vi gör det inte bara för att tjäna pengar, klart vi vill tjäna pengar men vårat 
community tjänar vi inga pengar på idag egentligen, vi har inge medlemsavgifter, du får 
förmåner helt gratis och så. Framförallt tror jag att våran styrka ligger i att vi är ganska snabba 
och innovativa vi hittar nya funktioner och tillfredställer behov hos konsumenterna som andra 
kanske inte riktigt börjat tänka på än, väldigt lyhörda. Just lyhördheten tror jag är en av våra 
främsta konkurrensfördelar. 
 
– Hur sker kommunikationen med besökarna, är det bara genom det här nyhetsbrevet deltar ni 
i forum?  
Nyhetsbrevet vår främsta kanal mot våra medlemmar, går ut en gång/vecka, det är en samling 
saker ifrån sajten, vi har en redaktör som plockar de bästa bitarna från sajten från 
medlemmarnas eget material och sätter ihop ett nyhetsbrev. Har du lagt upp en reseberättelse 
så kan den komma med, blandat med lite restips, priser på sista minuten resor. Sen gör vi även 
en del kampanjmail när vi har en samarbetspartner som säger att –era medlemmar kan få 500 
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kr rabatt på flygresor hos oss. Sen har vi magasinet då magasinreseguiden.se med som är ett 
magasin i pappersform, som kommer ut 6 ggr per år som skickas ut till medlemmarna.  
 
Det är så här, vi är precis i en övergångsperiod, därför att, den har varit gratis till alla 
medlemmar tidigare, nu ska vi börja ta betalt för den under nästa år, konvertera den till en 
betaltidning. Samtidigt som vi ska konvertera medlemskapet till att bli i olika nivåer. Bas 
medlemskapet kommer fortfarande vara gratis men vi kommer att ta betalt för ju mer man vill 
få ut av det, ju mer förmåner man vill ha så kostar det en liten slant och då ingår magasinet då.  
Magasinet har tidigare gått ut gratis till medlemmarna tidigare, det är ett tjockt riktigt 
resemagasin, men även det baseras mycket på medlemsmaterial från sajten, man kan som 
medlem få sin reseberättelse med bilder publicerat i den här tidningen, den säljs också i 
pressbyrån och 7-11 och allting sådant där över hela Sverige. Resemagasinet har funnit i 2år 
snart, men omstruktureringen från gratis till betaltidning kommer att ske nu nästa år här. Jag 
kan inte säga så jätte mycket om det, eftersom det inte riktigt klart än, hur vi ska göra, vi ser då 
att det finns ett behov av att få mer och mer förmåner i sitt medlemskap, och då ser vi ju även 
naturligtvis en möjlighet att tjäna lite pengar på konsumenten då, ta en liten slant i betalning av 
de medlemmar som vill ha lite mer utav sitt medlemskap. Och där har vi tänkt att vi kanske ska 
dela upp medlemskapet i lite olika nivåer, där bas nivån innebär det som det är idag men sen att 
de övriga två nivåerna ska innebära lite mer förmåner, lite mer rabatter av reseföretagen, 
magasinet kommer in där någonstans kanske tillgång till olika bevaknings-tjänster vad nu det 
kan vara, men det är fortfarande på skisstadiet så det är inget som är bestämt än.  
 
– Kan driften av ett community stärka Reseguidens varumärke?  
Ja, det är klart, för de som finns i vårat community så är vi ett starkt varumärke, problemet för 
oss är att där tjänar vi inte pengar där och det är inte där behöver vi inte kännedomen, för de 
som redan är inne i forumet de har redan kännedomen, de är redan inne i maskineriet så att 
säga. Det vi kämpar med är att öka kännedomen hos Internetanvändarna, de som är ute på nätet 
och söker resor (gråmassan) som kanske går till våra konkurrenter idag, kanske går till 
Resfeber i dag och tittar eller till Travelpartner eller Travelstart. Att de ska komma till oss 
istället där ligger vår stora utmaning så att säga. När de kommit till sajten och fått dem att blivit 
medlemmar så då tror jag inte.. då är man så pass insatt i våran produkt, kännedomen, 
varumärket, man blir ju en del av det då så att säga. Med det är klart medlemmarna är 
jätteviktiga ur varumärkesbyggnadssynpunkt, de är ambassadörer för oss och sprider vårat 
varumärke till andra i ganska stor utsträckning och det är viktigt.  
 
– Den framtida utvecklingen, hur kommer den att se ut?   
Vi växer hela tiden, vi öppnade i Norge för ett år sen och nu öppnade vi punkt.com för en 
vecka sen, den globala versionen av Orbville. Så att vårt fokus ligger helt klart på tillväxten på 
våra nya marknader, egentligen.. vi har ju satt som mål att vi ska bli en av världens 10 största 
resesajter på nätet inom ett antal år, vi är nordens ledande idag för jämförelse sajt, inte 
community. Det finns ingen annan som har den kombinationen som vi har med prisjämförelse 
och community på ett och samma ställe ingen i norden iallafall vad jag känner till. Travelstart 
är en kund till oss Resfeber är en kund till oss vår utmaning ligger i att vi ska få folk att förstå 
det att vi är oberoende, vi har inget eget intresse av att sälja en viss resa till dig, vi vill hitta 
bästa pris och sen är det upp till reseföretagarna att sälja den till dig, så vi jämför bara helt 
förutsättningslöst över 630 reseföretag. Men för att svara på frågan om framtiden, fokus 
tillväxt, planerar expansion på ett flertal nya marknader under kommande tre år. 
 
– Hur ser du på att många andra företag startar upp communities, ur konkurrens synpunkt?  
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Jag ser inget hot i det, det är en sak man ska ha respekt för just när det gäller communities, det 
är inget man bygger på en kafferast, det handlar om så himla mycket mer än att man bara 
öppnar ett antal funktioner så folk kan prata med varandra, det handlar om att ha en produkt, 
lojalitet till varumärket, man måste ha en trovärdighet och det tror jag att många av de här 
kommer få svårt för. De öppnar community med ett kommersiellt intresse. Det är klart det har 
vi också men vårat kommersiella intresse är indirekt, vi tjänar inga pengar på dig, vi tar inte 
betalt av dig som medlem, vi skickar ingen faktura, utan vi tar betalt av reseföretagen som du 
går in och tittar på, när du klickar på en länk till Travelstart så skickar vi en faktura till dem, för 
de är vår kund. Där tror jag skillnaden ligger med oss, det finns så mkt communities idag så att 
försöka starta från scratch tror jag är jätte jättesvårt. De kan ta våra medlemmar om vi gör 
något bättre än vad vi har, men vi tror att med den unika produkt vi har med både 
prisjämförelse, community och magasin så har vi en ganska oslagbar kombination där som 
dessutom är gratis, de får gärna försöka men vi känner oss inte hotade.  
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Ulrika Rudqvist, PR & Kommunikationschef, Travelstart Nordic AB, 
Backpacking, 26/11-07 
 
– Berätta om dig själv och din roll på Travelstart 
PR och kommunikationschef på Travelstart, Travelstart är en resebyrå som finns i ett femtontal 
länder, och som har kontor i Sverige och Sydafrika. Här i Sverige så har vi community 
Backpacking som vi köpte upp nyligen, för 2-3månader sen av ett systerbolag som heter 
Luftgrop. Och den här sidan Backpacking har jag faktiskt jobbat med tidigare som redaktör 
innan jag började på Travelstart och jag kan ju sidan väldigt bra och det var lite därför vi köpte 
den för att jag övertalade de andra att köpa in den igen.  
 
– Luftgrop har ju också ett community fast på sin egen sajt varför valde ni att ha ett community 
avskilt från er sajt?  
Nu är tanken är att vi kommer att ha ett community även på vår sajt. Men Travelstart.. det är ju 
två helt olika målgrupper, Travelstart brukar vi kalla en resebyrå för flashpackers brukar vi 
säga, människor som reser lite som backpackers men de har lite mer pengar, medan 
backpackers är mer de här som reser lite mer på budget och som reser till helt andra ställen det 
är mer Australien, Sydamerika medan vi på Travelstart har mer USA, Europa, Asien, och det är 
helt enkelt för att bredda vår målgrupp, oftast de som är med i Backpacking är dom som 
kommer till oss sen som blir konsumenter hos oss sen eller som väljer en resebyrå och kan vi 
då profilera oss som en nätresebyrå då vinner ju vi på det. 
 
– Så Backpacking ska inte vara ett eget varumärke sen?  
Jo det kommer det vara, vi kommer att ha ett annat community som heter Global Citizens, vi 
har även en tidning som heter Global Citizens, så dom kommer att gå med, kommer att gå i vad 
ska man säga.. det kommer gå samma väg som den.  Man kan säga att vi tränar upp oss på att 
ha community, med Backpacking, så vi lär oss hur man kan göra och sen kan vi göra våran 
egen också. Så Backpacking kommer även att göras om designmässigt, för att göras bättre men 
vi kommer ändå att behålla Backpacking som det är eftersom det är så pass framgångsrikt. Så 
Backpacking kommer alltid att finnas vid sidan av, det är ju olika målgrupper, vi skulle 
egentligen ha kunnat smälla ihop allting och ha ett community på Travelstart men då förlorar vi 
förmodligen en hel del andra målgrupper t.ex. Backpackers.  
 
– Varför tror du så många satsar på communities idag?  
Det är för man vill behålla kunderna, från att dom. Man vill ju inte bara att de ska gå in just när 
de bokar utan man vill att de ska stanna på sidan och känna sig trygga på sidan för att vi har en 
helt annan kamp när det gäller kundservicen än vad tillexempel charterresebyråer har, för de 
har ju ett kontor och då känner kunder trygghet i att de alltid kan gå till kontoret och prata, vi 
har inget kontor och därför är det väldigt viktigt för oss att visa att vi är trygga, att vi finns, att 
vi .. i Sverige är det väldigt viktigt att visa att vi är svenskar, man litar inte på utländska 
företag. Då är ett community ett sätt att hålla kvar dem genom att vi är en levande sida.  
 
– Syftet med att driften av ett community 
Dels för att bibehålla våra kunder mellan bokningarna. Sen är det också att ge ett mervärde till 
kunderna, en sida är mycket mer värd ju mer innehåll man har, ju mer ”content” man har. Har 
man ett community får man en himla massa ”content” och väldigt mycket innehåll och då hittar 
fler till en. Inte minst genom Gooogle, folk länkar, folk går in och läser guider, det gör himla 
mycket att man har mycket information.  
 
Hur tror ni att ett community förändrar relationen till kunden 
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Jag tror det är väldigt bra, de får väldigt snabbt svar också, man ser på Backpacking för är det 
något som inte stämmer i fråga om Travelstart så svarar vi ju direkt och kan få det under så att 
säga. Kunden kommer ju alltid kontakt med oss om kunden skriver om andra resebyråer så får 
de ju inte svar. 
 
– Hur märks ni i diskussioner på Backpacking 
Vi märks inte så mycket, vi har valt att vara ganska så osynliga, vi har någon banner, det står 
att vi ägs av Travelstart. Men jag är väldigt tveksam mot det här, vi har alltid kämpat efter att 
ha Backpacking som ett reklamfritt forum, vi vill inte att det ska va… för att det är väldigt 
vanligt med forum på Internet att de dränks utav reklam och spam så vi har väldigt aktiva 
administrators som tar bort all reklam hela tiden och då blir det fel om vi kör en massa reklam i 
forumet. Nu har det i och försäg blivit så att andra resebyråer blir så stressade av att vi har så 
ett stort forum, så att de går in och börjar spamma. T.ex. Så finns det en resebyrå som 
verkligen jobbar med att pusha ut reklam i vårat forum, men jag tror att det slår emot för att 
folk gillar inte reklam. Det som är bra med communities är att där kan de berätta för andra om 
oss, hur de reste med Travelstart. Folk kommer och frågar vilka resebyråer som är bra och där 
kan vi ju se att folk tipsar om oss hela tiden. Det är klart att vi syns för vi är en stor resebyrå, så 
det är många som tipsar om oss, men då är det inte från oss själva utan då är det från nöjda 
kunder som själva tipsar. Men annars vi är ganska så osynliga på sajten måste jag säga ändå. 
Folk är rätt rädda för stora företag, vi räknas som ett stort företag nu och i Sverige så finns det 
väldigt mycket att man ser en ondskefullhet kring stora företag. Vi märkte det när vi tog över, 
folk trodde att det skulle gå åt helvete, att vi skulle köra ner sajten och profetera på alla och 
såhär. Men det handlar ju inte riktigt om det, alltså vi köper ju inte upp det för att ”spamma” 
dem resten av deras liv med reklam utan vi köper upp det för att ge mervärde. Men det är en 
strategi vi har att inte dränka i reklam. Det finns andra företag som skriver massor reklam i 
vårat forum, det är egentligen inte reklam utan i forumtrådar, de startar poster, de har en 
marknadsassistens som sitter och skriver varje dag om hur bra de är och hur dåligt Travelstart 
är, det blir väldigt barnsligt väldigt sandlåde nivå på det hela. Men det är en vanlig grej som 
andra gör för de blir ju väldigt stressade av att vi har Backpacking. 
  
– Men det tillåter ni?   
Nej, det tar vi bort. Och så skriver vi det att vi tillåter vi inte reklam i vårat forum vill ni göra 
reklam får ni betala för en banner, för att vi vill inte ha någon ful reklam för vi har haft så 
mycket problem med det. Ett forum ska vara reklamfritt även från ägaren, det ska vara 
reklamfritt från alla håll och då funkar det ju inte att det går in massa resebyråer och försöker 
skitsnacka om varandra.  
 
– Måste vara svårt att genomskåda vad som är reklam och vanliga nöjda kunder?  
Absolut det är mycket. Som tur är så är folk ganska dåliga på att göra dold reklam så att man 
fattar att ok det här är inte en vanlig nöjd kund för de blir ofta väldigt aggressiva om det 
kommer in klagomål – men jag tycker inte dom är så bra.. men att ofta skriver de sina egna 
namn och då är det väldigt lätt att bara Googla dem så der man ju vad de gör..  
 
