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uppsats. Först och främst vill vi tacka våra respondenter för ett visat intresse och 
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Syfte 

Syftet med denna uppsats är med avseende på webbaserade resemagasin att analysera och 

undersöka:  

 

 Särskiljande drag som webbaserade magasin har i jämförelse mot de traditionella 

tryckta magasinen. 

 Webbaserade magasin som verktyg för kommunikation ur företagets såväl som 

kundens perspektiv 

 Möjligheter och begränsningar som webbaserade magasin medför för respektive 

part.  

 
Forskningsfråga 

Vad karaktäriserar webbaserade resemagasin som informationskälla och som virtuellt 

servicelandskap? 

 
Metod 

I denna uppsats har vi valt ett kvalitativt angreppssätt med en abduktiv karaktär. Den 

empiriska studien baseras på sex intervjuer med personer som har god kunskap inom 

medie-och resebranschen. Fem av dessa intervjuer genomfördes med personliga möten och 

en genomfördes via telefon. Ambitionen med valet av en kvalitativ ansats var att komma 

så nära vårt ämne som möjligt, samt att få en djupare förståelse.  
 

Slutsatser 

I vår uppsats har vi konstaterat att resemagasin på webben är tillgängliga på ett som 

traditionella tidskrifter inte är kapabla till. Några av de centrala tendenser som vi har 

kommit fram till är webbaserade resemagasin som virtuellt servicelandskap inbjuder till 

interaktion och engagemang kunder emellan, samt med företag. Det skapar i sin tur både 

nya möjligheter och begränsningar för respektive part. Eftersom detta är en kvalitativ 

studie är det svårt att skapa en sammanfattande bild av slutresultatet och därmed vill vi 

hänvisa till kapitel 4 Empirisk och teoretisk analys samt kapitel 5 Slutsats, för att få en 

djupare förståelse för vår studie.  

 
Nyckelord: servicelandskap, virtuella servicelandskap, tjänster, word of mouth, 

interaktion, värdeskapande och kvalité.   

 

 
 



 

Abstract 

 

 

The purpose of this study has been to examine online travel magazines as an information 

source and as a virtual service scape.  The traditional travel magazines are facing a change 

due to the technological development and the web has become an important platform for 

both customers and companies. The virtual service scape opens new opportunities for 

interaction and we found a great interest in examining which possibilities and limitations 

travel magazines are facing.  This study is based on a qualitative approach because we 

wanted to gain a deeper understanding and a complete picture of our chosen subject.  We 

have completed six interviews; three of them were consultants, one publishing director, 

one editor and a research student. The good variety of respondents contributes to a broader 

perspective and useful knowledge.   

 

In chapter five we present our conclusions on the basis of our empirical analysis. We have 

found in our paper that travel magazines are much more available than traditional 

magazines because of the possibilities the web provides. Some of the main conclusions are 

that online travel magazine as virtual service scapes enables interaction and involvement 

between customers, and the company, which creates new opportunities but also 

constraints.  Since this is a qualitative study it is difficult to create a comprehensive picture 

of the final conclusions, thus we refer to Chapter 4 Empirical and theoretical Analysis and 

Chapter 5 Conclusion, to get a deeper understanding of our study. 

 

Keywords: service scape, virtual service scape, word of mouth, interaction, services, value 

and quality. 
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1. Inledning  

I det inledande kapitlet vill vi presentera och väcka intresse för vårt valda ämne samt dess 

bakgrund. Genom problemdiskussionen vill vi skapa en förståelse för uppsatsens syfte samt 

forskningsfråga.  Slutligen redogörs uppsatsen avgränsningar.  

 

1.1Bakgrund 

 
Rese- och turismbranschen är enligt Cocking (2009) den största i världen och är en komplex 

och omfattande sådan. Författaren förklarar vidare att det sällan finns enkla sätt att beskriva 

och kartlägga den eftersom att den bland annat påverkar och påverkas av andra branscher. 

Hanush (2010) framhåller bevis på detta och belyser att turister i första hand bildar sig en 

bild av destinationen baserad på källor som är utanför turistnäringen, det vill säga 

nyhetsrapporter i media, tidningar, filmer och böcker. Under den kategorin infaller även 

resemagasin. Cocking (2009) framhåller att reseberättelser ofta är baserade på personliga 

erfarenheter samt att resejournalism förknippas oftare med litterär genre än nyheter. 

Hanusch (2010) framhåller att resejournalism har ur ett historiskt perspektiv ansetts vara 

oseriöst och att vem som helst kan åka på semester och skriva om sin resa. Detta argument 

kan idag uppmärksammas då även kunden kan dela med sig av information på ett 

mångsidigare sätt än tidigare.  

 

Den tryckta tidskriften har funnits i århundraden men det har skett stora förändringar inom 

medievärlden genom tiderna, framförallt sedan Internets uppkomst, som har haft en stor 

inverkan på våra liv i både förändring och förbättring.  Findahl (2012) belyser att hälften av 

Sveriges befolkning har tillgång till Internet antingen genom dator, mobil eller surfplatta. 

Grönroos (2008) förklarar att den tekniska utvecklingen av informationsteknik har öppnat 

fler dörrar och möjligheter för företag att skapa nya, samt förbättrade tjänster och även 

möjliggjort för kunden att själv söka information. Detta styrks av Chaffey et al. (2009) som 

framhåller att Internet har förändrat marknader och deras marknadsföring redan från 

uppkomsten på 90-talet. Enligt författarna innebär det att företag idag måste ha uppdaterad 

information och kunskap om hur digitala medier används effektivast för att uppnå 

framgång. Skogerbø och Winsvold (2011) refererar till De Waal och Schoenbach (2010) 

som förklarar att mediaanvändare har blivit allt mer selektiva och aktiva deltagare i både 

produktion och generering av medieinnehåll.  
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Häger Jönson (2011) lyfter fram att utvecklingen av teknik har lett till att traditionella 

medier tvingas till att anpassa sig och bli mer interaktiva genom Internet. Detta styrks även 

av Holmström och Wikberg (2010) som lyfter fram att makten har förflyttats till kunden 

genom möjligheten till interaktion där kunden får mer att säga till om. Vidare framhåller 

författarna att kundens aktiva roll förhöjer värdekänslan av tjänsten. Grönroos (2008) 

framhåller att fokus inte ligger enbart på produkten utan på kundens värdeskapande process 

där kunden själv är en medskapare av värde. 

 

Zentner (2012) lyfter fram att konkurrensen från Internet ses som ett hot mot traditionell 

media medan Pimlott (2011) förklarar att varje våg av ny medieteknik har lett till 

diskussioner om hur de kommer att ersätta tidigare teknik så som att införandet av radion 

skulle göra tidningar föråldrade, filmen skulle ersätta radio och TV i sin tur skulle ersätta 

filmen. Författaren poängterar därefter att utvecklingen av digital media har i stort sett de 

senaste 30 åren förlängt de traditionella mediernas livslängd och användning, snarare än 

ersatt de. Den stora ökningen i användandet av Internet kan lämna oss frågande hur det 

påverkar det traditionella läsandet av tidskriften. Findahl (2012) belyser att traditionell 

medias ställning fortfarande är stark och förklarar vidare att läsarna upplever webbläsandet 

mer omfattande. Med detta menar han att det är ovanligt att enbart läsa webbtidningen, utan 

att det ofta sker i en kombination med den tryckta tidskriften.  Dessa aspekter är av intresse 

för vår uppsats då vi ser att det är en pågående mångsidig förändring som sker, vi upplever 

en stor nyfikenhet inför hur denna förändring påverkar resemagasinen och branschen som 

de verkar i.   

 
1.2 Problemdiskussion 

 
De traditionella tidskrifterna förlorar sin popularitet i samband med att dagens generation 

föredrar att läsa tidskrifter online (Young, 2010) och det blir allt vanligare med nätbaserade 

tidskrifter. Vi finner Youngs (2010) påstående intressant och upplever att resemagasin som 

Vagabond, RES och Escape360 är uppdaterade och aktiva även på Internet genom egna 

webbaserade versioner. Clow och Baack (2010) belyser att otraditionella sätt att nå 

potentiella kunder har blivit allt populärare, vidare betonar Page och Conell (2009) att 

turismbranschen har tagit en allt mer kommersiell vändning och att destinationer 

konsumeras numera som produkter.  
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Vidare menar Govers et al. (2007) att konsumtionserfarenhet och planering av en resa inom 

turismbranschen är en pågående, rolig, intensiv och social process där fantasi och känslor 

har en betydande roll. Författarna förklarar vidare att konsumenten är involverad i ett 

ständigt multisensoriskt beteende och en pågående informationssökning som skapar en 

image hos konsumenten samt bygger upp föreställningar hos denne. De webbaserade 

versionerna av resemagasin är en del av kundens multisensoriska föreställning, av den 

anledningen finner vi det av relevans att titta närmare på hur resemagasin på olika vis möter 

den allt mer informationskunnige kunden. Bitner(1992) benämner virtuella servicelandskap 

som enligt henne är arenor på webben där företag kan kommunicera med sina kunder. 

Vidare förklarar Wang et al. (2002) betydelsen av virtuella servicelandskap inom 

resebranschen. Författarna menar att interaktion mellan resenärer på webben är allt viktigare 

och att större värde ges till kunden på Internet än vad traditionell media kan 

tillgodose.  Även Prahalad och Ramaswamy (2004) styrker att dagens kunder vill interagera 

med företagen samt definiera och skapa värde. I och med detta ställer vi oss frågande till 

vad interaktion på webben innebär för tidskrifter och deras framtida roll? 

 

Weber (2009) betonar att Internet kommer bli den första plats människor vänder sig till för 

nyheter, information, underhållning och sådant som traditionell media annars tillgodoser. 

Författaren förklarar vidare att Internet öppnar idag nya möjligheter genom sociala nätverk 

som är skapade av individer eller företag som kan påverka människor på ett helt annat sätt 

än tidigare.  Clow och Baack (2010) belyser att Internets snabba utveckling har resulterat i 

en ny era inom marknadsföring.  Vidare framhåller Häger Jönson (2011) att traditionell 

media som tidskrifter och radio har drivits till att bli mer interaktiva på grund av den 

tekniska utvecklingen. Fill (2011) poängterar vidare att uppsvinget av digital media har lett 

till att tvåvägskommunikation och interaktion mellan företag och kunder lättare kan ske, 

samt leda till dialoger parterna emellan.  Enligt Young (2010) är den digitala eran bortom 

demografi. Med detta menar författaren att webbsidor förser företagen med välförsedd 

information och data som skapar en bransch utvecklad för att spåra, utvärdera och optimera. 