– Värde genom ett community 
Dels, så får ju resenärerna någonstans att… alltså vi kan ju ge våra kunder information om 
flygbiljetter, hotell och hyrbilar, men om de frågar oss om tips om vart de ska resa i Sydafrika 
så kan vi inte ge dem det, vi har ju inte varit överallt. Men genom ett community så kan de 
ställa alla dessa frågor och få dem besvarade.  Det blir nästan som att vi har resspecialister att 
där kan de ge den informationen och det gör att vi blir bredare vi behöver inte ha våra 
resebyråer ute på stan. Backpacking är en nättidning också, vi har väldigt mycket artiklar om är 
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populära. Och dt är också ett stort värde för kunderna att vi har så mycket guider där och det är 
jättebra för Travelstart med för så fort kunderna vill ha en guide så kan vi bara säga att det 
finns på Backpacking inga problem. Vi betalar för, köper in artiklar, guider och så. Och det ger 
också oss mer värde genom att vi kan hänvisa till det. Man måste vara medlem för att skriva i 
forum, de registrerar väldigt lite kunddata, namn om man nu vill skriva det man kan bara 
skriva initialer eller vad som helst, födelsedatum, personnummer då, e-post adress och vilken 
ort de bor i.  
 
– Hur använder ni er av det?   
Inte över huvudtaget, utom när vi säljer annonser, då kan vi ju säga var de bor och vilken ålder 
de är i men inte annars.(Inga kundundersökningar ytterligare) 
  
– Hur kommunikationen och interaktionen gynnas 
Alltså det är ju väldigt bra, vi ser ju väldigt snabbt vad som t.ex. om någonting är fel. Om man 
inte.. Internet är ett fantastiskt , man kan ändå säga att både genom bloggar och communities så 
kan man ju snabbt se om folk stör sig om något är fel på ens hemsida. För folk ventilerar på ett 
helt annat sätt. Om tycker någonting så är det ju sällan som de skriver ett långt mail eller ringer 
in, de vill berätta för andra om det, inte för oss. Till exempel så gjorde vi om våran sajt för ett 
år sen och fick helt ny design och då var det inte så många som hörde av sig men vi kunde läsa 
på Backpacking att de älskade det och att det var så himla snygg ny design och även vi kör en 
väldigt annorlunda sorts kundtjänst, vi har ingenting via telefon över huvudtaget utan vi har 
Chat och mail och då läste vi också på Backpacking att folk var jättearga och hade stått på 
flygplatsen och hade problem och då kunde vi snappa upp det och bara aha det har vi ett 
problem hur ska vi ta hand om det här? Och då kunde vi skaffa en emergency telefon som de 
kunden ringa, så det är väldigt bra för att då der man ju det här.  
 
– Feedback, hur används den, använder ni er av den?  
Ja, absolut alltså dels det är inte bara feedbacken till oss utan man kan ju se överhuvudtaget 
vad de skriver om, det är väldigt intressant att se man kan ju se, bara genom att gå in på 
Backpacking så kan man ju se vilka resmål är det som är intressanta, vad tycker folk är billigt, 
hur vill folk bo och det är ju helt ovärderligt inför Travelstart nyhetsbrev också att vi ser ju 
direkt vilka som är de nya heta resmålen. Till exempel så har ju Thailand alltid varit jättestort, 
men nu börjar man se att backpackers. För det är ju ofta så också det är därför vi har 
Backpacking, för att backpackers hittar ju oftast de nya resmålen innan andra gör det så vi ser 
ju snabbt vilka som är heta resmål, så det är ju fantastiskt bra och gynnar oss på Travelstart. Vi 
har ingen yttre marknadsföring på Travelstart, vi har igen marknadsföring, vi har affiliates (vad 
är det?) Vi har banners och länkar och betalar bara efter hur mycket dom har sålt. Vi betalar 
aldrig för att vara med i tidningar och sånt där. Man kan säga att Backpacking är en del av vår 
marknadsföring kan man säga för att vi satsar ju på att ha sidor, communities och tidningar 
osv.. vi satsar ju inte på att ha banners så att säga.  
 
– Community vs traditionell marknadsföring 
Jag tror ju inte på reklam och marknadsföring, särskilt inte när det gäller Internetbyråer, för att 
det finns så många, det är så stor konkurrens, alla har så mycket reklam och .. vi tror nog mer 
att det handlar om att vi måste visa att vi är professionella och att vi finns här, att vi är en trygg 
resebyrå och det gör.. vi tror det  i alla fall att vi gör det bättre genom att ha ett community än 
att vi skulle ha en helsida i svenska dagbladet varje dag. För ser man till exempel på förra årets 
tillväxt så dubblade Travelstart vår omsättning och då hade vi ingen marknadsföring över 
huvudtaget medan en konkurrent som haft enormt mycket marknadsföring, Travelpartner, jag 
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tror att de har haft 20 miljoner i kvartalet på marknadsföring så ökade de 8 % så det visar ju oss 
att traditionell marknadsföring funkar inte riktigt.   
 
De har planer på att starta upp ett community nu med? Mm det har de ju sagt i två år nu. Men 
jag tror det,  de har ju ny vd, det har skrivits väldigt mycket om det eftersom de har gått så 
mycket minus så det kan vara därför också. De kanske inte har någon som jobbat med 
communities innan, medan vi har väldigt mycket erfarenhet från community världen, och vi 
fattar hur man kan använda sig utav det och hur man gör och det ger oss ett försprång. 
 
– Kundens roll på ett community 
Vi är för positiva om vi säger att alla kommer att vara mer aktiva, nu ska vi ju starta ett till 
community, Global Citizens, om man säger att alla kommer vara det skulle ju vara väldigt 
positivt men jag tror att vi kan få samma diskussioner och samma bredd som det är på 
Backpacking på Global fast ur ett annat åldersperspektiv dock tror jag att nu när vi startar ett 
community på Travelstart så tror jag att felet kommer vara att kunden kommer att ta på sig 
kundens roll väldigt mycket därför tror jag att i början tror jag att vi kommer att ha problem 
med att  folk bara kommer att skriva i vårat forum om att – hallå min pappersbiljett har inte 
kommit, kan ni ringa mig eller? Och det är lite svårigheten att starta ett community på sin egen 
sajt, just att tyvärr kan det bli att det bara blir kundtjänst i forumet vilket vi hoppas att det inte 
blir. Vi hoppas ju på att, det vi gjorde när vi startade Backpacking var att vi själva skrev 
mycket i forumet och vi kommer att få göra samma grej själva, nu vi med som jobbar här, så 
förhoppningsvis kan våra kunder gå från att vara, finnas just i kundrollen till att gå in i en 
resenär roll mer (rollen som resenär istället). Inte bara kund hos er utan bara allmän resenär, 
inte bara våran kund. Utan gå från att vara Travelstart kund till att vara resenär, diskutera, 
hjälpa, vi kommer ju inte att kasta ut någon som diskutera om att de bokat resa hos någon 
annan resebyrå.. det handlar ju inte om det …utan bara att bli ett riktigt schysst reseforum. 
Backpacking är ju det och det har ju Backpackers så om vi får kanske lite vuxnare, vi som är 
över 25 och kanske inte orkar med ryggsäcken längre.  
 
Backpacking har en ganska hög medelålder, kring 27 men ett väldigt stort ålderspann är mellan 
19-25 vi får väldigt många nya medlemmar hela tiden som är så här 18, 19 och ska åka ut 
direkt efter gymnasiet. Backpacking är ju ett väldigt bra ord att ha, bra varumärke medan på 
Travelstart så är målgruppen 25-35 vilket gör att det är en precis efter så därför hoppas vi att 
när de är klara på Backpacking så ska de komma över till oss på Global Citizen istället där den 
genomsnittliga medlemmen kommer att vara lite äldre. 
 
– Hur engageras medlemmarna till att skriva?  
Det är ju genom att själva börja skriva, vi har även bloggen och vi har ju skrivit tusen inlägg nu 
innan folk börjar kommentera, kunden läser men de kommenterar inte, och nu börjar det 
komma upp diskussioner. Och det handlar ju om att man själv ligger på och man behöver inte 
skriva om varför är Travelstart bästa resebyrån? Utan man kan fråga bara Vilka har vart New 
York?, vad tyckte ni om det? Alltså själva verkligen se till så att det skapas diskussioner. Man 
kan prenumerera på nyhetsbrev. Vi har inga problem med inaktiva medlemmar eftersom vi har 
ett väldigt aktivt forum, 94% av alla medlemmar har varit inloggade den senaste månaden och 
sen så tas de ju bort automatiskt om de inte varit inloggade på typ ett år.  
 
– Medlemskapet, hur det gynnar?  
Absolut har man en egen medlemssida så lägger man ju mer krut på den, det är ju därför 
Facebook blivit så pass stort idag så det tror jag absolut.  
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– Hur hoppas ni kunna marknadsföra Travelstart genom ett community? 
Alltså med just Backpacking, vi försöker inte att marknadsföra oss så mycket för som sagt jag 
tror inte att det, jag tror bara att det blir fel om vi ska köra någon Travelstart slogan där, och 
inte genom Global Citizen heller, utan vi ska bara finnas där i bakgrunden att märket syns 
(varumärket).  
 
– Hur hoppas ni då tjäna på det?  
Ja det gör att vi håller kvar våra kunder, det är det som är ens mål som resebyrå att man ska 
slippa få, för oftast, alla nya kunder som man får, får man ju via Kelkoo, Pricerunner osv. Där 
man betalar för nya kunder kan man slippa det och istället få sina kunder att stanna kvar 
oavsett inte söka på vad som är billigast utan alltid boka hos Travelpartner direkt så tjänar man 
ju jätte mycket pengar på det, jätte mycket alltså.  
 
– Reseguiden har ett community på den egna sidan, där kan man förstå att de kommer det 
lockar besökare som blir kunder genom att boka hur är tanken med Backpacking på en skild 
sajt..?   
Tanken är väl där att vi kommer att ha, just nu ligger Luftgrop kvar men vi kommer att ha 
Travelstart som ägare där och deras varumärke synligt och man kommer att kunna boka sin 
resa hos oss via Backpacking så småningom. På Backpacking är det många yngre resenärer 
som bokar sin resa genom, via STA och Kilroy och är den dagen kommer när det fyller 25 och 
de inte får åka med STA och Kilroy längre och å är det ju bra om de vet vilka vi är, litar på oss 
och går in på vår sajt istället och bokar. 
 
– Hur ser ni på kundens roll som informationsspridare 
Det som är bra med communities är att där kan de berätta om hur de reste med Travelstart, 
alltså folk kommer att fråga vad det för Resebyråer som är bra och där kan vi ju se att folk 
tipsar om oss hela tiden och lite, där sprids det ju de som inte visste vilka vi är får ju reda på 
det på så sätt. Men de kan även läsa om andra resebyråer, man tjänar inget på att inskränka det 
till bara oss utan då kommer alla att tycka att det är boring, alltså jag menar vi har konkurrens 
det går inte att gömma på något vis det blir bara uppenbart om man försöker dölja det.  
Vi har ju även nu på Travelstart, har ju haft det förut men fick stänga ner det för att de andra 
resebyråerna tyckte det var obehagligt, men nu då tar vi tagit upp det igen att vi visar våra 
konkurrenters priser på Travelstart att man kan trycka ”se konkurrenters priser” så ser man vad 
flygresorna kostar hos alla andra, det är lika bra att visa det då vet man att folk inte behöver 
surfa vidare och vi har väl lite granna samma teori om Backpacking det är ingen idé att vara 
rädd för det.  
 
– Använder ni er av några sorts trendsättare för s.k. buzz marknadsföringsaktiviteter? 
(buzzadorer) ingen form av det, jag anser att det har använts för fullt inom bloggvärlden så att 
det skadar mer än gynnar företaget, så det pysslar inte vi med. 
 
– Använder ni er av någon Viral marknadsföring?   
Ja, det gör vi och även något som vi har på Backpacking som är väldigt stort så är det 
artiklarna och guiderna som man kan tipsa andra kompisar om, det är jätte poppis, det tipsas 
som sjutton alltså, vi har en artikel om shopping i Peking som är enormt stor, jag tror vi är uppe 
i ca 50 000 läsningar så det är ju i mer upplagor än vad Vagabonds guider köps till exempel. 
Och då kommer det ett mail ”din kompis Eva tror att du skulle vara intresserad av den här 
artikeln” och det står Backpacking i brevet.  
 
– Har ni något samarbete med utvalda medlemmar?  
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Ja, det skulle man kunna säga. Vi har reseskibenter som bor på lite olika håll i världen och det 
är ganska, för att vi var så sjukt trötta för att när man ska köpa in researtiklar till resebyråer 
eller communities så får man köpa in artiklar från Vagabond eller osv., och det är skribenter 
som har åkt 2veckor någonstans och skrivit och det var vi så trötta på för att det säger så himla 
lite, så vi ”hookade” istället upp några av våra medlemmar som bor utomlands, vi har Daniel i 
Bangkok, Astrid i Moskva, så att de skriver guider på Backpacking som vi även använder på 
Travelstart och sen bloggar de på Travelstart.. så att vi har kunnat använda väldigt mycket från 
Backpacking på just det sättet. Vi kände det att ha några turister som sitter här och bloggar det 
ger inte så mycket för den informationen kan alla ge, så vi har satsat mer på information som 
inte (vem som helst kan ge) folk kan ge, vem som helst. Mycket för att få upp kvalitén på 
informationen som ges i vårat community. För den turistinformationen finns redan i vårat 
forum så den behöver vi inte ge ut även i artikelform.  
 
– Community bidrar till lojala kunder hur?  
Det är ju som redan sagts att de stannar, istället för att gå in nästa gång igen på Kelkoo (en 
jämförelsesajt) för att se vilka som är billigast och kanske kommer in hos en konkurrent så 
kanske de boka direkt hos oss.  
 
– Men blir de lojal till er eller erat community?  
I första hand är det nog till vårat community de är lojala till, men så tycker jag nog nästan att 
det ska vara, jag behöver inte ha några Travelstartlovers, jag vill bara att de ska lita på oss och 
känna att vi är en seriös resebyrå. Så att även om Internet är stort idag så finns det en väldig 
skepticism till att handla över Internet, man är rädd för nya företag, därför tror jag att det är 
viktigt att vi syns utan att göra ful marknadsföring.  
 
– Försöker ni påverka besökare, medlemmar till att bli kunder?  
Nej.  
 
– Hur kan driften av Backpacking gynna erat varumärke?  
Det kan göra det till ett mer säkert och betryggande företag. Öka varumärkes kännedomen, 
istället för att pumpa ut tv reklam eller pelarreklam så syns vi ju också hela tiden där med vårat 
varumärke även om folk inte tänker på det, så jag tror att det är jätte givande. Det är en grej 
som vi har och kommer att köra igång här nu, Vi har ju nyhetsbrev, och de är 
destinationsguider, det står lite om vad som händer på Backpacking men sen är det artiklar, 
bilder och det som vi kommer att köra igång lite i hopp om att värva kunder är att vi kommer 
längst ner i dessa nyhetsbrev att ha priser från Travelstart med flyg, hotell och hyrbil till 3 
destinationer.  
 
– Vad tror du om den framtida utvecklingen av communities?  
Jag tror att det kommer att vara svårt, Facebook stjäl så mycket, Facebook har dock fortfarande 
ett ganska så underutvecklat forum, som är dåligt ostrukturerat och svårt att förstå. Det är där, 
det är det som bar med Backpackings (styrka) – att forumet lever. Sen tror jag också att det är 
viktigt att nischa sig, det går inte att ha, det finns ju, jag tror egentligen; Backpacking som vi 
har köpt upp nu ör ju sjukt sunkig om man ser till design, databas, teknik och allting men, det 
har nischat sig. Det heter backpackers, det finns hundra likadana sajter som Backpacking som 
är snyggare, bättre, coolare etc. Men de heter resledaren, resfokus, res bland annat. Det finns 
ingen som helst nisch och då tror jag att folk hellre går med på Backpacking för att de har 
kompisar där. Så jag tror att det handlar om att man mycket om att man måste nischa sig och 
till vilken målgrupp. Det är få communities som kommer att kunna komma undan med att 
vända sig till alla. 
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– Hur ser era framtida utvecklingsplaner ut? 
Alltså vi satsar på att bli ”Content is king”, vi satsar på innehåll. Det är en av våra strategier, vi 
satsar mycket på blogg och community. Vi har ju nu, Sveriges mest lästa resblogg på 
Travelstart just nu. Community, artiklar, guider, allting; Vi vill ha innehåll och vi vill ge 
mervärde till kunden. Så att det är vår.. vi har ju varit ledande inom teknik sen vi startade när 
det gäller e-handel och teknik, det har ju alltid varit våran grej, vi har våran teknik, vi hr ut den, 
säljer den etc.. men nu vill vi bli bäst på innehåll och content.  
 
– Fördelar med driften av ett community? :  
All information man får tillgång till. Att man kan få information som man vanligtvis skulle ha 
betalt hundra-tusentals kronor för annars gratis. Ett innehåll (content) som är helt ovärderlig, 
det är ingen annan som har den informationen på sin hemsida, bara vi. Vi kan även få igång 
positiv word of mouth, som kan gynna oss.   
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Intervju Barbro Janson, webb- och nyhetsredaktör – Vagabond – 
Resesnack 28/11 -07 
 
Med många utav de här företagen konkurrerar vi inte alls på den vanliga marknaden, vi säljer 
inga reser som kanske dom gör, men just när det kommer till den här community tanken så blir 
det kanske så ändå, för har man startat ett konto någonstans där man berättar om sin resa och 
har sin blogg kanske eller dagbok och lägger ut sina bilder så finns det en risk att man blir 
knuten till dem och stannar där, då kanske man inte vill ha åtta sådana konton där man lägger 
upp sina reser och bilder och så utan på det sätt så blir man ju knuten till en part och på det 
sättet så blir vi ju plötsligt konkurrenter.  
 
Sen jobbar vi ju tillskillnad från t.ex. Fritidsresor på två marknader, vi jobbar mot annonsörer 
och mot användaren eller läsaren. Jag kan inte tänka mig att de skulle börja sälja annonsplatser 
på sin webb utan det är ju deras eget liksom eftersom dom är en aktör själva på det sättet, men 
vi jobbar ju mot annonsörerna också. Och det… egentligen vet inte jag så mycket om det 
eftersom jag jobbar gör journalism och jobbar med det redaktionella och mina.. dem jag skriver 
för är ju våra läsare och  våra webbanvändare.. Så annonseringen det är där Stina kommer in, 
så det hade varit skönt att ha henne där.  
 
Alltså, vi vill ju inte bara.. om man säger så här jag ser ju inte på dem som kunder utan ur mitt 
perspektiv så är de läsare, och mitt perspektiv är också att de kan hjälpa oss att göra en bättre 
tidning på så sätt att vi kan få ett bättre material från dem. Jag vet inte, till exempel om vi ska 
ta fritidsresor som ett exempel eller någon liknande sån, visst det de får av dem är det feedback 
på sina resor, en tätare kontakt och feedback på det de gör, men det vi får är någonting mer, 
eftersom vi jobbar med en journalistiskprodukt så är det ju användargenererat material och man 
kan i journalistiska termer tala om att ”läsarna skriver sin egen tidning”.  
 
– … Genom att ni vet vad de är intresserade av att läsa om, det de talar om på ett community 
är det som intresserar dem?  
Ja det är ju det ena. Men det är också att vi kan ta in deras bilder och deras berättelser i våran 
tidning på olika sätt, som gör att… ja.. jag vet inte hur jag ska förklara mig.. jag ser dem ju inte 
bara som kunder utan jag ser dem som både läsare och journalister, de blir ju journalister alla 
blir ju det, förstår du hur jag menar. Fast kanske inte på riktigt det kan man ju också diskutera 
vad som är journalistik och inte, fast det blir väl en egen uppsats det, förstår du?  
 
– Om ni nu skulle starta ett community är tanken då att ni skulle kunna använda er av det som 
folk skriver i eran tidning då? 
Ja, självfallet.  
 
– Men skulle det vara så att ni tar en idé eller att ni, ja den här personen verkar intressant hon 
kan skriva i våran tidning?  
Jag tror att hitta journalister på det sättet som gör olika specialgrejer och så att man lägger ut 
uppdrag på dem det vet jag inte riktigt för jag menar någonstans måste man sätta en ära i sin 
yrkesroll, att man är journalist. Men däremot så kan man ju absolut hitta sånt som folk har 
berättat om, tips de skickat in på resmål restauranger och allt sånt som de har gillat, allt sånt 
skulle vi plocka in. För det är väl ofta därför man..alltså jag tror folk som kommer läser 
Vagabond och kommer till våran webbsida för att få veta, dels för att bli inspirerade och för att 
ta reda på fakta om mycket. Ska man någonstans så vill man kolla, vet man att man ska till 
Mexico till en speciell ort så vill man kolla vad finns det att göra där och se där, eller är kanske 
den orten bättre den andra, ska man resa till någon annan? Om man söker samma information 
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hos tillexempel en resesäljare eller researrangör så är inte den informationen oberoende, men 
det är det som vi står för.  
 
Och sådana tankar som jag har kring ett community handlar mer om hur behandlar man 
läsargenererat material, det är inte oberoende på samma sätt men det är ett fantastiskt material 
så det handlar om att hålla isär på ett sätt vad är journalistiskt och vad är läsargenererat 
material.. men att det är ett fantastiskt material.  
 
– Ni säljer ju reseguider, tror du att det här med att andra företag startar communities kan 
sätta käppar i hjulet för er, pratade med Backpacking bland annat som tidigare köpt 
reseguider men numera framställer egna guider med hjälp av särskilda medlemmar på deras 
community?  
Man kan se på det så, men samtidigt är det ju det som jag sa om att våra guider skrivs av våra 
journalister, som man vet vilka vi är, vi är inte sponsrade, vi är inte… jag tror att båda typerna 
av material är jättebra men det gäller att veta som med all information på nätet vem är källan? 
Har någon köpt det här? Vem står bakom? Privatpersoner som skriver som bara vart ute och 
rest, betalat sin resa själv, och allt är grönt, då är det ju skitbra men det kan ju också vara så, 
det kommer allt mer sånt där med att företagen betalar folk som bloggar för att de ska nämna 
deras företag och varumärken i sin text, så det gäller ju att hålla reda på. Så jag tror inte riktigt 
att vi konkurrerar om samma marknad faktiskt, det går inte för i varumärket Vagabond så 
ligger den trovärdighet som bygger på att vi är oberoende och har kunniga journalister med stor 
reserfarenhet men så att folk får ju. Det är klart på ett sett så kan man ju prata om konkurrens 
så om de tycker att de istället för att köpa våra guider kan ta guider som är skrivna av sina 
användare på sina communities men jag kan ändå inte se det som någon riktigt problem för oss. 
 
– Ni har ju så mycket också, inte bara reseguider eller tidningen Vagabond, vi har ju mycket 
annat också, bokförsäljning, reseskrivarkurser, portalen etc. En del föredrar kanske att läsa på 
ett community men litar kanske mer på vad man kan läsa i en tidning?  
Jag tror att det kan vara så på ett sätt sen så vet man… sen så får man ju göra en bedömning 
från fall till fall om man nu surfar in på någon som har rest någonstans så får man ju se om man 
känner att man kan identifiera sig med den personen. Om någon person bloggar och skriver att 
den här krogen var skit bra de hade bara pommes och kött och så gillar man inte ens det då 
tycka man ju inte att den personen har något bra omdöme, så där kommer vi in och försöker 
skriva på ett mer ärligt sätt.  
 
– Jag pratade med Maria Lexhagen från ETOUR som forskar om internet och framtida 
marknadsföring och hon tog även hon upp det här med att nackdelen med communities är att 
det inte alltid behöver vara ärligt och reklamfritt utan man vet egentligen inte vem personen på 
andra sidan är. Man känner inte den personen, man känner igen som känner den personen, en 
tidning vet man ju alltid att de skriver lite mer brett och vänder sig till fler än bara den som 
tycker om kött.. 
Ne precis, ofta är det ju så. Man kanske istället skriver ”tycker du om kött så gå hit” 
 
– Vad tror att Vagabonds främsta syfte skulle vara med att starta ett community?  
Ur mitt syfte, för jag pratar ju för mig nu eftersom jag är journalist så är det att jag vill ju ha 
fler besökare till våran sajt, och det vill jag för att jag tycker att vi gör ett bra material och att vi 
har någonting att berätta där och sen leder ju fler besökare till sajten leder till fler annonser 
men ur mitt perspektiv så är det inte det som är intressant utan jag jobbar ju med läsarna.. sen 
tror jag inte att Stina hade svarat samma sak på den här frågan , utan hon hade säkert svarat 
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mer som att syftet är att knyta kunderna mer nära till oss och såt.. medan jag ser det mer som 
att vi vill göra en bättre sajt. 
 
– Och det i sin tur ger ju värde till kunden 
Ja, Precis Jo visst, det hänger ihop allting.  
 
– Tror du att man kan påverka relationen till kunden eller läsaren, att man har ett community?  
Alltså i en community när folk väl är medlemmar och loggar in så klickar de ju runt väldigt 
länge och sådär tillskillnad från att de bara går in på en sajt och kollar lite. Man läser några 
artiklar men sitter man där och lägger upp sina egna bilder tror jag att man får en mer personlig 
relation till Vagabond, man blir ”Vagabondare”, genom att man blir en del av Vagabond 
genom att finnas med. Så det är klart att man får en närmare relation, sen kan man ju diskutera 
hur lojala de är, jag menar om MinTur eller något annat community är bättre än vårt eventuella 
framtida community så tror jag att man kanske byter efter ett tag, alla vill ju vara där alla andra 
är.  
 
– Vad tror ni, finns den en risk att de blir lojala enbart till erat community och inte till 
varumärket eller företaget? 
Jag tror att det beror lite på hur det ser ut. Men om vi får chans att, om de skulle finnas, bli ett 
Vagabond community så skulle vi ju kunna lägga upp länkar till vårat andra material och då 
tror jag att de kommer att vilja läsa det också så jag har svårt att tro att de bara skulle stanna på 
sin sida och aldrig skulle klicka sig vidare till något annat om vi verkligen lägger upp och 
påminner dem om allt det andra som vi har att erbjuda.  
 
– Hur tjänar ni pengar på eran webbsida?  
Annonsförsäljning,  
 
– Ni säljer ju en tidning, minskar inte försäljningen av att ni lägger upp material på webben?  
Den diskussionen har funnits hos alla tidningar som har startat webbsidor så är det med de 
flesta, alla stora tidningar är ju så, de har börjat med en tidning och så.. för en del har det gått 
väldigt trögt att få igång det där.. och den diskussionen har alltid funnits huruvida man 
konkurrerar med sig själv eller inte. Faktum är ju på nått sätt att man läser på olika sätt, det är 
två helt olika typer av kanaler som kräver helt olika typer av material, man behöver inte 
konkurrera med sig själv. Målet för all som jobbar med webb är att ha mer eget material 
publicerat på webben som är just webbanpassat och det jobbar vi också med. Sen så är vi en 
väldigt liten arbetsplats som kanske inte har alla de resurser som vi skulle kunna önska jämt, 
hade vi varit 10 personer då hade vi gjort en grym sajt. Sen har vi våra utvecklare, för vi tillhör 
ju Egmont, och våra utvecklare sitter på Egmont i Malmö och vi köper deras tjänster och där är 
det lite olika, det är ju så att deras arbetstider måste ju också räknas in i utgifterna för driften av 
vår sajt…så, men jag vet inte exakt hur stor % den tjänsten är på för det är olika från månad till 
månad.. det går till så att vi begär en offert frän dem, de säger att vi fixar det här och det här på 
er sajt, det kommer kosta så här mycket. Men det är ganska små summor vi pratar om på vår 
sajt, eftersom vi är en så pass liten sajt idag. Men vad var frågan, var det om man kunder 
konkurrera med sig själv?   
 