På så vis kan företagen anpassa sina kampanjer på ett effektivare sätt, anpassade efter 

kunden.  Govers et al. (2007) lyfter fram att information inte längre är en envägs process 

byggd på masskommunikation utan snarare en dynamisk process som innefattar att välja, 

reflektera, dela och uppleva. 
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Som vi tidigare lyfte fram sker det stora förändringar inom mediebranschen och Young 

(2010) hävdar i samband med det att företag måste hitta nya sätt att förmedla sina 

meddelanden, i rätt kontext där kunden engagerar sig med budskapet på ett aktivt sätt. 

Författaren framhåller även att skapandet av media sker bland annat genom bloggar, videos, 

fotosidor samt sociala nätverk och att det är en utveckling som sker i en hastig takt. Ett 

exempel som vi har uppmärksammat är resemagasinet Escape360, som benämner sig som 

en redaktionsblogg. Vi har även uppmärksammat att kunden har en allt mer aktiv roll på de 

webbaserade versionerna av resemagasinen, bland annat i form av resedagböcker och 

bloggar. Som Yim et al. (2012) via Largo och Lush (2004, 2006) tydliggör bör företag se 

kunden som en aktiv medskapare, snarare än en passiv mottagare av värde. Gummesson 

(2008) anmärker att gränserna mellan leverantörer, nätverk och kunder emellan blir allt mer 

otydliga och rollerna oklara. Vi finner ett särskilt intresse i Gummessons (2008) påstående 

där han belyser att företag hamnar i ett nytt ljus där kunden har större påverkan samt är 

medskapare av värde.  Att traditionella tidskrifter genomgår en förändring är enligt 

diskussionen ett faktum och vi vill därför undersöka hur deras framtid kan komma att te sig.  

 
1.3 Problemformulering 

 

Vi ser att den traditionella tidskriften står inför ett dilemma på grund av teknologins hastiga 

utveckling däribland Internet, som för många redan idag är den första informationskällan att 

vända sig till. Som det framgår av diskussionen ovan har utvecklingen av digital media 

öppnat upp för en tvåvägskommunikation på det virtuella servicelandskapet som möjliggör 

interaktion och en ännu tydligare kontakt mellan företag och kunder. Dagens traditionella 

media kan inte längre tillgodose många av de behov som kunden har och det blir allt 

viktigare för företagen att hitta nya sätt att förmedla information på ett dynamiskt sätt. Vi 

ställer oss frågande till om det är ett komplement att finnas på webben, eller snarare en 

nödvändighet? Kundens roll har ändrats från en passiv mottagare till en aktiv medproducent 

av både innehåll och värde, särskilt inom resebranschen där kunder allt mer delar med sig av 

information och förlitar sig mycket på varandra istället för på företagen. Dessa otydliga 

gränser som uppstår mellan kund och leverantör sätter tidskrifter inför en stor utmaning och 

en oviss framtid som vi ämnar undersöka närmare.    
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Detta har lett oss fram till vår forskningsfråga: 

 

Vad karaktäriserar webbaserade resemagasin som informationskälla och som virtuellt 

servicelandskap? 

 

1.4 Syfte 

 
Syftet med denna uppsats är med avseende på webbaserade resemagasin att analysera och 

undersöka:  

 

 Särskiljande drag som webbaserade magasin har i jämförelse mot traditionella 

magasinen. 

 Webbaserade magasin som verktyg för kommunikation ur företagets såväl som 

kundens perspektiv.  

 Möjligheter och begränsningar som webbaserade magasin medför för respektive 

part.  

 

1.5 Avgränsningar och förklaringar  

 
Vi vill tydliggöra att vi i denna uppsats enbart ämnar undersöka svenska resemagasin.  
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2. Metod 

I kapitlet nedan kommer vi att redogöra våra metodval, i form av ansats 

informationsinsamling och vetenskapliga kriterier.  Avslutningsvis kommer vi att presentera 

hur vi gått till väga genom vår forskningsprocess samt ställa oss kritiska till uppsatsens 

teori och empirin.  

 

2.1 Kvalitativ metod 

 
Bryman och Bell (2005) förklarar två forskningsmetoder, den kvantitativa och 

kvalitativa.  Den kvantitativa forskningen innebär att forskaren arbetar med mätningar, 

statistik och analys av insamlad data medan den kvalitativa forskningen har en större fokus 

på ord under insamlingen. Enligt Teorell och Svensson (2007) syftar den kvalitativa 

forskningen till att förstå mening utifrån människors eget perspektiv och att den grundas 

bland annat på förståelse och beskrivning. Repstad (2007) framhåller att kvalitativ metod 

även går på djupet, inte på bredden vilket innebär att forskaren studerar få miljöer i en 

helhet. Detta styrks även av Johannessen och Tufte (2003) som menar att syftet med den 

kvalitativa ansatsen är att få fram fylliga berättelser, särskilt om det är ett ämne som 

forskaren vet lite om.    

 

Vi kommer i denna uppsats att använda oss av det kvalitativa tillvägagångssättet genom 

personliga intervjuer då vi vill skapa en djupare förståelse för webbaserade versioner av 

resemagasin. Enligt Repstad (2007) innebär kvalitativmetod att forskaren har ett nära och 

direkt förhållande till det man studerar i den uträckning det är möjligt. Han hävdar även att 

kvalitativa metoder har en flexibel ansats som innebär att stimuli kan ändras och frågor 

anpassas efter given situation.  Även Widerberg (2002) understryker att kvalitativ forskning 

innebär att klargöra ett fenomens karaktär eller egenskaper. Denna flexibilitet lyckades vi 

uppnå genom att använda oss av en ämnesguide som gav stort utrymme för 

intervjupersonerna att diskutera fritt, vilket inte hade fungerat om vi hade utgått från 

standardiserade intervjufrågor.   

 

Teorell och Svensson (2007) poängterar att inom den kvalitativa metoden måste varje 

fenomen betraktas utifrån sina egna förutsättningar, utan att generalisera. Av den 

anledningen anser vi den kvalitativa metoden vara mest lämplig för vår uppsats. Vi ville 
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lyssna till varje enskild intervjuperson för att gå in på djupet kring ämnet. Kvalitativ metod 

ämnar svara på frågan ” Vad anser de själva att de gör?” och anses på så sätt vara en 

förstående metod (Repstad, 2007). Författaren förtydligar även att kvalitativa intervjuer är 

lämpliga när det önskas att analysera det särpräglade i en viss miljö för att sedan få en 

grundläggande förståelse. Enligt Widerberg (2002) ämnar kvalitativa intervjuer att följa upp 

delar av intervjupersonernas berättelse som är relevant och relaterat till ämnet forskaren 

berör, hon poängterar även att det är en chans att lära sig något om sig själv och andra.  

Genom vår öppna inställning till både ämne och intervjupersoner har vi berört frågor som 

annars inte hade kommit på tal, vilket har resulterat i ett utökat teorikapitel.  

 

2.2 Deduktiv, induktiv och abduktiv ansats 

 
Patel och Davidson (2003) framhåller att en forskares uppgift är att utveckla och pröva 

teorier som kan hjälpa denne att förstå verkligenheten. Johannessen (2003) framhäver att 

data och empiri är “spår” av verkligheten. Det finns enligt Patel och Davidson (2003) tre 

olika begrepp som förklarar olika sätt att relatera teori och empiri till varandra, dessa är 

deduktion, induktion och abduktion. Bryman och Bell (2005) framhåller att i en deduktiv 

ansats utgår forskaren utifrån den kunskap denne har inom ett område och de teoretiska val 

som rör området för att sedan fastställa ett antal teorier som ställs mot de empiriska data. 

Johannesson (2003) framhåller att i en induktiv ansats börjar istället undersökningen med 

utgångspunkt i empirin, där forskaren söker efter mönster som kan formas till generella 

begrepp och teorier.  

 

Bryman och Bell (2005) resonerar att i ett induktivt förhållningssätt är teori resultatet av en 

forskning, där slutsatser av val dras utefter observationer av verkligheten. Patel och 

Davidson (2003) förklarar även genom att arbeta induktivt följer forskaren upptäckandets 

väg. Med detta menar författarna att forskaren inte knyter undersökningen till tidigare teori 

utan från det insamlade materialet, empirin, formar teorier i efterhand. Enligt Patel och 

Davidson (2011) är det tredje sättet att relatera teori och empiri till varandra en kombination 

av deduktivt och induktivt arbetssätt. Författarna beskriver den abduktiva arbetsprocessen i 

steg där det första steget faller in under det induktiva arbetssättets ramar. Forskaren utgår 

här från ett enskilt fall för att förklara mönster genom att formulera teorier och därmed 

förslag till en teoretisk grund.   
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Nästa steg innebär enligt Patel och Davidson (2011) att forskaren prövar teorierna på nya 

fall vilket ger en deduktiv ansats. Dessa teorier kan därefter utvecklas och förstärkas för att 

bli mer övergripande samt relevanta till undersökningen. Det positiva med detta arbetssätt är 

att forskaren får en större frihet som inte låser denne i lika stor mån som vid deduktion och 

induktion. Riskerna med att arbeta abduktivt är dock att forskaren utifrån egna preferenser, 

erfarenheter samt tidigare forskning återspeglas i forskningen och Patel och Davidson 

(2011) påpekar därför att ingen forskning påbörjas förutsättningslöst. 