– Ja det var ju bara ett sidospår jag kom in på.. 
Men sen är det ju, jag glömde prata om en sak som är jätte stor, vi har ju faktiskt en bokhandel 
på nätet, och den vi ska satsa på den på nätet. Den har ju funnits här i bottenvåningen hur länge 
som helst och även funnits på nätet ett tag, men vi har inte riktigt haft resurser nog att ta tag i 
det där.  
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– Om ni nu skulle starta upp ett community, många gör ju det för att underlätta 
kommunikationen med kunden… och för att få information om kunden?  
Det tror jag absolut att vi skulle försöka, men eftersom vi inte kommit så långt än så vet vi inte 
vilken typ av information om dem vi skulle kunna vara intresserade av. Det man vill är ju att 
liksom ge dem, om man vet lite vad de vill, så kan man ju ge dem, om man vet att de planerar 
en resa till Guatemala så skulle man ju kunna, på sikt.. jag vet ju inte ens om vi kommer att ha 
de här resurserna till att utveckla de här funktionerna ..Men då skulle man ju kunna ta upp 
grejer som har med Guatemala att göra. Så det skulle vara en grymt bra grej att veta vart deras 
nästa resa går för då vet man ju ungefär vad de är intresserade att läsa om.  
 
– Många skickar ut nyhetsbrev, det kanske ni också skulle kunna göra.. i nästa nummer skriver 
vi om det här.. och det skulle ju också ni kunna göra..? Kommunikationen och interaktionen, 
att ha en nära dialog kan ju också gynna ett företag hur ser du på den möjligheten att få 
feedback direkt från kunden?  
Det är ju jättekul, men jag tror också att man måste skilja på. Vi har ju många kunder om man 
säger, vi har ju de som köper böcker i våran resebokhandel de kanske inte är med i vårat 
community eftersom vi har så pass olika. Likaså de som prenumererar på magasinet, det kan ju 
vara medlemmar men kanske inte alltid är det. Så den feedback man får på det vi gör får ju röra 
just vårat community och webben. 
 
– Fast samtidigt.. ni skulle ju säkert kunna sälja prenumerationer på internet samtidigt som ni 
säljer böcker där..  
Ja absolut sånt kan man göra, men jag tror att det är svårt att fråga dem så här; ”vad tycker du 
om våran bokhandel”? Förstår du hur jag menar? För det är många företag som jag tror går i 
den fällan att de tror att ” ja om vi lägger upp en undersökning på webben så vet vi vad våra 
kunder tycker, medan de kunder som finns på webben kanske bara är en procent av de kunder 
de har egentligen, de kanske är yngre, bor i storstads, mer internetvana. Det kan vara en helt 
annan målgrupp än vad de har för sina andra produkter t.ex.  
 
– Det är kanske inte ens intresserade av att vara något mer än medlemmar på ett community, 
de kanske inte vill vara kunder?  
Nej precis. Exakt. Jag ser det som att det är klart att vi kan lägga upp erbjudanden om att 
prenumerera på Vagabond, köp en bok etc. Eller vad som helst, det kommer vi ju att göra om 
vi får ett community. Men jag tror att man har störst chans om man kan ta reda på vart de vill 
resa någonstans eller vad de är intresserade av främst och sedan lägger upp sånt, erbjuder dem 
sånt som är relaterat. Jag tror inte att det här kommer att leda till att vi säljer 7000 fler 
prenumerationer varje dag, men man får ta det för vad det är liksom.   
 
– Kanske kan det vara ett bra sätt att samla ihop allt på ett ställe, alla bitar av företaget på ett 
ställe så man som potentiell kund får en överblick, för att det första man tänker på är tidningen 
och sen kanske inte på bokshoppen eller de andra bitarna. 
Ja precis alla delarna ja.  
 
– Ja, och sen om man skickar ut ett nyhetsbrev om Guatemala så kan man även ha ett extrapris 
på en bok i shoppen och berätta om vad nästa nummer av tidningen kommer att handla om  
etc. 
Ja visst.  
 
– Vad ser du för skillnad på traditionella massmedier gentemot ett rese-community.   
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Alltså vi har flera olika målgrupper, just det härmed personlighetsgrejen man kan göra mer 
riktad direktreklam, man har ju ingen aning om någon kommer att känna sig träffad eller är 
intresserad men här kommer man med hjälp av ett community få reda lite mer på vad de är 
intresserade av. När de är aktiva så är de ju också mer engagerade än när de är passiva också.  
 
– Tidsplan på när ert community eventuellt skulle kunna stå klart?  
Vi vill nog att det ska hända nått under våren, men vagabond är som tidigare nämnt ett litet 
företag så att man har 8 projekt som är superprioriterade och försöker göra allt samtidigt och 
det är nog därför vi inte har ett community ännu för att vi är så få som jobbar med det här och 
det blir en sån ansträngning för oss.. det blir ett så pass stort projekt.  
 
– Varumärket, varför har ni ett så pass starkt varumärke?  
Ja ,vi har ett starkt varumärke, det är det bästa vi har. Vagabond har ju funnits i… Dels så tror 
jag att det är att vi har ett så pass bra namn, men det är bara vad jag tror. Det finns så många 
som heter något med res, ja man kommer inte ihåg vem som är vem tillslut ju. Och sen har vu 
funnits i 20 år drygt och sen tror jag att det tar tid att bygga upp en ny aktör, en ny resetidning, 
och det är främst trovärdigheten tar tid att bygga upp och att man jobbar med journalistiskt 
med profiler som är jäkligt duktiga journalister. Vi har ju några profilstarka ansikten som till 
exempel Johan Tell som har skrivit krönikor för vagabond i 15 år och är otroligt duktig. Sådana 
saker tror jag stärker ett varumärke. 
 
– Tror du att ett community kan stärka det ytterligare?  
Ja om det är ett riktigt bra community, men inte om det är ett dåligt.  
 
– Det är en stor satsning också så man förstår ju att många företag är försiktiga. Jag skriver 
även om nya marknadsföringsmetoder word-of-mouth, buzz och viral, känner du till det.. och 
tror du att ni kommer att använda er av det sen?  
Ja, det blir det väl. Om vi har ett jäkligt bra community, och en bra sajt så hoppas vi att våra 
medlemmar vill berätta det för sina kompisar. Nej men det är såklart att vi hoppas på det, jag 
vill ju bara att de ska hitta vårat grymma material på sajten för att vi har en så bra sajt och om 
de gör det så kan de ju tipsa sina kompisar om det… jo det där med om man har ett jättekul test 
eller nått utmana sin kompis och skicka vidare det här, kan det räknas som det?  
 
– Ja, absolut särskilt om ert företags namn finns med och uppmärksammas i anslutning. 
Men sådana grejer är ju ett kul sätt att få in folk, även små coola spel, men det är ju också en 
resursfråga och det kostar ju jätte mycket att framställa ett spel. Men det finns jätte mycket kul 
att göra där.  
 
– Men har ni planer på det nu?  
Dessa planer är högt prioriterade, det finns med i planeringen, men det gäller att gå ifrån att 
göra magasin till webben och det är en process som tar sin tid. 
  
 
– Man kanske inte får hela artiklar på webben, är det mer att man ska få mersmak?  
Nej så behöver det inte vara, så behöver man inte göra. Jag tror man ska lägga till allt och lite 
till på webben, just det här med att öka interaktiviteten, aktivera kunden så de kan lägga upp 
grejer, spela spel och skapa en profil och allt det här.. 
 
– Vilka fördelar får kunderna genom ett community 
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Menar du fördelar rent marknadsmässigt? Det vet jag inget om utan det ligger mer på Stinas 
bord. Men det är klart man kan göra det. Om jag utgår från mig själv, om jag går med i ett 
community så gör jag det för att det ska vara roligt, det är klart att man kan ge medlemmarna 
olika erbjudanden och så men i grund och botten tror jag att det handlar om att man vill ha 
roligt där och att det ska vara användbart.  
 
– Att man ska vilja återkomma… 
Precis.  
 
– Men tror du att man kan få lojala kunder genom ett community?  
Ja, men precis som jag sa förut det här med lojalitet är ju lite si och så för om någon annan gör 
något bättre eller de andra medlemmarna går över till ett annat community så är det ju inte lika 
kul att hänga där längre, det är ju bara att kolla på Lunarstorm där hängde alla tidigare och nu 
är det inte alls lika populärt längre. 
 
– Kan ett community gynna alla era företeelser inte bara portalen 
Ja, alla bitar.  
 
– Vad tror du om den framtida utvecklingen?  Kommer ni att ha ett community?  
Vi hoppas på det, och samtidigt så är det så knepigt eftersom alla tittar på det, jag menar det 
finns ju inte plats för alla det har jag väldigt svårt att tro, varför skulle man vilja vara på alla 
för? Det gör oss tveksamma till en satsning, det ger ju bara, det är ju bara positivt så länge man 
får folk dit. Sen kan man ju diskutera har vi större potential att få folk till vårt community 
jämfört med andra, och vilka faktorer som tyder på det. 
 
– Der är en väldigt stor hets nu alla vill ha ett community 
Ja och alla har väl sina fördelar säljer man resor så har man en fördel i att man kan komma i 
kontakt med kunden där, man har namn och uppgifter medan vi har fördelen att vi har ett starkt 
varumärke och vi är oberoende och vi kommer också i kontakt med kunden på olika sätt.  
 
Det kan vara intressant att se hur olika typer av aktörer använder sig av det här, för vi är ju 
väldigt olika typer av företag och vi konkurrerar inte på samma marknader egentligen på 
många sätt, men helt plötsligt så gör vi det här.. och vad har man för olika konkurrensfördelar 
när det kommer till det här?  
 
 
– Vad skulle ni tro att ni har för fördelar?  
Vi har ju vårt varumärke, vi har ju stor potential i sajten o och med att vi har magasinet redan, 
vi har bra material, vi har både reserfarenhet och journalistisk erfarenhet. Vi har ju bra folk här, 
sen har vi ju kanaler också ju redan. 
 
 
 
– Har ni mycket återkommande besökare till sajten 
Jag har ingen koll på det där, vi har ju ett statistikverktyg som vi har börjat använda men när 
det kommer till sådana djupanalyser men man ser ju att där de stannar och klickar runt mycket 
är ju på våra forum och sen så vill de gärna söka på sitt eget resmål dit de kan tänka sig att resa, 
sen om man skickar ut.. vi skickar ut nyhetsbrev varannan vecka och där ser man att de mest 
klickade länkarna är då vi har så grymt bra tävlingar, typ vinn en resa till New York. 
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Kristina Snitt, marknadschef – Vagabond- Resesnack 28/11-07 

 
– Vad tror du att syftet är att man vill starta upp ett community 
Det är ett sätt att dra folk till sajten, få uppmärksamhet. Det är något som engagerar, folk är 
nyfikna på vad andra tycker och skapa sociala nätverk.  
 
– Hur kan det gynna relationen till kunden?  
Jag tror om vi i vårt fall, om vi gör ett community. Om vi jämför oss med Europeiska så kan 
man ju, hela varumärket får en goodwill om man har en bra tjänst att erbjuda och detsamma 
skulle vara för oss, jag tror att skapar vi ett bra community som är välbesökt och som man 
känner att det är kul att besöka och att man får mycket av det så tjänar även tidningen på det, 
det smittar av sig på andra verksamhetsdelar, plus att man får besökare på sajten och kan tjäna 
annonspengar där.  
 
– Gynnar det kommunikationen och interaktionen med kunden?  
Ja kunderna lära känna företaget och får en relation till företaget samtidigt som vi kan lära 
känna våra kunder, både våra kunder och potentiella kunder och vad de tycker och vill ha, hur 
reser de, vad pratar de om, vart ska dom etc.  
 
– Ni har många olika bitar, tror du att det kan gynna alla de bitarna?  
Ja absolut, vi försöker.. något som vi kan bli mycket bättre på som vi inte är så bra på idag är 
att om du är inne och hittat en reskompis till indien eller om vi hittar ett gäng på vårat 
community som ska till Indien så är det ju så självklart att vi på ett sätt utan att störa ska kunna 
påpeka ”har ni sett våran indienguide? Alla ska uppleva det som en service, man ska inte 
kränga på någon våran tidning eller våra produkter, men vi kanske kan ge ett bra erbjudande 
till dem som finns på våra community. Jag tror att ska man dra folk till sin verksamhet så ska 
man vara väldigt försiktig för att så fort de känner sig utnyttjade, att vi ska kränga grejer på 
dem så skrämmer man iväg dem, så man måste vara försiktig. Man måste göra det på ett smart 
sätt istället så det upplevs som en service som de tjänar på istället.  
 
– Ska ni delta i diskussioner?  
Nej det tror jag inte.. att man ska göra. Hur det ska gå till vet jag inte. Om man söker på 
internet om reportage om indien på vår sajt så är det ju självklar att de ska få en bild på boken, 
här i kan du läsa mer etc. så man hela tiden försöker ska mervärde. 
 
– Ni kan ju verkligen binda ihop allting. 
Ja vi kan ju det, och det är vi dåliga på i dag och något som vi skall bli bättre på. 
 
– Använder ni er på nått sätt av den feedbacken som ni får av forumet?  
Det kan jag inte svara på. 
 
– Hur ser du på skillnaden mellan vanlig traditionella massmedier med annonseringen via ett 
community?  
Det känns ju som att man kommer närmare kunden på nått sätt, man kan veta att de som är 
inne på vårat community är intresserade av resor, annars går man inte till en sådan sajt. 
Annonserar man så är största delen är spill, de är inte så intresserade och du har tur om du når 
ut till någon. Här känns det mer som man har en definierad målgrupp är man har ett 
community.  
 



 108 

– Man kanske inte tränger sig på samma sätt?  
Ja det kan nog mer upplevas som en service än att man försöker pusha på dem grejer.  
 
– Hur ser ni på eventuell negativ kritik på ett community?  
Jag tror att det är positivt, det är klart det är ju inte positivt om alla hakar på och det blir 
masstorm, men då har ju vi gjort något stort fel också, men man får ju sällan.. vi söker ju 
kontakt med våra läsare, det gör vi ju alltid och inte bara för att få positiv kritik utan även för 
att lära sig… vad vill de ha.. för det tror jag kan vara jättebra.  
 
– Ser du stora möjligheter med att skräddarsy t.ex. tidningen mer enligt kundernas behov.. 
Jag tror att vi alltid kommer att ha en stor skillnad på dom som befinner sig i vårat community 
och de som köper våran tidning, det är ganska så stor skillnad mellan dessa två målgrupper. 
 
– Hur vet ni det, hur?  
Det går inte att mäta riktigt men vi vet sen tidigare mätningar att de som läser vår tidning 
kanske inte alls är de samma som går in på sajten, de har ett annat sätt att hitta inspiration och 
information och de som läser tidningen hittar det genom tidningen, så vi har inte så stor 
dubbelteckning där så man ska nog skilja på att de som är på communities. Där tror jag inte att 
vi kommer att få så mycket tillbaks till tidningen men däremot hur våran sajt är och hur våra 
verksamhetsavdelningar är ihopkopplade.  
 
Det kanske är mer att det ökar bokförsäljningen på sajten… ja, och våran sajt.. Att man får mer 
feedback på den för det får man ju den direkt. 
 
– Nyare marknadsföringsformer, och möjligheten att använda sig av det?  
Buzz man ska ha tur och en rolig idé men lyckas du så är det ju helt fantastiskt, jobbar man 
aktivt med det så kan man ju tjäna mycket på det för det kostar oftast inte så mycket pengar 
men ger så himla mycket mer, om du blir tipsad av en kompis så tar du det på mer allvar än då 
du läser en annons i en tidning. Det tror jag har en stor potential men vi jobbar inte så mycket 
med det idag aktivt.  
 
– Var ligger värdet för kunden i att vi skulle kunna erbjuda ett community?  
Hur kan man öka kundvärdet?   
Ja, det är ju att hela tiden vara lyhörd på vad som är populärt på andra sajter och ta det till 
våran sajt och försöka tänka själva också tänka hela tiden på vad skulle jag vilja ha, så att man 
sätter sig på andra sidan (ser det ur besökarens perspektiv) Det är det som är så fantastiskt med 
internet, man får direkt svar. Om ingen besöker din sajt på internet så har du ju gjort något fel, 
då har du inte lyssnat på deras efterfrågan… 
 
– Kan man skapa lojala kunder till företagets produkter?   
Ja absolut om man gör det på ett respektfullt sätt och inte kränger på dem varor så tror jag 
absolut att man kan bygga en relation med dem 
 
 
– Möjligheten till att bygga ett starkt varumärke?  
Ja absolut det är ju samma sak där. 
 
– Ni har redan nu ett starkt varumärke, vad beror det på?  
Vi har hållit våra grundvärderingar i allt vi gör här; att vi är trovärdiga, att vi ger inspiration 
och information om reser.. våran tidning är inte bara en bläddertidning som är snygg utan man 
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har verkligen användning av den. Och det som vi ser i läsarundersökningar är att man litar 
väldigt mycket på vagabond, säger vi att något är bra så tror folk det och vise versa. Vi har 
hållit på vår trovärdighet och hela tiden och försökt göra en rolig och inspirerade tidning som 
man kan använda.  
 
– Olika företag, som sysslar med olika skilda saker, vad tror du att rese-communities just är så 
många som satsar på?  
För att folk gillar att prata om reser det är helt otroligt, har man gjort en bra resa vill man tipsa 
om andra om det. Det är ett glädjefyllt ämne som man vill prata om. Resor vill ALLA så gott 
som prata om.  
 
– Tror du att det finns det några nackdelar med att driva ett community?  
Nej inte om man gör ett bra community.  
Det är många som säkert tänker och har planer som insett att man kan tjäna på att ha det här.. 
sen kan man tekniskt utforma det på olika sätt…  
 
– Det är ju så många, och då måste man ha någonting som skiljer, många kanske sitter och 
klurar på den där sista pusselbiten… som ska vara utmärkande. 
Ja, om man startar nu så är man ju inte direkt först man måste hittar något som utmärker än och 
hitta på nått sett en marknadsföring som lockar över dem till dig alternativt att du hittar nya 
medlemmar.   
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Mari Lexhagen, Doktorand ETOUR  23/11-07 
 
– Berätta lite om dig själv, vem du är och vad din forskning går ut på 
Jag är doktorand och forskare på ETOUR Turitsforskningsinstitutet vid Mittuniversitetet och 
jag är doktorand på Handelshögskolan i Göteborg, jag är företagsekonom och inriktad på 
marknadsföring och mer specifikt informationsteknologi i marknadsföring. Jag forskare om 
värdet av olika tjänster ur ett kundperspektiv.  
 
Hon har tittat på hur turismnäringen under en lång tid har utvecklat sin användning av IT rent 
allmänt.  Alltså allt ifrån hur de använder IT internt i organisationen i form av boknings-system 
i mitten av 1990-talet till vad som nu karaktäriserar turismen och IT-utvecklingen och då 
handlar det främst om applikationer på Internet av olika slag, men även mobila tjänster eller 
bredbandtjänster det finns ju massor av olika potentiella utvecklings-områden. Och det man 
kan säga generellt är att turismnäringe har både varit tidig och sen, det låter märkligt… men så 
kan man nog säga att det är de har ju alltid funnits på Internet mer eller mindre, de har varit 
tidiga med sin närvaro på Internet kan man säga, men sen vad de gör på Internet.. där kanske 
det ser lite olika ut beroende på vilka branscher man tittar på, vilka enskilda företag man tittar 
på eller kanske till och med vilket land man tittar på.  
Nu är ju Sverige något av ett föregångsland både när det gäller svenska företag och hur de 
använder sig av IT-teknik eller Internet och hur vi som medborgare och konsumenter använder 
oss utav Internet, om vi utgår från att det är fallet så är ju förändringen av Internet som 
tydligast just nu när det gäller vem kan skapa vad på Internet? Det är mer inriktat på att alla 
som befinner sig på Internet kan göra alla saker, medan det kanske för 10 år sen handlade 
främst om att annonsera, lägga upp en hemsida med information och göra sig själv sökbar 
alltså att distribuera sitt budskap via ytterligare en kanal men inte så mycket mer. Men nu tror 
jag att det börjar likna nånting, om man säger så man använder faktiskt teknikens möjligheter 
på ett annat sätt då.. och det är väl en mognadsprocess. 
 
Varför tror du att driften av diverse communities blivit så intressant från företags sida?  
Det handlar om att människor älskar att prata det har vi alltid gjort och nu har ett antal företag 
som specialiserat sig på att skapa communities av olika slag börjat göra det. Och prat sprider 
sig ofta som en löpeld och är det nått företag som gör något bra så vill alla göra likadant. Så det 
handlar om den generella utvecklingen på Internet allt ifrån anslagstavlor till olika 
medlemsgrupper, bloggar och personliga sidor på Facebook etc. Jag tror att det handlar om att 
man som enskild individ sett att alla vill göra det där, och då är ju inte företag sena att hänga på 
och försöker se värdet i det där från sin synvinkel då.   
 
 
 

Diskussionsgrupper har ju nästan funnits lika länge som internet, men de har inte varit publika 
på samma sätt som de är nu, nu är de än mer öppna och interaktiva än vad de kanske var i 
början då det var lite mer komplierat och det var inte alla som hängde med på hur man gjorde 
och varför man gjorde det och det var mer mailbaserat än webbsidebaserat.   
 
 
 

Det handlar mycket om att man får en direkt kontakt med marknaden som man inte på nått 
annat sätt kan få, där det kan hända saker från endag till en annan, den här otroliga direktheten; 
- det händer nu, det händer här, det händer mellan oss. Inte att man planerar någonting i 
månader i förväg, sen lanserar man det, man testar det, och så pratar man med sina kunder eller 
så gör man det inte eller i olika omfattningar, och sen releasar man det och sen så mäter man 
effekten liksom.. nu så innebär det här att om man öppnar en kanal till kommunikation till sina 
olika kunder så kan man göra väldigt många olika saker med det. 
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– Vad tror du att syftet är med driften av ett rese-community ur ett relationsmarknads-
föringsperspektiv?    
Det handlar om samma sak egentligen. Man har ett helt plötsligt ett ganska så flexibelt verktyg 
för dialog, och en relation handlar ju om att man ömsesidigt på nått sätt bestämmer sig för att 
man ska utbyta saker, engagera sig, involvera sig, utlova saker, hålla löften osv. och har man 
då inte en vettig kanal för kommunikation så kan det komplicera saker, har man en öppen och 
enkel kanal så ökar ju det kvalitén i kommunikationen och därför tror jag att det kan bli bättre 
kvalité i de relationen man har, man kan säkert också skaffa fler relationer och nu vet jag inte 
vilket som är ambitionen hos företagen, det kan nog variera vill man ha fler relationer eller vill 
man att de ska vara bättre men oavsett, eller om det är båda delar så kan man nog tycka att 
communities kan vara en bra sak.  
 
– Har företag inom resebranschen särskild nytta av ett rese-community?  
Ja på sätt och vis, eller ja jag vet inte riktigt vilken bransch som inte skulle ha nytta av det. Det 
har alltid varit så att man vill ha referenser av olika slag när man informerar sig om nånting 
eller när man ska fatta beslut om vad man ska göra eller vad man ska köpa etc. då vill man 
alltid ha information och då är det ju viktigt vart informationen kommer ifrån och på vilket sätt 
och vilken tillit man har till den informationen. Men just i resebranschen så är det ju så att det 
är inte förens man varit på resan som man kan uttala sig om vad det är för kvalité på produkten, 
hur det var vad man hade för värde av det, vad man tyckte om det, eller hur väl det stämde 
överens med förväntningarna man hade,.. och därför är informationsbehovet rätt så stort. Och 
det går inte att ta på rent fysiskt, människor har varierande grad av erfarenhet av turism och det 
påverkar informationsbehovet som man har, har man lite erfarenhet kanske man har ett stort 
informationsbehov och har man mycket erfarenhet så kanske man fortfarande har ett 
informationsbehov men ett mer specifikt. Så att det är föränderligt men jag tror att 
turismprodukten som sådan gör att turismen definitivt kan ha nytta av att kunder pratar med 
andra kunder eller att företaget kan prata med kunderna mer direkt.  
   
– Vilken typ av kommunikation äger rum på ett community? 
Det som är problemet med word of mouth på Internet är ju ofta det att man inte har den direkta 
möjligheten att göra olika slags bedömningar av tillförlitligheten i informationen även om du 
anser att jo det är nog en före detta kund som heter Anders som har skrivit det här så vet du inte 
vem Anders är, du har aldrig träffat honom och du vet ingen annan som vet vem han är heller. 
Det är inte den personliga kontakten, man brukar ju säga att word of mouth handlar om att 
vänner sprider information till andra vänner och så blir nätverket större och större och på 
Internet blir ju för visso nätverket ännu så mycket större men det är mer identitetslöst. Man kan 
utge sig för att vara någon annan än vad man är, man kan överdriva, det kan till och med vara 
företaget som ligger bakom många av de här användaridentiteterna och informationen, det vet 
man ju inte heller. Visst man sätter större tilltro till word of mouth än man kanske gör till annat 
men jag tror inte att man sätter lika stor tilltro till det på Internet jämfört med annan typ av 
word of mouth.  
 
Man vet inte så mycket annat om dem personerna, medan däremot om din bästa kompis har en 
kompis som varit där och som du vet är ungefär som du (samma ålder, intressen etc.) Så hade 
du nog fäst ännu större tilltro till det men i det här fallet, på Internet är det en mer ytlig typ av 
information ändå som du är, alltså informationen i sig kan ge en annan bild än företagets 
marknadsföring, den kan vara mer specifik och den kan i och försäg vara mer tillförlitlig för att 
det utgör ju trots allt referenser, man får ju utgå ifrån att folk som skriver nått faktiskt har gjort 
det som de skriver om, så det kan bredda och fördjupa informationen men jag tror fortfarande 
att det kan väcka en del frågor om hur pass pålitligt det här är. På ett community kan det 
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existera både positiv och negativ kommunikation, folk kan skriva dåliga saker om ditt företag 
eller din produkt och det sprider sig ju minst lika fort som vilken information som helst om inte 
fortare, och det kan vara ännu mer skadligt.  
 
– Hur kan man få användbar feedback som företag? 
Men sen kan det också vara så att folk pratar om sådana saker i din produkt som du kanske inte 
hade upptäckt var viktigt. Om du som företag riktar in din marknadsföring på att ”Den här 
stranden har vit sand”, men du berättar inte att solstolarna är blå fast än det kanske är det som 
kunderna tycker är det viktigaste. Det faktum att det kanske inte är sanden utan de blå 
solstolarna som är det väsentliga kan man som företag lättare uppmärksamma på ett rese-
community genom att man själv kan gå in och se vad det är som kunderna pratar om. På så sätt 
kan man förändra sin marknadsföring och upptäcka andra värden i sin produkt som kunderna 
har upptäckt men som du kanske inte har föreställt dig. Så att det kan bli ett verktyg för att se 
annorlunda på sin egen produkt. Har man stora öron och förmåga att lyssna så kan man få 
väldigt mycket användbar och värdefull information.  
 
– Skillnaden mellan traditionell marknadsföring och den marknadsföring som ett rese-
community står för?  
Skillnaden är ju just att det är dina kunder som pratar med dig eller med varandra och det är en 
dialog då som pågår en slags kontinuerlig diskussion som är väldigt direkt och omedelbar 
medan mkt marknadsföring i form av kampanjer av olika slag, förändring av varumärke, eller 
utökande av produkt, service eller distribution (mer traditionella marknadsföringssätt) följer 
andra typer av planeringsstrategier och metoder medan det här är en mer ständigt närvarande 
diskussion som du kan göra vad du vill med beroende på hur ambitiös du är, vad du har för 
resurser osv.  
 