 

I uppsatsens tidiga skede kan vi konstatera att vi använde oss av en deduktiv ansats då vi 

började vårt letande i existerande litteratur för att finna intresse för vissa ämnesområden och 

skapa en förståelse för dessa. Ämnet resetidningar och deras sätt att marknadsföra 

immateriella tjänster, det vill säga resor blev vår utgångspunkt och grund som sedan ledde 

oss till vårt syfte och vår forskningsfråga. Den induktiva karaktären tog sin form då vi under 

våra intervjuer använde oss av en mer öppen dialog med breda diskussionsområden. I och 

med att vi under våra intervjuer fick en större insikt i resemagasin och tidskrifter överlag, 

dess utveckling och framtid resulterade detta i att vi gick in i ett abduktivt arbetssätt. Den 

större förståelsen medförde att vi korrigerade teorier utefter den empiri vi samlat in samt 

korrigerat vår problemdiskussion, forskningsfråga och syfte för att få en tydligare 

konkretisering av uppsatsens problematik och syfte men även en så god överensstämmelse 

som möjligt.  Vi har även i ett senare skede av uppsatsens gång förändrat och återkopplat till 

fler teorier än vad vi från början hade. Friheten att röra sig mellan teori och empiri anser vi 

har lett till positiva konsekvenser då vi har kunnat få en öppen och personlig empiri med 

intressanta aspekter som har ett välarbetat samspel till teori. 

 

2.3 Informationsinsamling 

2.3.1Primärdata 

 
Johannessen och Tufte (2003) vidhåller att data är något som vi skapar och som på ett eller 

annat sätt registreras i form av anteckningar, bilder eller liknande. Data är enligt författana 

förbindelsen mellan verkligheten och analysen av den. Teorell och Svensson (2007) belyser 

tre olika datainsamlingsmetoder; direktobservationer, intervjuer och enkäter, vilket är 

material som forskaren skapar själv. För att samla in primärdata har vi använt oss av 

kvalitativa intervjuer. Teorell och Svensson (2007) menar att intervjuteknik skiljer sig 

främst i struktur. Det kan antingen genomföras genom ett fast frågeschema som styrs av 
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intervjuaren eller vara öppen och ske på respondentens villkor, enligt Johannessen och Tufte 

(2003) samt Holme och Solvang (1997) bär denna variant en prägel av ett samtal. I 

uppsatsen har vi valt att använda oss av en öppen struktur och har till vår hjälp haft en 

intervjuguide (se Bilaga 1) med specifikt utvalda ämnen, samt eventuella följdfrågor. Som 

Repstad (2007) framhåller är detta vanligt inom kvalitativa intervjuer och menar att det ger 

ett större utrymme för improvisation och en möjlighet för den intervjuade att fördjupa sina 

svar, efter eget tycke. Detta angreppsätt ansåg vi vara lämpligt då det kan leda in oss på nya 

oförväntade perspektiv på grund av att vårt valda ämne är omfattande och komplext. 

Johannessen och Tufte (2003) betonar vidare att i genomförandet av kvalitativa intervjuer är 

det intervjuaren som ställer frågor och följer upp de svar som ges. Repstad (2007) 

poängterar att den kvalitativa intervjun bör vara helhetsorienterad och på samma gång, 

målinriktad. Teorell och Svensson (2007) framhåller att målet med intervjuer är att få 

intervjupersonerna att svara så utförligt och tillförlitligt som möjligt. Holme och Solvang 

(1997) belyser att forskaren kommer till den punkt då informationen är tillräcklig och tack 

vara att kvalitativ intervju är flexibel kan forskaren vid ett senare skede i arbetsprocessen gå 

tillbaka och åtgärda om information skulle saknas.  

 

Vi har valt att intervjua personer ur mediebranschen som har en tydlig koppling till tryckta 

tidskrifter, samt de webbaserade.  För att få ett bredare perspektiv har vi även valt att 

intervjua konsulter som har god kunskap inom webbkommunikation, sociala medier och 

övrig interaktion. Eftersom uppsatsen inriktning är resetidningar har vi även valt att 

intervjua personer som har insikt i turism-och resebranschen.  Vi har valt att genomföra sex 

intervjuer varav en telefonintervju. Vi vill även belysa att vi båda var närvarande vid 

samtliga intervjuer och att en av intervjuerna gjordes med två respondenter samtidigt från 

samma företag. Vi anser att styrkan ligger i det breda urvalet av intervjupersoner som har 

försett oss med en övergripande bild av ämnet, både ur ett allmänt perspektiv inom 

mediebranschen samt med en turismrelaterad vinkling.  

 

Nedan följer en prestation av de personer vi har valt att intervjua för denna uppsats: 

 

 Therése Bengtsson- Byråchef och Grundare av Abakus PR byrå, vilka arbetar med 

kunder som DN., Universal Music AB och Nordea. 

 Anders Hedberg- Onlineredaktör på Aftonbladet Resa och har jobbat på förtaget i 

25 år. 
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 Christopher Holmerin – Nordisk Förlagschef Interaktiva Medier på tidningen Vi i 

Villa, Bonnier Publications. 

 Sandra Kastås – Jobbar som konsult och projektledare samt har ekonomi- och 

personalansvar på Ullman PR, vilka bland annat har kunder inom media, finans och 

internetförsäljning. 

 Harald Ullman- VD och strategisk PR-rådgivare på Ullman PR. 

 Emilia Ljungberg- Doktorand vid på Lunds Universitet, Institutionen för 

kommunikation och medier. Hon har skrivit en avhandling där hon studerade 

svenska resemagasinet RES och det internationella magasinet Business Traveller 

Asia/Pacific. 

 

2.3.2 Sekundärdata 

 
Bryman och Bell (2005) beskriver sekundäranalys som data som forskaren inte har samlat 

in själv. Författarna får stöd av Holme och Solvang (1996) som tillsammans menar att 

genom användningen av sekundärdata sparar forskaren både tid och pengar. Framförallt kan 

även sekundärdata ha hög kvalité då ett strängt urval av data redan har gjort på 

sekundärdata. Är sekundärdata dessutom tidigare framtagen med etablerade metoder menar 

författarna att även bortfallsrisken av data minimeras och är i många fall därmed så pålitlig 

som möjligt. Kumar (2005) framhåller att sekundärdata kan komma från exempelvis 

nationella urval av regering, tidigare forskning, personliga erfarenheter eller massmedia. 

Holme och Solvang (1996) menar att även bibliotek med systematiska kataloger har goda 

översikter över ämnen, författare och titlar som kan vara till nytta. Vår sekundärdata 

kommer bland annat från existerande litteratur som exempelvis tidigare kurslitteratur och 

litteratur som finns tillgängligt på Linnéuniversitetets bibliotek i Kalmar och Växjö. 

Vetenskapliga artiklar har vi hittat på Linnéuniversitetets olika databaser främst Onesearch 

och GoogleScholar. Observationer har även gjort på andra tänkbara Internetkällor som 

exempelvis existerande rapporter och flertal resemagasins hemsidor. 
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2.4 Vetenskapliga kriterier  

 

2.4.1 Validitet och reliabilitet 

 
Bryman och Bell (2005) framhåller att två viktiga begrepp och instrument inom forskning är 

reliabilitet och validitet när det kommer till forskningens kvalité.  Författarna poängterar att 

begreppens mått har olika stor relevans inom kvalitativ och kvantitativ forskning, men de 

utgör fortfarande en stor betydelse i den kvalitativa forskningen. Hur begreppen utvecklas 

och tillämpas är det som skiljer det åt. Svenning (2003) betonar att det övergripande 

problemet i empirisk forskning är hur forskaren ska översätta frågeställningar och teori till 

konkreta mätinstrument. Han fortsätter förklara att kopplingen mellan teori och empiri är 

svår men utan kopplingen blir forskningen meningslös. Denna koppling kallas enligt 

författaren för validitet. Holme och Solvang (1996) menar att kvantitativ forskning betonas 

mer av informationens representativitet; har forskaren mätt det denne ville mäta? Detta har 

enligt författarna inte en lika central roll inom kvalitativa studier, då syftet med en kvalitativ 

forskning framförallt är att få en bättre förståelse av ett visst ämne och faktor inom det.  Vi 

har under uppsatsens gång använt oss av en mängd olika vetenskapliga artiklar och teorier 

som styrker varandra och på så vis ökat förståelsen vilket vi anser även ökar uppsatsens 

giltighet.  

 

Likt Holme och Solvang (1996) framhåller även Patel och Davidsson (2011) att samspelet 

mellan vad forskaren ämnar undersöka och vad denne verkligen undersöker är viktigt. 

Författarna menar att undersökningar där människor är inblandade berör ofta inställningar, 

upplevelse samt kunskap som alla är abstrakta fenomen och enligt författarna inte lika 

påtagliga som exempelvis vikt och längd.  Holme och Solvang (1996), Bryman och Bell 

(2005) samt Patel och Davidsson (2011) belyser alla problematiken med att det är praktiskt 

omöjligt att återge en fullständig sanning. Författarna menar att forskarens egna tolkningar, 

erfarenheter och preferenser sätter prägel på sin egen forskning. För att ge en så 

sanningsenlig bild som möjligt har vi använt oss av en intervjuguide vid samtliga 

intervjutillfällen. För att det empiriska materialet skulle bli så korrekt som möjligt har vi 

spelat in och transkriberat samtalen samt bifogat det empiriska materialet i bilaga (se Bilaga 

2) för att kunna återge det tydligt.  
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Bryman och Bell (2005) framhåller även att i och med omvärldens ständiga förändring kan 

det vara svårt att påvisa en fullständig äkthet, något som vi är medvetna om och haft i 

åtanke under uppsatsens gång. Svenning beskriver även problemet med att nå hög 

tillförlitlighet inom empirisk forskning. Reliabilitet, eller tillförlitlighet förklaras enligt 

Bryman och Bell (2005) huruvida resultatet från en undersökning stämmer överens om 

undersökningen skulle göras på nytt eller om slumpmässiga faktorer och tillfälligheter har 

påverkat. Patel och Davidsson (2011) beskriver att resultatet av ett studerat ämne eller 

objekt innehåller både det “sanna värdet” och “felvärdet”. Felvärdet beror enligt författarna 

på brister i tillförlitligheten av ämnet och bero på en mängd olika faktorer exempelvis att 

undersökningen inte blir likgiltig vid ett senare tillfälle. Dock kan ämnets känslighet för 

variationer påverka så att olika värden till stor del alltid erhålls vid olika tillfällen. Patel och 

Davidsson (2011) menar vidare att när reliabiliteten är stor har felvärdet minskat och närmat 

sig det sanna värdet.  

 

2.5 Forskningsprocessen 

  

Uppsatsens ämne framkom efter en lång diskussion. Eftersom vi i grunden är 

turismstuderande med ett huvudämne inom marknadsföring visste vi från början att vi ville 

väva samman dessa två ämnen. Vi insåg snabbt att vårt gemensamma intresse var 

marknadsföring av destinationer, som så småningom mynnade ut i uppsatsens 

forskningsområde, det vill säga webbaserade resemagasin. Att inriktningen föll på 

webbaserade tidskrifter var på grund av vår nyfikenhet kring hur webben påverkar 

traditionell media och de möjligheter samt begränsningar det kan medföra. Uppsatsens syfte 

och forskningsfråga har anpassats under arbetsprocessens gång och har justerats allt 

eftersom.  

 

Den teoretiska referensramen har grundats i relevanta teorier som kompletterar och 

möjliggör besvarandet av uppsatsens syfte och forskningsfråga. Med granskning av 

litteratur och med hjälp av handledning kom vi fram till fyra teoretiska huvudämnen; 

Tjänsteerbjudandet, servicelandskapet, interaktion och medverkan på webben. Därefter 

fördjupade vi oss ytterligare och skapade en större förståelse som resulterade i en god grund 

inför insamlingen av empiri. Empirin är utav en kvalitativ ansats och baseras på personliga 

intervjuer. Till en början var vår ambition att komma i kontakt med några av de största 
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resemagasinen i Sverige, dock visade det sig bli problematiskt och vi blev tvungna att vidga 

urvalet av intervjupersoner. Vi bestämde oss för att ta kontakt via telefon med personer 

verksamma inom turism- och resebranschen samt media och kommunikation i 

Stockholmsområdet. Detta resulterade slutligen i en god variation respondenter bestående 

av tre konsulter, förlagschef, onlineredaktör samt en doktorand. Vi bokade in personliga 

möten med fem av dessa personer samt en telefonintervju. Samtliga respondenter 

tillhandahölls en genomtänkt intervjuguide som berörde omfattande och ämnesrelaterade 

diskussionsområden. Tillsammans försåg intervjupersonerna oss med rik kunskap och ett 

bredare perspektiv på ämnet, som vi anser blev till uppsatsens fördel. Nästa naturliga fas i 

arbetsprocessen var att sammanställa alla intervjuer efter diskussionsämnen. Detta gjordes 

för att få en god överblick och för att vi lättare skulle kunna orientera oss i det insamlade 

materialet.  

 

Efter sammanställningen av intervjuerna krävdes viss utfyllning av den teoretiska 

referensramen för att styrka analysen. Vi tog beslutet att väva samman empiri och analys 

under samma kapitel för att undvika onödig upprepning samt för att lyfta fram 

respondenternas väsentligaste resonemang som sedan mynnade ut i vårt besvarande av syfte 

och forskningsfråga. Tolkning är en viktig aspekt att belysa och Bryman (1997) poängterar 

att forskarens egen tolkning av respondentens information är ofrånkomlig i 

kvalitativforskning.  Även Repstad (2007) menar att forskaren vid varje enskild insamling 

av material utgör samtidigt en tolkning. Han menar att forskaren väljer medvetet ut 

underlag, samt sållar bort sådant som inte anses relevant. Vi har under arbetsprocessen gjort 

våra egna tolkningar särskilt i det empiriska materialet och på så vis kan våra egna 

återspeglingar förekomma. Detta är något vi hela tiden har haft i åtanke och vill även 

uppmärksamma läsaren om det.  

 
 

2.6 Metodkritik 

 
Bryman och Bell (2005) belyser att kvalitativ forskning är ett resultat av samverkan mellan 

individer och inte allmänna företeelser. Även Holme och Solvang (1996) framhåller att de 

subjektiva referensramar såsom fördomar och förkunskap som forskaren har är omöjliga att 

bortse ifrån i forskningsprocessen. Repstad (2007) styrker även detta och anser att 

kvalitativa intervjuer är idealistiska och individualiserade. Med detta menar författaren att 
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intervjuer fokuserar mycket på personliga åsikter, vilket är viktigt att forskaren har i åtanke 

vid analys av sitt material. Vi har under arbetets gång varit medvetna om att både vi som 

författare och våra valda respondenter är subjektiva och för att tydliggöra det har vi 

ifrågasatt de material vi arbeta med och försökt ge noggranna förklaringar till vald empiri.  

Vi har även spelat in samtliga intervjuer för att sedan kunna återge så tillförlitligt material 

som möjligt.  

  

Patel och Davidson (2011) framhåller även att syftet med kvalitativa intervjuer är att 

upptäcka och förstå egenskaper hos respondentens uppfattningar. Författarna menar att 

forskaren aldrig kan avgöra vad som är ett sant svar. Holme och Solvang (1997) betonar att 

om forskaren får fel urval av personer kan det leda till en misslyckad undersökning och 

påverka utgångspunkten forskaren hade från början.  Bryman (1997) poängterar att det är 

viktigt att sätta intervjupersonernas perspektiv i ett större sammanhang, samt ifrågasätta och 

analysera den givna informationen. Med detta i tanke har vi haft en öppen inställning 

gentemot respondenterna och det material de framhållit, men även varit kritiska.  För att få 

ut ett brett material har vi använt oss av en ämnesguide under intervjuerna och på så sätt gett 

utrymme för breda diskussioner relaterade till det studerade ämnet. Johannessen och Tufte 

(2003) framhåller att miljön där intervjun sker påverkar resultatet. Om responderande 

befinner sig i sin hemmamiljö, som till exempel kontoret kan det leda till en avslappnad 

stämning. Andra faktorer som kan påverka situationen är även egenskaper som kön, ålder, 

utseende samt uppträdande som antingen skapar avstånd eller närhet. I hänsyn till detta 

genomfördes alla personliga intervjuer på respektives arbetsplats. Patel och Davidson 

(2011) menar att både intervjuaren och respondenten är medskapare av samtalet. Författarna 

framhåller att det är intervjuarens uppgift att leda in respondenten på rätt ämne för att skapa 

ett innebördsrikt samtal men inte konstruera ett resonemang. Trovärdigheten på 

telefonintervjun som vi genomförde kan ifrågasättas. Bryman och Bell (2005) belyser att 

vid en telefonintervju kan inte intervjuaren se respondenten och på så vis inte avläsa 

reaktioner som exempel vis osäkerhet och undran, vilket kan leda till missförstånd.  För att 

minska denna problematik har vi i förväg mailat intervjuguide till respondenten för att reda 

ut eventuella frågor.  

 

Både Bryman och Bell (2005) samt Kumar (2005) ser olika begränsningar med 

sekundärdata. Sekundärdata har enligt Bryman och Bell (2005) ofta god kvalité men 

författarna poängterar att den medför mindre kontroll över materialets kvalité och 
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validiteten mellan sekundärkällorna kan variera avsevärt. Mindre kontroll av materialet har 

vi försökt förebygga genom att endast använda oss av välkända databaser samt hela tiden 

vara källkritiska till materialet vi använder oss av. Med detta i åtanke har vi försökt att vara 

öppna i insamlingen av vår primär- och sekundärdata. Holme och Solvang (1996) menar att 

källmaterialet måste ge en saklig bild av källorna och av tendenserna de påvisar, något även 

vi har beaktat.  
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3. Teoretisk referensram  

Med detta kapitel vill vi ge en tydlig teoretisk överblick som belyser uppsatsens centrala 

aspekter. Dessa delar är Tjänsteerbjudandet, Servicelandskapet, Interaktion samt 

Medskapande på webben. För att förtydliga ytterligare kommer det under samtliga 

huvudrubriker finnas en motivering till valet av teoriområde och dess relevans.  

 

3.1 Tjänsteerbjudandet  

 
Tjänster kan vara komplexa och immateriella särskilt inom resemagasinens bransch, därför 

vill vi klarlägga redan i början tjänsternas huvudsakliga egenskaper.  Vi vill förmedla en 

generell bild av tjänster med ett turismrelaterat perspektiv för att sedan belysa 

servicelogikens vikt inom ämnet.  

 
3.1.1 Tjänster 

 
Enligt Urry (2002) krävs det arbetskraft och olika stor grad av engagemang för att leverera 

tjänster inom turismrelaterad service. Coles och Hall (2008) belyser att turismbranschen har 

många likheter med handel inom andra tjänstesektorer men att den huvudsakliga skillnaden 

ligger i hur turismprodukter produceras och konsumeras. Vidare förklarar Page och Connell 

(2009) att turism är platsspecifik, vilket till exempel innebär att destinationen är platsen där 

konsumtionen sker medan produktionen är fragmenterad över många olika tjänstesektorer. 

Krishna et al. (2010) framhåller därefter att definitioner av kategorier inom tjänster är mer 

komplicerad än produkter och varor. Kategorierna visar inte bara vilka olika former tjänster 

kan ha men också hur viktiga de är.  Författarna menar att det är en nödvändig, social 

process där interaktion sker mellan en eller fler producenter och en eller fler kunder.  

 

Normann (2011) anser att tjänster är en social process medan Rytting (2006) refererat till 

Johnston och Clark (2001) vidareutvecklar diskussionen med att framhålla att en 

tjänsteprocess sammanlänkar resurser som exempelvis personal, andra kunder eller system 

med aktiviteter och att en rad olika processer tillsammans resulterar i ett utfall, det vill säga 

en tjänsteupplevelse. Page och Connell (2009) menar att turismen har blivit allt mer 

kommersiell och att destinationer konsumeras som produkter. Detta leder till att många 

olika organisationer måste vara en del av tjänsteleveransen för att skapa den upplevelse 

turisten sedan konsumerar.  
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Grönroos (2008) vidhåller att det finns tre framträdande särdrag hos tjänster. Det första 

särdraget är att tjänster är processer som består av aktiviteter där olika resurser såsom 

människor, system, information och produkter integrerar med varandra för att skapa en 

lösning åt kundens problem.  Detta styrks av Urry (2002) som menar att turister har en 

tendens att ha höga förväntningar på vad de bör få och uppleva eftersom att åka bort har en 

särskild betydelse. Sandén (2007) vidhåller även att produktion och konsumtion av tjänster 

sker parallellt, något som också gör processen oskiljbar. Likväl som Coles och Hall (2008) 

samt Page och Connell (2009) förklarar Urry (2002) vidare att inom turismbranschen finns 

det vissa svårigheter med detta. Författaren belyser att tjänster och service inom 

turismsektorn inte kan tillhandahållas var som helst utan måste produceras på speciella 

platser, ofta där producenten befinner sig.  