Vad är värdet i driften av ett community?  
– Vilka är företagets fördelar i driften av ett rese-community?  
Värdet ligger i att man kan lära sig mer om sina kunder och om sin egen produkt. Man får en 
mer direkthet, man kan bli snabbare, man kan förändra saker bli mer flexibel, man kan förfina 
sin kommunikation så att det blir i rätt sammanhang, till rätt person och med rätt metod. Det 
kan vara ett komplement, hon vill på inte sätt påstå att det skulle vara någon slags ersättning av 
någonting annat, utan mer ett komplement till den övriga portföljen av marknadsförings-
metoder.  
 
– Vilka är kundens fördelar?  
Kunderna får känna att det har möjlighet till att påverka, eller att de får en direkt dialog och 
kan få relevant information och relevanta svar som är personliga för dem och betyder något för 
dem då.  
 
– Tror du att driften av ett rese-community kan stärka företagets varumärke?  
Ett varumärke handlar ju mycket om vad man laddar det med, vilka egenskaper och vilka 
värderingar man laddar det med och vad man vill associeras med, (community) det kan vara ett 
väldigt bra verktyg när det gäller att kommunicera de svåra bitarna i ett varumärke, genom att 
till exempel bli personlig, att man verkligen står för vad man säger och att man genom 
handling dvs. genom dialogen med kunden då kan visa att man är att lita på eller att man har 
vissa värderingar och så där. Att det bli varumärke i dialogen och inte bara i den enkelriktade 
marknadsföringen då. Och att man associeras med rätt med övriga konsumtionsvaror, livsstilar, 
personer eller andra varumärken då. Så att det kanske, det påverkar ju såklart också då vilka 
rese-communities, om man skapar dem själv eller om man på nått sätt associerar sig och ingår i 
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partnerskap med andra då eller om man startar helt nya egna varumärken. Som till exempel 
resedagboken som är ett varumärke inom europeiska reseförsäkringar. Resedag-boken blivit ett 
väldigt bra varumärke som kan stärka europeiskas varumärke och då vill man förknippas med 
det väldigt tydligt. Frän början kanske det var en chansning så då ville man ha lite distans och 
skapade ett eget varumärke. Men det har blivit bra och man vill förtydliga kopplingen där 
emellan. Man hamnar högre upp i prioritetsordningen i kundernas medvetande. Och det kan 
representera ett exempel på hur man kan bygga varumärken genom att vara aktiv i en 
kunddialog vilket ett rese-community på många sätt är då.  
 
– Kan man skapa lojala kunder med hjälp av ett rese-community?  
Lojala kunder är ju kunder som uppfattar det som mer värdefullt att stanna kvar i relationen än 
att inte göra det, och där finns det en massa saker som har med det att göra t.ex. Vad finns det 
för andra alternativ, vad har man redan investerat för resurser i den här relationen, har det hänt 
något som gör att jag är missnöjd osv. Och sen kan man ju dessutom ha en positiv attityd och 
känna sig lojal fast man inte agerar lojalt ändå för det kan finnas andra begränsningar som man 
har inte tid eller råd, kan inte just nu eller sådär va. Men jag tror att ett community kan bidra på 
så sätt att man skapar tillförlitlighet man är direkt och man är personlig så det kan stärka 
relationen och på så vis stärka lojaliteten, men det är ett verktyg bland en massa andra.   
 
– Men blir det lojala till communitysajten eller företaget? Varför är det sån skillnad mellan 
olika företag/ex reseguiden och resdagboken?  
Resdagboken är en sajt där alla användare skriver sinsemellan eller för sig självt, det har inte 
någon direkt koppling till köpet av försäkringar. Reseguiden vill generera lojalitet i form av 
mer återkommande besökare till sin sajt, och då kan man ju förstå att de tycker att ett 
community skapar fler återkommande besökare för har man engagerat sig i ett community så 
kanske man gör det under en längre period givet att man fortfarande tycker att det är värdefullt 
på nått sätt och då har man ju lyckats skapa sig lojala kunder till sin sajt medan resedagboken 
är ett mer parallellt varumärke till Europeiska så det är inte riktigt samma situation. Beror nog 
dels på vad det är för community, varför det finns, hur aktivt företaget är i det eller om man 
bara tillhandahåller ett community för att ens kunderna ska kunna prata med varandra och så 
har man en mer bakgrundroll i det hela, eller om man ser det som man kan vara en resebyrå 
och sälja resebyrå produkter och så har man ett community för att man tycker att ja, våra 
kunder vill nog kunna prata med varandra, för de vill kunna förmedla erfarenheter sinsemellan 
osv. Då är det bara ett sätt att göra kundernas upplevelse på webbsidan mer rik och därmed öka 
chansen till att de köper sin resa just precis hos den resebyrån. Man kanske upplever att kunder 
vill ha tillgång till communities och kan jag erbjuda dem det så ökar chansen att de köper hos 
mig, besöker min hemsida, köper mina produkter, återkommer osv.. Blir man lojal till ett 
community så ökar nog chanserna till att man blir... Kanske inte lojal men i alla fall så ökar ju 
chansen till att man köper av just det företaget nästa gång.  
 
– Vad tror du om kundens roll i den framtida marknadsföringen?  
Det kan till och med vara så .. det har funnits ganska länge att man kan placerar produkter i 
kända personers närvaro, så får man en högre status och kan ta ut ett högre pris osv. Folk 
överöser kändisar med gratisprylar av den anledningen. Den kan bli så att, på ett sätt är ett 
Internet och communities ett sätt att bli känd väldigt fort för väldigt lite, skapar man en image 
på något sätt som ett företag gärna vill associera sig med då kan man se att den personen blir 
anställd representant som marknadsförare för det företaget.  Så jag kan absolut se att i det fall 
kunden önskar kan mer eller mindre kan få ett avtals förslag från företaget som går ut på att du 
är härmed utsedd till våran marknadsföringsrepresentant och det är ditt uppdrag och för detta 
får du detta. Jag tror absolut att företag kommer att engagera enskilda kunder eller kundgrupper 
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som marknadsförare, det bygger på många olika saker men har att göra med att kunden är den 
bästa marknadsföraren till andra kunder och tekniken gör det lättare att genomföra detta. Tänk 
dig en värld utan It och kanske framförallt Internet så är det inte lika lätt, om du är ett företag 
med 500 000 kunder, du vet inte så mycket om de kunderna och den enda kommunikation du 
har med dem är när de vänder sig till dig för att köpa någonting o då vet du fortfarande inte så 
mycket om kunden så du har ingen aning om ifall den kunden skulle vara en bra representant 
och marknadsförare för den word of mouth som de sprider har inte du aldrig hört talas om. 
Medan på Internet så blir alla människor potentiella kunder, företagare, marknadsförare eller 
kändisar eftersom liksom var man själv kan skapa vad som helst med de verktyg som finns, så 
jag tror absolut att kunden kan få en mer aktiv roll och att många företag kommer att använda 
sig mer av kunden.  
 
– Vad tror du om den Framtida utvecklingen?  
Jag tror att det viktigaste är att det kommer att vara svårare, eller ja det kommer vara fler som 
är avsändare i marknadsföringen än just företaget. Allt fler kommer att ta till sig teknikens 
möjligheter.  
 
Sheraton Hotels hemsida, försökt visa för andra kunden att de har en kunddialog och de vill 
hjälpa till att sprida information från en kund till en annan, men det känns ändå ganska så styrt. 
(Ving) och jag säger inte att det är dåligt, det tillför något för vissa kunder, det finns många 
kunder som inte vill engagera sig i ett community och för dessa kunder kan det vara värdefullt 
att de ändå visar vad andra kunder tycker, det är ju bättre än att inte visa någonting alls.   Men 
en annan sak som jag tänkte på som kommer mer och mer eftersom vi, alla människor med 
tillgång till Internet och vi det här laget en ganska stor vana vid Internet sysslar med i 
framtiden är just att skapa, dela och tycka en massa saker med Internet och vi blir liksom alla, 
jag = företaget = kändisen osv. Liksom och vad vi också gör. Vi spelar massa spel, second life, 
turismkampanjer. Holland och Irland utnyttjar Second Life som marknadsföringskanal, hit kan 
man resa genom spelet. Sånt som inget turismföretag aldrig någonsin hade kunnat tänka sig 
skulle kunna hända.  
 
Det är kunderna man vill komma åt och man vill komma åt dem i en situation när man antar att 
de är som mest mottagliga   
 
 

http://us.holland.com Hollands nya nationella marknadsföringssajt, som helt utgått från den 
sociala dimensionen av Internet. Helt utifrån tankesättet community på något sätt. Man har gått 
ifrån det här att det är företaget som skapar en webbplats och är avsändare till allt som står där 
och istället låter kunden skapa hemsidan. 
 
 
 

Kunden har inget emot reklam, men kunden har någonting emot reklam som inte är relevant 
eller personlig, så det gäller att hitta rätt tid, rätt, plats och metod för reklamen då är den väldigt 
effektfull men är det fel tillfälle och fel metod så är det precis tvärtom.  
 
 
 

Vad folk gör i sådana spel är att skapa alternativa identiteter och var går gränsen mellan den 
alternativa o den verkliga identiteten? Luddigt oftast om du i ditt alternativa jag är intresserad 
av att resa till Irland så kanske du gör det i ditt verkliga jag en dag. Har man en gång skapat en 
vana så släpper man den inte så lätt.  
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Maria Wade - Svenska Dagbladet, MinTur  29/11-07 
 
– Din sysselsättning 
Jag jobbar som försäljnings och marknadsansvarig. Vi är egentligen bara 3 st anställda på 
MinTur varav den ena är webbredaktör den andra är webbmaster och jag är det övriga så att 
säga, försäljning och marknad då. Jag har tidigare jobbat på ett ungdoms community i 2 ett 
halvt år, så jag har jobbat med communities ganska länge.  
 
– Hur ser utvecklingen ut, varför valde ni att köpa upp MinTur?  
Det kan inte jag svara på tyvärr, för det var redan klart när jag kom in. Däremot så vet jag att 
SvD… MinTur tillhör ju Svenska Dagbladet Digitala Medier. Och SvD Digitala Medier har ju 
satsat på just ämnet resor på Svd.se under våren här med att ha en egen reseredaktör som 
jobbar med den avdelningen och där tyckte de nog att ett rese-community kompletterade det 
väldigt väl, det är ju vad jag tror.. men att för att få ett riktigt svar på det så bör någon annan 
svara på det. Jag sitter med försäljning och marknadsföring, när du säger kunder så tänker jag 
främst på annonsörerna. Vi har nog mer ett annonsörsperspektiv. 
 
– Vad är syftet med driften av ett rese-community?  
Ja alltså, det finns flera skäl skulle jag säga, dels användarperspektivet .. vi vill erbjuda en så 
pass bra tjänst som möjligt till våra användare och förlängningen av det är att vi vill se så pass 
många annonsörer som möjligt hos oss också, som ser att vi är en bra plattform med användare 
som representerar den målgrupp som de försöker nå ut till.  
 
– Hur kan det gynna relationen till kunden? Jag som kommer in som konsument och kommer in 
på eran hemsida eller läser eran tidning?  
Ja man får ju ställa alla rese-communities mot varandra, vad har vi som inga andra rese-
communities har. Det vi har fokuserat på ganska mycket under der här året är att göra det så 
användarvänligt som möjligt och framför allt lyfta fram den funktionalitet som vi har att man 
kan ladda upp bilder, vi har lanserat en ny tjänst som innebär att man även kan ladda upp 
filmer, att förenkla uppdateringarna av sina resedagböcker att länka det då tillsammans med 
exempelvis Facebook när du ansluter dina kontakter så kan du välja det ifrån dina färdiga 
adresslistor som du redan har genom din hotmail eller g-mail osv. Så det är utifrån användarnas 
perspektiv som vi produktutvecklar, vi försöker ju erbjuda en så attraktiv rese-community som 
möjligt för användarna.  
 
– Hur kommer det sig att ni har ett rese-community? Vad hoppas ni tjäna på det? Vad hoppas 
tidningen kunna tjäna på det?  
Tidningen, vad menar du då. Syftar du på Svenska Dagbladet då?  
– Ja,  
Alltså det kanske kan vara bra att veta, vi drivs som ett helt separat företag.. vi tillhör Svenska 
Dagbladets Digitala medier, och det består utav Svd.se (sajten), Tasteline, E24, jobb24 och 
MinTur.. och alla dess är egna bolag. Så SvD har väldigt lite… de äger MinTur men operativt 
så är det vi som driver MinTur… så det kan vara bra att känna till.  
 
– Men finns det några kopplingar som SvD gör för om de ändå äger det så vill de väl tjäna på 
det?  
Ja i förlängningen absolut, det tror jag nu men det är lite tidigt att säga. De köpte upp MinTur i 
februari, och det är knappt ett år som gått.  
Känner du till bakgrunden kring MinTur?  
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– Jag vet att det startades upp av två stycken härifrån Kalmar, det är väl i stort sätt det jag vet.  
Precis, Marti och Martin då det är de som är webbredaktör och webbmaster, de pluggade också 
på högskolan och hade som examensprojekt i sin utbildning, och då tittade de lite närmare på 
om det fans någon möjlighet att skapa ett rese-community specifikt då och det gjorde de.. sen 
har de drivit vidare det här ideellt från och till efter att de var färdiga med plugget fram till 
förra hösten då det bestämde sig för att de ville satsa heltid på MinTur, för nu började de känna 
att det växte, de fick fler och fler användare och det finns mer och mer möjligheter med det. 
Sen fick Svenska Dagbladet upp ögonen för MinTur och i februari så köpte de upp det.  Det är 
lite kort sammanfattat hur bakgrunden ser ut. Men syftet som Martin och Martin hade var ju 
framförallt att se, finns det någon marknad för rese-communities? Och det finns det ju 
uppenbarligen eftersom vi finns kvar och det här är 2004.  
 
– Man får vara medlem för att kunna delta på erat community, vilken info registrerar ni?  
När du registrera dig uppger du namn, adress, kön, ålder och mailadress framförallt. Mail 
adressen för att vi ska kunna skicka ut nyhetsbrevet och sen är det också för att man ska kunna 
ha ett söksystem där man kan hitta medlemmen, om man vill hitta någons resedagbok så söker 
ni ju ofta på kön, ålder eller mailadress.  
 