 

Det andra särdraget hos tjänster som Grönroos (2008) benämner är svårigheten att mäta 

tjänsters kvalité eftersom att det i förväg inte finns någon producerad kvalité att kontrollera 

och se över innan tjänster väl används. Författaren förklarar vidare att vissa delar av 

processen är osynliga för kunden. Grönroos (2008) framhåller att det endast är det synliga i 

processen som har betydelse för kunden, som exempelvis mötet med servicelandskapet. 

Författaren fortsätter med förklaringen att i den resterande delen av processen är det endast 

resultatet som är synligt, kan utvärderas samt upplevas som har betydelse för kunden. 

Kundens påverkan på processen medför också att en tjänst inte kan levereras på samma sätt 

till olika kunder. Enligt Grönroos (2008) sker kvalitetskontroll därför samtidigt som tjänsten 

produceras och konsumeras.  

 

Kundens närvaro och deltagande i tjänsters processer och leverans är det tredje tydliga 

särdraget, enligt Grönroos (2008). Han konstaterar att tjänster inbegriper någon slags 

samverkan mellan kunden och serviceleverantören. Dock menar författaren att det finns 

situationer där samverkan sker även om det inte är direkt interaktion som sker, som 

exempelvis på Internet. Vargo och Lush (2004) menar att samverkan i utbytet av tjänster är 

en kundorienterad process byggd på relationer. De fortsätter att vidhålla att värde för 

kunden och leverantören skapas under konsumtionsprocessen och kan inte endast finnas i en 

vara eller ett utfall, något som även styrks av bland andra Gummesson (1995) som menar att 

kunder köper erbjudanden som i sin tur skapar värde. Även Grönroos (2008) menar att 

tjänsteerbjudande omfattar värdehöjande komponenter som skapar konkurrensfördelar. 
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Service Dominant Logic (S-D logic) är ett relevant begrepp inom tjänster, och beskrivs av 

Ford och Bowen (2008) som viktigt ur ett ekonomiskt perspektiv då termen beskriver 

dynamiken av tjänsteekonomins förhållanden. Vargo och Lush (2004) som är skapare av 

begreppet S-D logic menar likt med Ford och Bowen (2008) att begreppet definierar tjänster 

som ogripbara och en tillämpning av specialiserade skickligheter som exempelvis kunskap 

och färdigheter genom handling, processer och utföranden krävs för att tillfredsställa 

kundens samt tjänsteleverantörens behov. Författarna vidhåller att i och med detta får 

marknadsföringen en bredare grund och logiken blir mer omfattande. Vargo och Lush 

(2004) framhåller att de centrala byggstenarna inom S-D logic är relationerna, ogripbarheten 

som tjänster innehar samt processerna som skapas. Liksom Vargo och Lush (2004) samt 

Ford och Bowen (2008) tidigare beskrev anser Sandén (2007) att tjänster är ogripbara, 

heterogena och kan variera i utförandet. I likhet med detta konstaterar Grönroos (2008) att 

tjänster upplevs på ett subjektivt vis men beskrivs ofta som upplevelser, känslor och 

förtroende för att bli mer abstrakta. Detta beror, enligt honom på att tjänster är opåtagliga 

vilket också är kärnan i tjänster. Författaren fortsätter att förklara att företag därför försöker 

komma på olika sätt att konkretisera tjänster genom att exempelvis tillhandahålla kunden ett 

dokument på resans bekräftelse. 

 

3.2 Servicelandskapet  

 
I följande teoriavsnitt vill vi lyfta fram servicelandskapets betydelse då vi ser att en av 

resemagasinens största förändringar är det skifte som har skett från det traditionella- till 

det virtuella servicelandskapet. Av den anledningen börjar vi med att presentera det 

traditionella servicelandskapet då vi anser att det väl speglar det virtuella samt är en god 

grund. Vidare belyser vi det virtuella landskapet, dess betydelse och kundens medverkan. 

 

3.2.1 Traditionella servicelandskap 

 
Det traditionella servicelandskapet diskuteras bland annat av Bitner (1992) som anser att 

servicelandskapet är en uppbyggd miljö där olika aspekter så som det visuella, hörsel och 

lukt påverkar individen och skapar en bild av serviceorganisationen hos kunden. Hon menar 

även att delar av det fysiska servicelanskapet påverkar både kundens och medarbetarens 

beteende. Vidare förklarar Daunt och Harris (2011) att både frontlinepersonal och designen 

av servicelandskapet är viktigt för att företag ska kunna nå uppsatta mål. En aspekt som 
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lyfts fram av Johnstone (2012) är att kundens val i samband med köp inte alltid har att göra 

med kommersiella aktiviteter runt omkring. Författaren refererar till Aubert-Gamet och 

Cova (1999) som hävdar att interaktionen mellan kunder har en allt mer betydande roll än 

faktiska produkter och att de är servicelandskapet som förenar människor. Johnstone (2012) 

via Tombs och McColl- Kennedy (2003) anser att de sociala aspekter som kan uppstå i ett 

servicelandskap antingen underlättar eller hindrar kundens upplevelse av tjänsten eller 

produkten och på så vis påverkar graden av nöjdhet.  Lin och Worthley (2012) hänvisar till 

Lovelock och Writz (2011) som påstår att kunden kan bli en medskapare i produktionen av 

service och de kan även vara en del av tjänsteupplevelsen. 

 

3.2.2 Virtuella landskapet 

 
Häger Jönsson (2011) framhåller att fram till mitten av 2000-talet ansågs digital 

marknadsföring fortfarande som ett nytt, oseriöst och ungdomligt komplement till den 

traditionella marknadsföringen. Vidare påpekar författaren att företag vid den tidpunkten 

fortfarande var osäkra på det nya fenomenet som digitala medier skapade och fortsatte 

därför att använda sig av mer traditionella och säkra medier, som exempelvis tidningar. Det 

har däremot skett en förändring som lyfts fram av Clow och Baack (2010) som framhåller 

att en ny era inom marknadsföring har uppstått på grund av Internets snabba utveckling.  

Wang et al. (2002) refererar till Armstrong och Hagel (1996) som hävdar att traditionella 

marknader där personlig kundkontakt förekommer kommer att genomgå en förändring och 

förvandlas allt mer till gemenskapsmiljöer. Författarna lyfter fram att detta är tydligt inom 

rese-och turismbranschen där webben har fått en central roll. Allt fler resenärer vänder sig 

till online-forum för att till exempel söka information, tips, hålla kontakt med människor 

världen över, hitta resesällskap och annat underhållningssyfte.  Wang et al. 

(2002)  instämmer med detta och betonar att tid och rum inte spelar någon roll längre i och 

med de virtuella landskapen. Turban et al. (2012) framhåller att hemsidor är exempel på 

digitala marknadsplatser, eller som Bitner (1992) kallar dem; virtuella servicelandskap. 

Dessa virtuella landskap skapas över Internet och är arenor för företag där de kan 

kommunicera med sina kunder. Enligt Turban et al. (2012) är det fysiska bevis som företag 

kan använda sig av för att leverera service före och efter köp, och det blir på så sätt mer 

handfast för kunden. 
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Wang et al. (2002)  poängterar att framgången av dessa webbsidor ligger i hur väl företagen 

känner sina kunder och deras behov. Även Vilnai-Yavetz och Rafaeli (2005) styrker att 

Internet är en öppen miljö där företagens storlek och plats inte har lika stor betydelse. 

Författarna hävdar att den teknologiska utvecklingen har skapat nya kanaler för både 

produktförsäljning och tjänster. Detta betonas även av Häger Jönson (2011) som poängterar 

att utvecklingen av teknologin har lett till att traditionella medier så som tidningar och radio 

har tvingats anpassas till att bli mer interaktiva genom internet. Wang et al. (2002) menar att 

de virtuella landskapen kan användas för att skapa nya tjänster, förbättra redan existerande 

produkter samt skapa nya funktioner. Vidare menar författarna att de har stor betydelse 

inom turismen eftersom de öppnar och breddar nya möjligheter inom marknadsföring och 

har haft en stor inverkan på bland annat försäljning, produkt-och tjänsteutveckling, 

leverantörsnätverk, informations-kvalitet och distributionskanaler.     

 

 

3.2.3 Virtuella landskapets betydelse för kund och företag  

 

Chaffey (2009) framhåller att konsumentens förhållningssätt och möjligheter till att handla 

varor och tjänster har ändrats dramatiskt. Hollander et al. (2011) framhåller vidare att 

konsumenten idag uppskattar alternativa nyheter från fler medier. Chaffey (2009) menar 

vidare att detta har medfört att företag måste ha uppdaterad information och kunskap om hur 

de effektivast kan använda digitala medier, för att kunna vara framgångsrika. Fill (2011) 

hävdar att företag använder sig av olika medier på varierande sätt som bör förmedla 

organisationens budskap samt för att lyssna och interagera med sina kunder. Författaren 

menar därefter att media kan delas in i olika typer, bland annat tidskrifter och digital som 

han även kallar interaktiv marknadskommunikation.  

 

Siles och Boczkowski (2012) framhåller att uppkomsten av ny media såsom nyhetssajter, 

bloggar och sociala nätverk har förändrat läsarens sätt att konsumera nyheter. Detta beror 

enligt författarna på att ny media ger friare och snabbare uppdaterad information än den 

kostsamma och snabbt inaktuella information som tryckta tidskrifter ger. Vidare förklarar 

Hollander et al. (2011) samt Siles och Boczkowski (2012) att Internets utveckling har 

påverkat tidningsindustrin negativt och lett till en nedgång i konsumtion av tidskrifter. 