- Använder ni er själva av den här informationen för att till annonsera ut till dem exempel 
forma några särskilda erbjudanden eller så?  
Vi har inte riktigt gjort det än faktiskt. Det finns en funktionalitet idag som handlar om mest 
lästa eller mest besökta medlem och då får man… vi har en syster-sajt som heter Mr postman 
där du kan skicka vykort genom att ladda upp dina egna bilder, så där har vi en topplista så att 
de som har varit mest aktiva under en månad belönas då med att få sitt vykort utskickat från 
MrPostman tjänsten men annars har vi inte använt oss av det på något annat sånt specifikt i 
någon större utsträckning. 
 
– Så ert främsta syfte med att få medlemmar till sajten är det mer av ett annonseringsskäl? Är 
erat främst skäl till att ha community att ni får medlemmar till sajten, fler besökare osv.?   
Ja… nej men det kostar ju at driva runt en sajt, så då behöver man ju få intäkter, och då är det 
ju framför allt olika annonsintäkter och olika samarbeten med olika annonsörer. Och ju fler 
medlemmar vi har desto mer eftertraktade blir ju vi att samarbeta med, för dem så är det ju 
väldigt viktigt att nå en stor andel kontakter eller personer. Så absolut för att driva vidare det så 
behöver vi ju även intäkter.  
 
– Hur ser ni på kommunikationen och interaktionen med era användare? Kan ett community 
gynna den?  
Ja, absolut, annars finns det ingen poäng med att driva ett community om man inte har någon 
kommunikation med användarna. Vi gör ju tjänster och sajten måste utvecklas till något som 
folk vill ha och då är det jätteviktigt att vi tar input från besökarna och frågar vad de tycker och 
tänker om det och vill ha. Nu har ju Martin och Martin fördelen i och med att de har drivit den 
här sajten så pass länge, de känner ju våra såkallade ”hardcore” användare, så de bollar ju idéer 
med dem för att produktutveckla och så det är ju jätteviktigt tror jag annars är det nog svårt att 
driva ett community.  
 
– Hur använder ni er av feedbacken? Är det så att ni gör förbättringar på sidan efter vad då 
medlemmarna tycker osv?  
Ja, precis. 
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– Ser du några skillnader mellan annonsering via traditionell massmedia och rese-commu-
nities?  
Alltså det är en jättestor fråga och det är allt ifrån en media diskussion om man ska annonsera 
på tv, radio eller internet. Och om du ska annonsera på Internet vad har du för fördelar med att 
annonsera på ett rese-community i jämförelse med andra öppna sajter.  
 
– Vad tror du är fördelen med det, ett community jämfört med andra internetsidor?  
Fördelen med ett community är att man har sökt upp sidan och har ofta ett medlemskap på 
communities. Vilket gör att man är mer aktiv när man är inne på sajten, tillskillnad från andra 
nyhetssajter utan ett community så läser du artiklar och surfar runt och sen är du färdig medan 
du på ett community har en eget konto en egen användarprofil som det inte händer något med 
om du inte aktivt själv väljer att jobba med den. Och att som annonsör då att kunna komma till 
ett ställe där besökarna är mer aktiva och delaktiga har ett högre värde anser jag i alla fall. Sen 
har vi också andra annonseringsmöjligheter, man kan ju till exempel styra annonser på ett helt 
annat sätt i och med att vi vet mycket mer om våra användare än en generell nyhetssajt, vi vet 
vart våra användare loggar in ifrån och sådär.. så det finns ju helt andra kommersiella 
möjligheter också med ett community.  
 
– Det finns ju en hel del nya marknadsföringsmetoder så som Connected marketing; word of 
mouth buzz och viral marknadsföring, har ni använt er av det?  
Ja vi har ju haft, som du nämner viral marknadsföring så tänker jag spontant på att man kan 
tipsa det vidare, har vi någon tävling eller aktivitet så kan man tipsa det vidare till kompisar 
och det har vi använt oss utav. Och det talar sitt tydliga språk, är det något som man tycker om 
eller är intresserad av då tipsar man gärna vidare om det också och där ser man ju ganska så 
snart om det är något att jobba vidare med eller inte.  
 
– Vad är fördelarna med just den typen av marknadsföring?  
Fördelen är att tycker konsumenten om det så kommer det att spridas, fördelen är att det utgår 
från konsumenten mer i dagsläget än vad det har gjort tidigare.  
– Du sa tidigare att det var positivt med aktiva kunder… 
Ja… 
 
– Hur engagerar ni kunden till ett mer aktivt deltagande?  
Dels genom forum, där vi bjuder in, om vi till exempel skulle vilja jobba med ett reportage om 
en särskild destination så kan vi bjuda in i vårat forum – har du några synpunkter kring det här?  
Kom med dina synpunkter så att vi kan ta den inputen när vi väl ska göra redaktionellt material 
kring det. Och att vi hela tiden informera om när vi gör nya saker på sajten till medlemmarna 
framför allt då.. om vad som händer och att vi tacksamt tar emot synpunkter då kring det.  
 
– Att man kan bli medlem hur gynnar det/påverkar det relationen till kunden?  
Man kan säga så här… oftast när det gäller communities allmänt så är det 1/3 som producerar 
och 2/3 som konsumerar sajten och all funktionalitet, du kan ju som konsument… Om vi 
skiljer på de här båda beteendena på ett community då om man är konsument eller producent 
som konsument så kan du faktiskt se allting på sajten, vi exkluderar inget innehålla bara för att 
du inte är medlem. Utan det handlar om att för att kunna skapa materialet då behöver du vara 
medlem och ha ett konto, vilket säger sig självt i naturen. Det är svårt att skapa en resedagbok 
om du inte har ett konto för då ser ingen att det är du och då blir det bara som ett allmänt inlägg 
så beteende mässigt är det olika, men vi har ju tjänster.. i vårat forum behöver du till exempel 
inte vara medlem för att kunna vara aktiv i utan du kan bara som konsument kunna gå in i 
forumet och skriva ett inlägg också.. Så att det är framförallt vid skapandet av en resedagbok 
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som du behöver vara medlem.. annars så är det ju en ganska så öppen community om man får 
säga det idag.  
 
– Om vi återgår till buzz-marknadsföringen, är det något ni använder er utav… 
Njae.. 
Det är ju att man använder sig utav särskilda trendsättare som talar väl om företaget och dess 
produkter. 
Nej, det har vi inte gjort. Det finns ju en del olika metoder king det där och det har vi inte 
använt oss utav.  
 
– Hur försöker ni få kunderna att uppleva erat community som bättre än andras.  
Det ska vara en upplevelse, dels handlar det om att hela tiden hitta nya o viktiga produkt-
utvecklingar kring olika tjänster så att de hela tiden ska känna att det r attraktivt att komma till 
MinTur och hitta varför vi särskiljer oss från andra sajter. Startsidan är ett viktigt moment, det 
handlar om att ha intressanta redaktionella puffar och att det hela tiden ska se nytt och fräscht 
och uppdaterat ut. Att vara attraktiva för konsumenten helt enkelt.  
 
– Tror du att man kan få lojala kunder till företaget genom ett community?  
Hur menar du då?  
 
– Jag tänker att de flesta företag säkert startar upp ett community för att det ska gynna 
företaget på något sätt.. och då kanske tanken är lojala kunder till det egna företaget? Tror du 
att det är så för Svenska Dagbladet?  
Men jag håller inte med där riktigt, om du till exempel pratat med resedagboken, där är det ju 
Europeiska som står bakom och de säljer ju försäkringar en tydlig produkt, de har ytterligare 
ett syfte med sitt community: de vill sälja fler försäkringar. Bara för att vi ägs av svenska 
dagbladet så hoppas ju inte att vi ska få sälja fler tidnings prenumerationer, något sådant 
samand har inte vi utan vi driver i grund och princip ett rese-community som vi hoppas ska 
uppskattas av användarna och i slutändan så hoppas ju vi att även annonsörerna ska uppskatta 
det. Vi är nog mer ur ett annonsperspektiv i så fall vi har ingen annan produkt som vi vill 
främja för att vi har startat ett rese-community.  
 
– Kan erat community ändå stärka varumärket Svenska Dagbladet?  
Nej, varumärket är ju Min Tur.  
 
– För resedagboken tex. de talar ju om att de har två olika varumärken men hoppas ändå att 
det ena ska stödja upp det andra på långt sikt.. 
Nej jag tror att…  
 
– Det är kanske inte riktigt samma grej… 
Nej, det är inte det för svenska dagbladet är ju egentligen en tidning med över 100 åriga anor, 
jag tror inte att MinTur kan påverka det varumärket så mycket, i så fall är det snarare tvärt om 
att vi har fått en högre trovärdighet utåt sätt då MinTur nu är en del av Svenska Dagbladet 
Digitala medier men det är svårt att säga tycker jag. Men jag tror också att det är många som 
inte känner till framförallt att vi ägs av Svenska Dagbladet Digitala medier, det är nog inte alla 
som vet heller.. och vi har ju inte..  
– Det är kanske inget ni skyltar med heller kanske?  
Nej, exakt. Man kan hitta den informationen men återigen vi drivs som ett eget bolag precis 
som svenska dagbladet gör så vi får väl se vi är ju ganska så unga vi har ju knappt hunnit vara i 
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organisationen, eller ägts av Svenska Dagbladet i ett år än så att de håller väl på och känner lite 
på oss fortfarande och ser vad vi går för…  
 
– Det är många som startar upp eller väljer att köpa upp rese-communities och alla måste ju 
ha ett syfte med det? 
Precis.  
 
– Även om alla inte verkar som att alla är riktigt klara med vad det är… men de vill ändå vara 
med.  
Jag tror så här, jag har jobbat med Internet ganska länge. Och det man trodde vid 
Internetboomen i börja av 90-talet, så sades det ju att nu kommer all försäljning av kläder 
skulle ligga på Internet och… men så har det inte riktigt blivit, men det som har hänt är att vi 
som konsumenter vi gör våra bankärenden på Internet och vi köper reser på Internet.. så det är 
en bransch som var ganska otippad från början men i dagsläget.. så alla resebolag om du talar 
med annonsörer så har de ofta uttalade mål, t.ex. vi ska se till så att en viss en större andel av 
våra bokningar görs genom våran hemsida.  Och då är det jätte viktigt för annonsörerna att ok 
ska vi kunna driva besökare till vår hemsida var är det bäst att annonsera då? Att gå med en 
radiokampanj eller på Internet, det är ju Internet. Och då kan man till exempel se bara på 
Google.. söker du på Thailand på Google få kommer det upp ett 50-tal olika annonsörer som 
slåss om att få just dig som är intresserad av Thailand att boka din resa hos just dem. Och det 
har öppnat upp otroliga kommersiella möjligheter och jag tror att det är därför som det just 
dykt upp en mängd olika sociala communities, för att kunna locka annonsörer och visa vilka 
möjligheter som finns med ett community.  
 
– Det är intressant med just communities också, att beroende på vad man för företag och vad 
man sysslar med så kan man tjäna på olika sätt på att ha ett community.. 
Ja 
 
– Och därför är det intressant att tala med er eftersom det kanske är svårare för er att tjäna på 
att få kunder än att få annonsörer i jämförelse med en Internetresebyrå som säljer resor och 
därmed kan tjäna på det direkt, besökarna och medlemmar blir till kunder.  
Precis. Samtidigt så tror jag. Jag hoppas ju på att man som konsument om du vill starta upp en 
resedagbok så kanske inte du vill ha budskap om att köpa reseförsäkringar hela tiden utan du 
vill ägna dig åt din resedagbok och det med basta, likadant som att Ving, charterarrangörer 
startar upp en rese-communities då kanske det känns så här, det står inget negativt här, är det 
här verkligen allting som har skrivits eller har de censurerats? Man vill ha en objektiv del utav 
det och där kommer vi in. Vi har inte haft någon sån bakgrund innan vi kom in i Svenska 
Dagbladet.  
 
– Det är lite som när jag talade med Vagabond, de står ju för oberoende information.  
Jag tror att i utbudet av all information som finns i dag så känner nog konsumenten att man vill 
man nog hellre ha information ifrån en lite mer oberoende källa än att man går till Vings 
hemsida för att läsa om hotell i Spanien för då får jag bara information om just Vings hotell i 
Spanien.  
 
– Vad tror du om den framtida utvecklingen?  
Jag tror att vi fortfarande har e attraktiv tjänst till våra besökare, kunder eller konsumenter. Och 
jag tror precis som jag tidigare nämnde att konsumenterna blir nog allt mer kräsna och mer och 
mer medvetna om vilka aktörer som står bakom varje sajt och om dom tycker att vi är 
tillräckligt objektiva så tror jag att vi kommer att vinna i längden på det.   
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– Berätta lite om dig själv och vad du gör på Ving 
Marknadsdirektör på Ving i Sverige och jobbar med vår externa och interna kommunikation, 
och ansvarig för marknadsavdelningen som vi har en in-housebyrå också på 20-25 personer där 
vi producerar väldigt mycket av vårt reklammaterial, vår webb, uppdateringar och allt sånt gör 
vi in-house och sen har vi en reklambyrå som är ”Forsman och Bodenfors” som sköter våra 
stora kampanjer kan man säga i samarbete med oss då, vi är uppdragsgivare åt dem.  
 
– Ni har gjort en stor webbsatsning nyligen, hur såg den ut?  
Ving har ju funnits länge på webben. Sedan januari –04 så har vi en plattform som vi har 
integrerad i hela koncernen som vi kallar för Onewebb, det vill säga vi har en gemensam 
plattform för våra nordiska varumärken. Sen ser det lite olika ut i olika länder och i Sverige så 
har vi ju fått bra betyg och priser för den här webblösningen vi har där vi erbjuder förutom 
charterresor även möjlighet till att paketera och reglera flygresor, så vi har väldigt mycket 
resmål som vi kan erbjuda till många olika platser i världen.  Vi tycker att vi har bra 
information, djup information, mycket bilder på hotellen och en hel del resmålsfilmer från 
många av våra större resmål värden över. Förutom då våra egna guider, där vi har 
resmålsguider till fler än hundra resmål så har vi även tagit in våra resenärers berättelser 
(reseberättelser)  
 
– Kallar ni det community?   
Internt så gör vi det, men inte externt.  
 