Författarna belyser även att tidningsindustrin de senaste åren har drabbats av sämre intäkter 

på grund av industrins historiska behov av annonsering som nu minskar i samma takt som 
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konsumtion av tidningar gör det.  Detta styrks även av Clow och Baack (2010) som betonar 

att olika möjligheter att nå potentiella kunder ökat och otraditionella sätt har blivit 

populärare. Det har skett en stor utveckling inom alternativ media som har skapat ett nytt 

virtuellt landskap och i vissa fall även ett nytt språk. Wind och Mahajan (2001) menar att en 

unik aspekt med den digitala marknadsföringen är förmågan och möjligheten att skapa 

virtuella samhällen för kunder med samma intressen. Författarna framhåller vidare att 

virtuella samhällen har blivit samlingspunkter där personliga- samt professionella relationer 

och transaktioner sätts i fokus. Turban et al. (2012) lyfter fram innebörden av elektroniska 

marknadsplatser inom den digitala ekonomin då utbyte av information, varor, service och 

betalningar sker där.  Författarna menar vidare att dessa marknadsplatser skapar ett 

ekonomiskt värde för köpare, säljare, mellanhänder och för samhället överlag. Författarna 

förklarar vidare att marknader har tre huvudsakliga funktioner: att matcha köpare och 

säljare, underlätta utbyte av information, varor, tjänster och betalningar i samband med 

marknadstransaktioner samt förse en institutionell infrastruktur, såsom rättslig ram som 

möjliggör effektiva funktionella marknader. 

 

Hopkins et al. (2009) påstår att webbsidor bör skildra de traditionella servicelandskapen och 

på så sätt bli meningsfulla virtuellt. Författarna belyser att detta är på grund av att de 

påverkar kunderna och deras interaktion med företaget genom dess funktioner och 

design.  Enligt Turban et al. (2012) möjliggör internet även för kund, säljare och den 

virtuella marknaden att befinna sig på olika platser.  Detta är särskilt viktigt inom tjänste- 

och upplevelsebranscher, till exempel kan resenären genom Internet utforska en destination 

och få nödvändig information innan man bestämmer sig för en resa. Enligt Wang et al. 

(2002) bör virtuella servicelandskap inom resebranschen ha ett brett urval av publicerat 

innehåll som reseguider, nyhetsbrev och online-broschyrer samt bör besökarna förses med 

forum där interaktion mellan resenärer kan uppstå. Där kan de dela reseupplevelser, 

information och tips, författarna menar att dessa forum ger kunden ett större värde än vad 

traditionella medier kan tillgodose. Vilnai-Yavetz och Rafaeli (2005) hävdar att designen av 

det virtuella landskapet som kunden möter påverkar kundens känslor och uppfattning av 

företaget och viljan att kommunicera med företaget. Författarna framhåller att 

servicelandskapet representerar en organisation för dess kunder. Detta styrks även av Bitner 

(1992) och Zeithaml et al. (2002) som framhåller att hemsidor kan bygga upp förväntningar 

hos kunden och det är viktigt att företagen kan leva upp till dessa. 
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Hopkins et al. (2009) hänvisar till Childer et al. (2001) som lyfter fram betydelsen av en 

webbsidas utformning. Författarna menar att webbsidans organisering och struktur påverkar 

kundens navigering och förmåga att utforska den interaktiva miljön i sin 

informationssöknings process. Hopkins et al. (2009) lyfter fram att en effektiv webbsida 

underlättar för besökaren att finna vad den söker, samt att det ger en mer givande och 

lustfylld online-upplevelse. Clow och Baack (2010) presenterar två huvudkomponenter som 

har en vital betydelse för företag på Internet; e-handel och interaktiv marknadsföring. 

Kataloger är en del av e-handel och genom bilder, video och produktinformation kan dessa 

bli mer tilltalande. Författaren klargör att om företag även erbjuder tryckta tidskrifter är det 

viktigt att dessa är enhetliga med de som finns på webben.  

 

Clow och Baack (2010) beskriver tre incitament som uppmuntrar kunden att besöka en 

hemsida för att genomföra köp. Finansiella incitament kan ske genom till exempel rabatter, 

gratis leverans och sänkta priser. Dessa incitament kan leda till förstagångsköp via e-handel. 

Bekvämlighet är det andra incitamentet som underlättar shoppingprocessen för kunden 

genom att denne kan hantera sina köp från valfri plats och tidpunkt. Internet förenklar även 

möjligheten att jämföra olika produkter och tjänster innan ett beslut fattas. Det sista 

incitamentet är mervärde som ämnar förändra kundens köpvanor ur ett långtidsperspektiv. 

Genom att företag lär känna sina kunder på ett djupare plan, desto mer skräddarsydda 

erbjudanden kan utformas som sedan skall resultera i ett högre värde. En vanlig 

värdeskapande stimulans är att erbjuda produkter på webben som inte finns tillgängliga i de 

tryckta magasinen. Enligt Clow och Baack (2010) innebär interaktiv marknadsföring att det 

skapas ett samspel mellan kund och företag. Det är baserat på tvåvägskommunikation och 

kundengagemang.  Författarna framhåller att interaktiv marknadsföring möjliggör för 

marknadsföraren att rikta sig till individer med personligt anpassad information samt att det 

engagerar kunden med företaget och dess produkter. 

 

Enligt Turban et al. (2012) har tryckta tidskrifter minskat på grund av de digitala medierna 

men de kommer inte att försvinna helt inom den närmsta framtiden. Enligt Turban et al. 

(2012) använder kunden kataloger för att hitta information kring produkter och service. 

Författarna menar vidare att fördelen med digitala kataloger är att de kan snabbt överskådas 

med hjälp av sökmotorer och kan vara interaktiva på ett annat sätt än de tryckta versionerna. 

Författarna förklarar vidare att de digitala katalogerna har övergått till att vara dynamiska, 

anpassade och integrerade med försäljning och köpprocesser.  Det finns även nackdelar och 
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begränsningar med dessa online kataloger. Turban et al. (2012) framhåller att kunden måste 

ha tillgång till dator och Internet för att ha tillträde till katalogerna samt att de måste vara 

användarvänliga för att kunden ska kunna hitta det den söker. Trots dessa limitationer 

hävdar författarna att användning av digitala kataloger kommer att öka i samma takt som 

Internetanvändningen.  

 

3.3 Interaktion   

 
I detta kapitel vill vi poängtera att interaktivitet har fått en allt större betydelse både för 

kund och företag. Vi vill dessutom belysa att webben öppnar en mångsidig kommunikation 

och även nya möjligheter som en traditionell tidskrift inte erhåller.  

 

3.3.1 Interaktion på webben 

 
Grönroos (2004) menar att interaktion är en av grundstenarna inom servicemarknadsföring 

och blir därför här ett centralt begrepp. Grönroos (2010) menar att interaktion är ömsesidig 

där alla inblandade parter påverkar varandra.  Vidare menar författaren att begreppet 

förbindelse också blir relevant när ämnet interaktion diskuteras. Han menar att parterna som 

involveras i interaktionen på något sätt är i kontakt med varandra, de samverkar och 

påverkar varandras processer. Enligt Reppel och Szmigin (2010) har interaktion på Internet 

mellan konsumenter och leverantörer de senaste årtionden ökat intresset hos 

marknadsförare. Vidare framhåller författarna att ”online-miljöer” skiljer sig från 

traditionella miljöer eftersom att de tillåter en mer mångsidigt kommunikation där 

konsumenten tar en aktiv roll. Reppel och Szmigin (2010) menar att Internet tillåter även 

fler parter att vara inblandade, exempelvis kan ett möte på Internet involvera både 

konsumenter, leverantörer samt en tredje part i form av annonsörer eller andra konsumenter. 

 

Mathews et al. (2011) vidhåller att Internet har ökat utbudet av den internationella 

marknaden. Vidare framhåller författarna att företagens tillgång till Internet har ökat 

tillgången till information, samt möjligheten till att sprida den. Detta styrks av Reppel och 

Szmigin (2010) som vidhåller att den snabba utvecklingen av Internet har skapat en miljö 

där kunden engageras och involveras direkt med företagens verksamheter på olika vis och 

nivåer genom interaktion. Reppel och Szmigin (2010) framhåller att massmarknadsföringen 

blir därmed allt mer skymd av en mer individuell inriktning vilket kräver att interaktionen 
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mellan konsument samt företag är mer aktiv och kunskapsrik. Grönroos (2010) framhåller 

att i traditionella marknadsföringssituationer där leverantörer tillhandahåller en resurs i form 

av en produkt som ska lösa ett problem, påverkar inte parterna varandra. Däremot, ger 

tjänster som exempelvis chattforum och kundtjänst en interaktiv plattform där kund och 

leverantör kan påverka varandras värdeskapande processer.  

 

Grönroos (2010) betonar att genom interaktionen skapas möjligheter för företag att 

engagera sig i konsumenten och dennes processer för att påverka dem och resultatet av 

processerna. Konsument- och leverantörsprocesser utförs parallellt med varandra. 

Författaren menar vidare att parter interagerar fysiskt eller via system då exempelvis en 

konsument besöker en webbtidsskrift. Reppel och Szmigin (2010) belyser olika aspekter 

med att använda Internet som verktyg, som exempelvis den enkla och snabba tillgång till 

informationssöknings- samt delning, vilket ger konsumenten möjlighet att självständigt söka 

information och bli mer informerad. Reppel och Szmigin (2010) framhåller att dagens 

konsument kommunicerar och interagerar genom aktiviteter och användningen av media 

vilket medför att företag tvingas sätta sig in och involveras i konsumentens egna processer. 

Detta styrks även av Tapscott (2009) som diskuterar nätgenerationen och framhåller att den 

nya generationen inte är passiva mottagare utan förväntar sig aktiva relationer med 

företagen. 

 

3.3.2 Sociala nätverk  

 
Holmström och Wikberg (2010) lyfter fram att det har skett en förändring som har lett till 

att vi kommunicerar mer, men även annorlunda. Sociala medier innebär att många 

kommunicerar med många, till skillnad från traditionell masskommunikation. Sociala 

nätverk kopplar alltså samman individer med varandra.  Reppel och Szmigin (2010) 

framhåller att samspelet mellan sociala nätverk och uppkomsten av digitala sådana var från 

början ämnade för området sociologi men har haft en betydande påverkan även på 

marknadsföringsområdet. Författarna menar att i sociala nätverk på Internet är interaktivitet 

mellan deltagarna väsentlig och nödvändig för nätverkets överlevnad. Hogeboom et al. 