– Resebeättelser, hur fungerar det?  
Vi tror ju att man tycker att det är intressant, om man ska ut och resa i världen att höra vad 
andra tycker inte bara vad vi säger utan det skapar ju ett visst förtroende också att höra vad 
andra resenärer har att säga om resmålet och vi har haft det i lite olika former faktiskt tillbaks i 
tiden också och uppmuntrat kunder att dela med sig, nu den här senaste har vi lagt ut på vår 
jordglob för att vi tycker att det är ett ganska snyggt sätt att presentera världen och hur mycket 
många resmål vi har osv. Vi känner väl att det är lättillgängligt, vi har ett system för att 
poängsätta lite olika saker gällande resmålet så att man snabbt kan få en överblick om man inte 
vill läsa igenom allting, man har möjlighet att lägga in bilder och att skriva text och där har vi 
valt att inte redigera någonting eller ta bort utom om det skulle vara något som kan väcka 
anstöt eller annan form utav kränkande uttryck men inte så till vida om man har några 
synpunkter på resmålet om det var bra eller inte, det är inget som vi lägger vi oss i. Vem som 
helst får skriva och hur många som helst, det finns ingen reglering och man behöver inte bli 
medlem. 
 
– Varför har ni börjat använda er av ett community på sajten? Vad är erat syfte bakom 
driften?  
Det är egentligen ett kan man säga, ett kundfokus för att det ska bli intressant för kunderna och 
vi ser ju också faktiskt i vår bokning att det är fler som har vart inne och läst reseberättelser 
som går och bokar en resa efteråt än många andra delar av vår sajt och det kan ju betyda att 
man har bestämt sig för att boka men bara vill ”checka” lite grann innan vad andra har tyckt. 
Bara för att man i det läget tycker att det är extra intressant så behöver det ju inte det i sin tur 
betyda att berättelserna i sig leder till att besökarna bokar, det kan mer vara ett beteende som 
hänger samman med att man faktiskt börjat landa i att man ska boka en resa någonstans och då 
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blir andra människors reseberättelser extra intressanta. Det behöver ju inte i sin tur betyda att 
texterna i sig leder till att folk bokar men det visar ju att det finns ett kundintresse.  
 
– Hur ser ni det?  
Vi kan ju följa kunderna på nätet, vi har ju statistikverktyg. Vi kan se varifrån våra bokningar 
kommit.  
 
– Hur kan ett community påverka relationen till kunden?  
Jag tror att man skapar förtroende genom att låta vem som helst gå in och skriva, för det är 
klart.. det är ju ungefär som reklam där köpt media är väl det som ges lägst förtroende hos 
kunden jämfört med PR där man blir intervjuad och det är redaktionell text som ger en högre 
trovärdighet hos kunden. Det är klart att mycket av det som står på vår webb har ju vi skrivit 
själva och vårt syfte är ju naturligtvis att sälja resor samtidigt som vi ju har högsta intresse i att 
beskriva saker och ting så pass korrekt som möjligt för att kunderna ska ha rätt förväntningar 
men det kanske de ändå ger steget mer förtroende när det är någon annan än vi som har gett 
informationen och i bästa fall så stämmer ju den bra överens med det vi berättar om resmålet 
för vi försöker ju ge en så tydig bild som möjligt och då kanske det tillsammans ger en extra 
bra och tydlig bild och skapar ett bra förtroende. 
 
– Oftast så kanske det är lättare för kunden att veta bättre vad andra kunder vill ha, svårt för 
er att veta att det här vill kunden veta?  
Ja, så kan det ju absolut vara, förhoppningsvis, vår målsättning är ju att ge kunderna den 
information som dom vill ha, men ibland kanske det blir för mycket information och man 
tycker att det är lättare att läsa det som andra har skrivit och sen lägger de ju i lite andra typer 
av bilder naturligtvis än det som vi har möjlighet att göra. Sen tycker man att det är kul att läsa 
om resor, det finns ju massor av resetidningar som kostar pengar och där folk berättar och 
beskriver resmål och jag tror att det här är nått som många gladeligen lägger ner lite tid på 
inför sin semester och då är det bra att det finns lite mer information.  
 
– Hur tror du att ett community gynnar eran kommunikation och interaktion med kunderna? 
Eftersom ni säljer ju både i butik och på Internet.. kanske främst då hur det gynnar eran 
nätförsäljning? 
Ja i det här skedet så befinner sig ju kunden på nätet fast vi vet att många även fast de bokar på 
nätet så ringer de till oss kanske innan eller efter, så att det här är ju kanaler som korsar 
varandra, det är ju inte separata rör utan man kanske går in i butiken hämtar en katalog sen går 
man in på nätet och sen bokar man, sen ringer man och frågar nått om betalningen eller om 
resmålet ..eller tvärt om.. så att jag tror att kanalerna hänger samman. Visst möjligheten är ju 
kanske större att man bokar på nätet när man befinner sig i den miljön men det hänger nog 
ändå ihop en del.   
 
– Förbättrar det möjligheten att ge feedback?  
Ja det tycker jag absolut, naturligtvis de som är på plats och reser med oss kan ju skriva vad de 
tycker om hotell eller resmålet som sådant, så absolut.  
 
– Ger det mer ärlig feedback, rädsla för negativ word of mouth?  
Jag tror inte det, vi har inte upplevt så mycket av att man använder just den kanalen till att 
klaga då tror jag att de flesta vänder sig direkt till oss det är inte något som jag känner igen, nu 
har vi ju enligt statistik 97% nöjda kunder, så vi är inte rädda för att inte få nöjda kunder utan 
bara få missnöjda kunder även om det kan dyka upp någon sån. Men de flesta som är 
missnöjda, det vi helst vill är ju att de ska säga till oss redan på plats och inte vänta tills de 
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kommer hem, utan höra av sig direkt till oss. Vi skulle se det som ett misslyckande om våra 
kunder känner att ett inlägg i Reseberättelser skulle vara det enklaste sättet att ge oss feedback 
på. Dessutom har vi frågeformulär som vi delar ut till alla våra kunder där vi också förväntar 
oss att få bra feedback på hur resan har fungerat och där får vi in väldigt mycket. Så att jag 
skulle inte vilja se det som den kanalen utan då hoppas jag att vi har en närmare och mer direkt 
kommunikation.  
 
– Skillnaden mellan traditionella massmedier och marknadsföringen som ett community kan 
ge?  
Det är klart, vi behöver en kombination utav det för att alla ska känna till att vi finns och att 
man kan komma in på vårt community, samtidigt som jag tror att man bygger en djupare 
relation som man inte gör med traditionell marknadsföring som slår brett och som varken 
känns så unik eller individuell, här kan man ju skapa en mer tajt relation med kunden och det 
kan vara kunder som är ute och reser och kanske ligger online redan på resmålet och lägger ut 
sina bilder till familj och vänner där hemma, att det kan bli en plats där folk kan dela med sig 
av sina reseupplevelser och det tror jag är väldigt positivt. Vi har inget forum. Och man 
behöver inte bli medlem utan man kan bli medlem på sajten Ving.se sen tidigare och man får 
nyhetsbrev.  
 
– De flesta communities jag har pratat med öppnar ett community och där de genom 
användarkontona sänder ut nyhetsbrev, men för er är det lite mer omvänt. Ja vi hade ju redan 
innan öppnandet av ett community en stark sida med medlemmar.  
 
– Kundens roll på erat community?  
Det är kunden som är huvudpersonen på ett community, det är ju inte vi egentligen så att det är 
ju jätte viktigt så det är klart att i början innan det ligger så många så har vi fått gå ut och 
marknadsföra det här för att få in många. Förutsättningen är ju att det finns en del att läsa för 
att det ska vara kul och där är kundens roll absolut jätte viktig för att jag tror att också 
kunderna berättar för sina vänner att nu har vi skrivit in någonting kom in och titta där osv. Så 
utan kunden så finns det ju ingenting egentligen så att säga.  
 
– Kan de tipsa sina vänner genom sajten till att gå in och läsa? 
Inte online. 
 
– Vad får kunden ta del av på erat community?  
Det är andras reseberättelser, andras betygsättande då av både resmålet som helhet: mat, 
shopping, kultur osv. Som man kan betygsätta i olika nivåer. Sen har vi ju förstås, i och med att 
det ligger på vår jordglob så kan man ju samtidigt se resmålen, hotellen och eventuella 
erbjudanden och allting sånt samtidigt, så att det är ju ingen separat miljö från vår resverklighet 
om man säger man kan ju hitta precis placeringen på kartorna av de här olika.. om det är en 
restaurang man vill tipsa om eller ett hotell så ligger det utmarkerat på kartan på globen.  
 
– Varför har ni valt att ha ett community på eran egen sida och inte separat?  
För att vi vill att så många som möjligt ska ha tillgång till den och att våran sida är väldigt 
välbesökt och vi tror att erat community tillför någonting till besökarna på ving.se. 
Man ska inte behöva lämna Ving.se för att gå någon annanstans.  
 
– Varför väljer många andra att ha den avskilt?  
Ja det kan man fråga sig, det vet jag faktiskt inte.  
– Nya marknadsföringsformer, connected marketing.. hur använder ni er av det?  
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Inte så mycket tycker jag inte.. vi kommer att göra någon kampanj när det gäller medlemmar 
på sajten som är av lite mer viral karaktär, där man kan skicka vidare och tipsa fler. Men 
annars, nej, så har vi använt oss utav mer traditionella typer av kampanjer hitintills.   
 
– Samarbetar ni med utvalda medlemmar?  
Det har vi inte gjort, hittills, det finns möjligheter på vår sajt att göra det men vi har inte gjort 
det hittills.  
 
– Var ligger värdet för kunden?  
Värdet ligger i att man kan få information om just våra resmål, för det är i huvudsak dem som 
vi får berättelser kring. När man har gått in på Ving, att man då kan få en ännu mer tydlig bild 
utav resmålet och ännu mer svar kanske på sina frågor och funderingar när man ska välja vart 
man ska ta vägen. Dt tror jag är rena kundnyttan sen tror jag att vårat värde ligger i att man får 
kunder att engagera sig i oss, vårat varumärke och våra resor. För att vi vet ju att många av 
våra kunder tycker att det här är de bästa veckorna på året.. det skapar ju ännu starkare band 
mellan oss och kunden. 
 
– Vilka fördelar får kunden?  
De som delar med sig de gör antagligen det för att de känner att det finns någonting som de vill 
säga, till övriga resenärer och tvärt om då att mottagaren får den här informationen så att det är 
en fördel från kunden till kund och det är någonting som känns rätt uppenbart och sen kan man 
ju se att befinner man sig på den här sidan så finns det även annan information som man kan ta 
del av som erbjudanden som jag sa till exempel om man är inne på ett resmål så kan man ju få 
erbjudanden som är aktuella och gäller just där och då. 
 
– Men blir det lojala till eller till er som företag?  
Ja, det kan man inte svara på.. det kan ju finnas de som är med i vårat community som aldrig 
har rest med oss, det är ju inget tvång. Men det känns ju som att engagemanget kanske blir 
större om man har vart på en resa med Ving att lägga in nånting, skriva och berätta.. men det är 
ju som sagt var ingen nödvändighet utan jag tror snarare att det är bra att man får många som är 
där och berättar för det tillför ju för dem som är intresserade och vill läsa.  
 
– Försöker ni påverka genom erat community att de ska bli kunder hos er?  
Nej inte mer än genom de erbjudanden som ses i anslutning.  
 
– Stärker ert community erat varumärke? Hur?  
Ja det tror jag absolut. Jag tror att det tillför någonting för de kunder som är inne o besöker vår 
sajt. Jag tror att man uppfattar Ving som en seriös aktör som låter kunder och andra tala fritt 
om våra resmål det visar ju på att vi har det självförtroendet och den kvalitén att vi inte själva 
behöver stå för all kommunikation utan att vi kan släppa den fri.  
 
– Vad tror du om den framtida utvecklingen, varför communities blivit en sån het trend?  
Webben ger förutsättningar och möjligheter som man inte har haft tidigare, I USA är det vissa 
vanliga privatpersoner som blivit experter på vissa varumärken och har bloggar som är mer 
värda än de största marknadsföringskampanjerna. Resor är ju någonting som det finns, inte 
bara communities utan bloggar osv. Det finns ett stort engagemang och många tycker att det är 
både kul och resa och kul att berätta om sina resor så att det är ju mycket möjligt att det här 
kommer att öka mycket mer. Att engagemanget blir än större och det är klart det är en 
högengagemangsprodukt för väldigt många och då tror jag att mellan det att man reser tycker 
man det är kul att läsa om reser och planera nästa resa helt enkelt och där tror jag att 
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communities är en stor del i det hela. Internet ersätter katalogen i mångt och mycket, katalogen 
i ett första skede ger en snabbare överblick över hela utbudet medan internet är mer på djupet 
många gånger än att det är mer överskådligt, därför tog vi in jordgloben för att där kan man se 
vad är hela Vings program egentligen, samtidigt som där kan man dyka ner väldigt långt ner i 
fakta och information. Där har vi också sett att det kanske är när man är på ett resmål eller 
hotell som man kanske vill läsa våra resmålsguider eller läsa vad andra kunder tycker, så att 
man har en ingång från den vägen också. För annars kanske man bara använder resekatalogen 
precis när man bokar. Vi säljer 50% på internet idag, så kunderna har ett ändrat beteende, 
antalet egna butiker har vi fått dragit ner på som en följd utav det här. Än så länge tror jag att 
det är viktigt att ha en personlig kontakt. Man kan inte klara sig helt utan det, men det får 
framtiden utvisa.. än så länge tror jag att det är värdefullt med mänsklig kontakt också.  Men 
som sagt det är kunden som väljer i slutändan och då är det upp till oss att se till att ha 
informationen och underlätta så mycket som möjligt för kunderna. I dag är det ju många som 
bokar på internet, då det är mer lättillgängligt och då gäller det att finns tillgängliga där 
kunderna befinner sig.   
 
 
 
  
 
 
 
 