(2010) framhåller att sociala nätverksstrukturer inkluderar bland annat ömsesidighet, 

komplexitet, täthet, homogenitet, nåbarhet och geografisk spridning. Holmström och 

Wikberg (2010) vidhåller att information blir allt mer tillgängligt och att sociala medier får 

en större och inflytelserik roll i medielandskapet.  Författarna förklarar vidare att kunden 
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genom sociala medier kan skapa innehåll, sprida innehåll samt bli en ambassadör för 

företagens varumärken. Kunden skapar värde genom att skapa och sprida innehåll, samtidigt 

som denne själv gör reklam och inbjuder nya användare till tjänsten.  König (2012) 

framhåller att kundens upplevelse av företag inkluderar allt mer sociala medier, som skapar 

för företagen ett enkelt sätt att skapa dialoger och relationer för att på så vis öka 

kundnöjdhet, försäljning samt stärka sitt varumärke. Enligt författaren används även sociala 

medier för att få nöjdare kunder, göra affärer och få goda relationer. 

 

Reppel och Szmigin (2010) framhåller att teknologin underlättar för deltagarna att skapa 

mer komplexa nätverk än vad de redan är genom att sammanföra individer. Exempelvis 

genom att dela med sig av foton där deltagare tillåts att kommentera på andra deltagares 

foton vilket gör det lättare för alla deltagare att navigera och söka igenom ett större antal 

individer. När kunden får delta interaktivt menar författarna att värdekänslan av tjänsten 

förhöjs och kan leda till att kunden vill dela med sig av sitt bidragande till vänner och 

familj. Clow och Baack (2010) poängterar att Internetanvändare använder chattforum och 

bloggar för att jämföra företag, varumärken och produkter. Författarna hävdar att 

bloggfenomenet har växt fram ur chattforumen som från början var en ny form av ”word of 

mouth” där kunderna kunde diskutera och utbyta information med varandra virtuellt. Det 

som gör bloggarna kraftfulla är att en missnöjd kund kan dela sin dåliga erfarenhet med 

tusentals, inte enbart med vänner och familj. Även Weber (2009)  poängterar att bloggar 

inte har samma redaktionella begränsningar som tryckta tidningar kan ha. De har en stor 

slagkraft och bygger på tillit och gemenskap, även det faktum att bloggare litar mer på 

varandra än företag. Clow och Baack (2010) förklarar vidare att det är viktigt att 

marknadsförare tar hänsyn till hur kunder interagerar med denna information. Författaren 

redogör ”kontakt punkter” som är de platser där kunden är interaktiv med företagets 

information. Dessa punkter kan vara direkta, indirekta, planerade eller oplanerade, trots 

detta hävdar författaren att det är viktigt att alla företagsledare bör se till att varje 

kontaktpunkt förmedlar samma meddelande och skapar en helhet. 
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3.4 Medskapande på webben 

 
Vi ser att kunden allt mer intagit en aktiv roll som medskapare av tjänster på webben. Detta 

samt kundens påverkan på värde och kvalité är något som är av betydelse för hur tidskrifter 

på webben upplevs och något vi vill påvisa i detta kapitel.  

 

3.4.1 Värdeskapande 

 
Enligt Vargo och Lusch (2004) har marknadsföring förflyttats långt bortom distribuering 

samt tillverkning och berör mer än bara utbytet av varor. Varor är inte längre de 

gemensamma och viktiga nämnarna av utbytet. Vidare betonar Vargo och Lusch (2004) att 

de viktiga nämnarna är specialiserad kunskap, mentala färdigheter och psykologiska 

färdigheter. Författarna förklarar vidare att huvudkompetenserna hos tjänster inte är fysiska 

tillgångar utan immateriella processer som är summan av färdigheter och teknologi. 

Grönroos (2010) framhåller att interaktioner mellan konsumenter och leverantörer måste 

finnas för att värdeskapande och medskapande av värde ska existera. Normann (2011) 

framhåller att dagens kund har ett större intresse i att veta vad leverantören tillhandahåller 

och dess funktion. Författaren menar att den ökade kunskapsnivå hos kunden är en av 

orsakerna till detta. Normann (2011) fortsätter med förklaringen att detta medför att kunden 

kan påverka leverantörens beteende och förhållningssätt till sin produktion och påverkar 

därmed relationen mellan kund och företag.  

 

Normann (2011) menar att kunden fokuserar allt mer på att förstärka sin egen identitet och 

behov, vilket mynnar ut i ett allt mer individualiserat beteende. Detta medför även enligt 

författaren att värdeskapandeprocessen blir allt mer individualiserad och kunderna mer 

intresserade och deltagande i processen. Grönroos (2004) menar att serviceleverantörer 

måste anpassa och rikta sina resurser mot kundernas process av värdeskapande. Grönroos 

(2004) framhåller även att kunden måste ta emot och uppskatta värdet som ett företag 

levererar för att skapa en långvarig relation. Det viktiga i en relation med 

serviceleverantören är enligt Grönroos (2004) dennes förmåga att leverera produkter och 

service på ett bättre sätt än konkurrenterna för att skapa värde hos kunden i dennes 

värdeskapandeprocess. Författaren framhåller att kunder har olika behov som företag har till 

uppgift att satisfiera. Har inte företag kunskap om detta menar Grönroos (2004) att de inte 

kan erbjuda en produkt eller tjänst på ett tillfredsställande sätt åt kunden. 
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Vargo och Lusch (2004) refererar till Gummesson (1998) som framhåller att då kunden är i 

fokus kan värde endast skapas när en produkt eller tjänst konsumeras. Vargo och Lusch 

(2004) utvecklar resonemangen genom att framhålla att företag bara kan tillgodose en 

plattform som genererar värde. Det är däremot kunden själv som väljer att vara delaktig i 

processen samt värderar värdet och därmed bli en medskapare till värde. Grönroos (2012) 

refererar till Gupta och Lehman (2005) som påpekar att båda parter tar del av värdet när det 

skapas. När tjänsteleverantören levererar service eller tjänster till kunden, får 

tjänsteleverantören i gengäld tillbaka värde, som exempelvis information om kunden och 

dennes behov som kan användas för att utveckla nya tjänster och godare service. 

 

3.4.2 Kvalité 

 
Grönroos (2008) framhåller att kvalité på en produkt eller tjänst är vad kunden upplever att 

den är. Författaren vidhåller att tjänsteprocessens interaktioner mellan företag och kund får 

en avgörande inverkan på hur tjänsten upplevs. Grönroos (2008) menar att kvalité kan 

betraktas som en grundförutsättning för konkurrensfördelar när det gäller tjänster. Enligt 

Park och Sirakaya-Turk (2008) är en webbsidas kvalité viktig för reseföretag och ett sätt att 

differentiera sig från sina konkurrenter. Delone och McLean (2003) diskuterar två typer av 

kvalité som är av relevans för webben.  Den första är Informationskvalité som syftar på att 

webbinnehåll bör anpassas, vara relevant, lätt att förstå och säkert.  Det andra är Service 

kvalité som författarna hävdar uppstår när företaget har återkommande besökare som ska ses 

som kunder. Skulle servicen vara dålig, finns risken att förlora kunderna och även minska i 

försäljning. Zeithaml et al. (2002) poängterar att företag måste byta fokus från elektronisk 

handel till e- service. För att kunna göra det, krävs det en djupare förståelse för e-service 

kvalité. Författarna refererar till sin tidigare studie (Zeithaml et al. 2000) där de definierar 

service-kvalité som, i vilken utsträckning en webbplats underlättar effektiv shopping, inköp 

samt leverans av produkter och service. 

 

Zeithaml et al. (2002) lyfter fram fem aspekter som påverkar kundens uppfattning av 

webbsidan och kvalitén; Informationstillgänglighet och innehåll. Författarna refererat till 

Van del Poel och Leunis (1999) framhåller att kunden får under sin shoppingprocess 

tydligare information genom webbsidor än via kataloger. Användarvänlighet syftar bland 

annat på hemsidans uppbyggnad, sökfunktioner och snabbhet i nedladdning.  Integritet och 

säkerhet på webbplatsen är den tredje aspekten som författarna förklarar värderas högt av 
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kunderna.  Grafisk stil menar på hemsidans layout så som färger, bilder och text. Den femte 

och sista är Uppfyllelse som enligt författarna via Gilly (2002) är den starkaste indikatorn 

när det kommer till kundnöjdhet och kvalité. 

 

3.4.3 Kundens roll 

 
Enligt Holmström och Wikberg (2010) har makten gradvis förflyttats till kunden, vilket 

innebär att kunden får allt mer att säga till om samtidigt som företaget får större möjligheter 

att interagera med sin kund och skapa starkare relationer. Författarna framhåller att när 

kunden får delta interaktivt förhöjs värdekänslan av tjänsten vilket kan leda till att kunden 

vill dela med sig av sitt bidragande till vänner och familj. Bruhn och Georgi (2006) samt 

Krishna et al. (2010) framhåller att interaktion mellan en kund och delar av 

produktionssystemet hos tjänsteleverantören såsom personal eller teknik alltid inträffar. 

Krishna et al. (2010) menar att kundens bidrag i produktion- och konsumtionsprocessen är 

också något som krävs inom tjänstesektorn. Grönroos (2008) fortsätter diskussionen och 

vidhåller att kunden uppfattar tjänsters processer samtidigt som de utvecklas och på så vis 

påverkar dess utfall och resultat. Kundens delaktighet inom exempelvis design, leverans och 

informationsdelning har enligt författaren blivit en allt större konkurrensfördel hos både 

tillverkningsföretag och service/tjänsteföretag. 

 

Enligt Füller et al. (2009) uppmanas kunden att aktivt delta i skapandet av nya produkter. 

Detta görs bland annat genom att engagera kunden i exempelvis utvärdering, diskussioner 

samt förbättring av detaljer hos tjänster eller produkter. Författarna förklarar vidare att den 

virtuella miljön ger kunden en möjlighet att kommunicera och framföra sin kunskap utan 

direkt personlig kontakt. Vidare menar författarna att även fast kunden inte får respons på 

en gång är det viktigt att den virtuella miljön skapas på ett sådant sätt som både motiverar 

och aktiverar för att kunden ska ta på sig rollen som medskapare. Prahalad och Ramaswamy 

(2004) anser att företags roll som producenter och kunden som förbrukare hör till den 

traditionella värdeskapande processen som har genomgått en förändring.  Enligt författarna 

vill dagens kund interagera med företag och vara en del av den process som innebär att både 

definiera och skapa värde.  På så sätt är den medskapande upplevelsen beroende av 

engagerade individer.   
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Payne et al. (2009) hävdar att delar av informationssöknings möjligheter, till exempel såsom 

att utvärdera och jämföra alternativ kan leda till mer en kunnig och bättre informerad kund. 

Enligt författaren är avsikten att förse kunden med kunskap och fakta som får denne att fatta 

beslut som i sin tur uppmuntrar kundengagemang i medskapande beteenden. Vidare betonar 

Payne et al. (2009) betydelsen av kundens röst. Kundens input är enligt författarna 

avgörande i skapandet av rikare upplevelser och därför är det av störst vikt att 

leverantörerna tar full hänsyn till kundens åsikter. Ojasalo (2003) refererar till Storbacka 

(1994) som framhåller att kundens ökade möjligheter att delta och påverka produktionen av 

service gör att kunden inte längre kan ses som en passiv mottagare utan snarare som en 

integrerad del av organisationen. Även Prahalad och Ramaswamy (2004) styrker att 

kundens roll i samband med värdeskapande har ändrats från passiv mottagare till aktiv 

partner och aktör.  Vidare förklarar författarna att i samband med Internets utveckling har 

kundens kunskap ökat både angående service och leverantörs alternativ, den ökade 

kunskapen leder till en efterfrågan på skräddarsydda lösningar. 

 

Payne et al. (2009) framhåller att medskapande också kan vara relaterat till känslor som 

bidrar till kundens engagemang, de känslorrelaterade aspekterna kan till exempel vara 

teman, metaforer, berättelser, igenkännande och överraskningar.  Författarna förklarar 

vidare att medskapande baseras på olika möjligheter det enskilda företaget har. En sådan 

möjlighet kan vara den tekniska utvecklingen som möjliggör för leverantören av tjänsten att 

engagera sig direkt med kunden eller andra leverantörer på webben. Ytterligare en möjlighet 

är enligt Payne et al. (2009) förändringar i branschens logik vilket innebär att uppkomsten 

av nya konkurrenter skapar mer spänning och engagemang hos kunder.  Slutligen 

understryker författarna förändringar i kundens preferenser och livsstilar som en möjlighet 

som skapar incitament för medskapande. 

 

3.5 Tillämpning av teori 

För att tydliggöra de teoretiska begrepp som vi anser har en stor vikt i kommande avsnitt, 

vill vi än en gång lyfta fram de rubriker som återfinns i kapitel 3, dessa är; 

Tjänsteerbjudandet, Servicelandskapet, Interaktion samt Medskapande på webben. I 

nästkommande avsnitt kommer teorierna under dessa rubriker att knytas an till uppsatsens 

empiriska material för att skapa en bredare uppfattning om det forskningsämne som 

uppsatsen behandlar. De teoretiska delar som kommer ha en central roll i kapitel 4 är främst 
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Servicelandskapet och Medskapande på webben, som kommer framförallt att stödjas av 

teorier relaterade till avsnitten Tjänster samt Interaktion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 

4. Empirisk och teoretisk analys 

Vi har valt att presentera vår empiri tillsammans med analys under samma kapitel.  

Rubrikerna skiljer sig från det föregående avsnittet eftersom vi har haft ett öppet 

förhållningssätt och därav låtit det empiriska materialet styra valet av dessa. Rubrikerna 

är: Webbaserade resemagasin, För- och nackdelar med webbaserade resemagasin, Kvalité 

och värde, Interaktion i det virtuella servicelandskapet, Kund till kund-ett samspel på 

webben samt Resemagasinens framtid. De teoriavsnitt som kommer ha särskilt stor 

betydelse genomgående i analysen är Serivcelandskapet och Medskapande på webben, 

vidare kommer dessa framförallt stödjas av teorier inom Interaktion och Tjänster.  

 

  

Empirin baseras på sex intervjuer (se bilaga 2).  Nedan följer en sammanfattning på 

samtliga respondenter:  

 

 Therése Bengtsson 

 Anders Hedberg 

 Christopher Holmerin 

 Sandra Kastås  

 Harald Ullman 

 Emilia Ljungberg 

 

4.1 Webbaserade resemagasin 

 
Ljungberg framhåller att de svenska resetidningarna började publiceras under 1994 och 

strax därefter började de även starta upp egna hemsidor, men webbsidorna var innehållslösa. 

Det var mer ett sätt att kunna skriva att en hemsida fanns samt visa att företaget var i 

framkant och i full färd med utvecklingen, vilket är i likhet med det Häger Jönsson (2011) 

lyfter fram. Författaren påpekar att företag fram till mitten av 2000-talet fortfarande var 

osäkra på digitala medier och fortsatte därför att använda sig av mer traditionell media som 

exempelvis tidningar.  Clow och Baack (2010) menar att det har skett en förändring där en 

ny era inom marknadsföring har uppstått på grund av Internets snabba utveckling.  En viss 

koppling kan ses till Holmerin som menar att alla inom mediavärlden står inför ett stort 

paradigmskifte. Holmerin menar att webben förut varit ett komplement till den tryckta 
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produkten men att tiderna har förändrats. Nu är helheten av de båda som är viktigt, för både 

kunder och annonsörer.  

 

“Vi var först ute på webben av de stora tidningarna 1994, då satt två män i en liten skrubb 

och så tittade man in och frågade; vad håller ni på med? Något som heter Internet… Lycka 

till, ungefär” 

- Hedberg   

 

Häger Jönson (2011) framhåller att utvecklingen av Internet och sociala medier har lett till 

att traditionella medier som tidningar och radio har tvingats anpassas till att bli mer 

interaktiva genom Internet. Likväl menar Ford och Bowen (2008) att ett skifte inom 

marknadsföring har skett som innebär ett större fokus på kunskap, processer och färdigheter. 

Holmerin betonar att det är viktigt att se över hur läsarbeteendet ter sig, något som är extra 

tydligt i vissa åldrar. Den nätbaserade läsningen är hög hos exempelvis generationer från 

90-talet och Holmerin menar att det är många yngre som inte ens känner till 

pappersprodukter.  

 

Wang et al. (2002) belyser att virtuella landskap kan användas att skapa nya tjänster, 

förbättra redan existerande produkter samt skapa nya funktioner. Bengtson påstår att de 

flesta människor köper sina resor på nätet genom att läsa recensioner, granska olika hotell 

och läsa vad andra besökare har sagt om platserna. Bengtsson berättar att en kollega till 

henne var i Barcelona i somras och refererade till sin resa som sin första smartphoneresa där 

hon enbart använde sig av mobiltelefonen för all informationssökning. Det faktum att 

resenären vänder sig till webben och reseguider för informationssökning styrks även av 

Hedberg. Ett samband kan upplevas till Wang et al. (2002) som refererar till Armstrong och 

Hagel (1996). Författarna belyser att det är tydligt inom rese-och turismbranschen att 

webben har fått en central roll på grund av att allt fler resande vänder sig till online-forum 

för att söka information och dylikt. Även Grönroos (2008) belyser kundens närvaro och 

deltagande, men poängterar att det även finns situationer där samverkan inte sker i 

direktkontakt som till exempelvis genom Internet. 

 

Bengtsson berättar att hon inte uppfattar Res och Vagabond som tidskrifter på webben och 

berättar vidare att det inte är där hon letar efter information när hon själv ska resa. Hon 

framhåller att i dagsläget skulle hon ta med sig mobilen och använda den som 
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informationskälla. Hedberg förklarar dock en problematik med detta. För att komma åt 

exempelvis reseguider krävs det att konsumenten är online, vilket idag kan resultera i en 

stor kostnad för resenären. Hedberg tror ändå på en förändring i framtiden då de hela tiden 

jobbar med att hitta nya lösningar.  En koppling kan göras till Chaffey et al.  (2009) som 

belyser att företagen måste ha uppdaterad information och kunskap om hur de kan använda 

digitala medier på ett effektivt sätt för nå framgång. Hedberg berättar att de har fler läsare 

på webben men att det beror på att webben är omättlig. Han menar att den är nästan som ett 

svart hål, där hur mycket material som helst kan hällas ner och ständigt kräver mer. Han 

stöds av Bengtsson som anser att möjligheten med den webbaserade tidningen är oändlig, 

bland annat genom att du kan stoppa in film, ljud och få reseupplevelser mycket lättare. En 

närhet kan ses till Grönroos (2008) som framhåller att företag därför försöker komma med 

olika sätt att konkretisera tjänster genom att exempelvis tillhandahålla kunden ett dokument 

på resans bekräftelse.  

 

4.2 För-och nackdelar med webbaserade resemagasin 

 
Ullman vidhåller att Internet är fragmentiserat och menar att läsaren antingen kan sitta med 

en Metro på endast 50 sidor eller med sin mobil där en miljard olika webbsidor och artiklar 

finns att välja bland.  Bengtsson tror att tidskrifterna kommer bli allt mer individualiserade 

och att man till exempel kommer kunna skriva ut sin egen tidskrift i digitalt tryckt efter 

intresse. En koppling kan ses till Normann (2011) som menar att kunden har ett allt mer 

individualiserat beteende. Vidare menar Ojasalao (2003) via Storbacka (1994) att kunden 

inte längre kan ses som en passiv mottagare, utan som en integrerande del av företaget. 

Holmerin delar åsikt med Ullman och menar att Internet har ett helt annat djup. Här kan en 

tydlig koppling ses till Clow och Baacks (2010) påstående om att otraditionella sätt att nå 

den potentiella kunden har blivit allt populärare. Ullman menar att det som för 30 år sedan 

hände på en vecka, händer på en halv dag idag. Clow och Baack (2010) förklarar vidare att 

den stora utvecklingen inom alternativ media har skapat ett nytt virtuellt landskap. Hedberg 

poängterar att även teknik föråldras, men att gamla artiklar måste vara sökbara och finnas 

kvar. Detta kan relateras till det Holmerin och Ullman påtalar då Hedberg belyser att artiklar 

på webben aldrig raderas. 

 

Wang et al. (2002) poängterar att Internet är en öppen miljö. Ullman menar att information 

på Internet flödar mycket bättre. Hedberg belyser även att fördelen med en webbaserad 
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tidskrift är att redigering kan ske kontinuerligt, vilket inte är möjligt i en tryckt version. 

Vidare menar Turban et al. (2012) att magasin på webben kan överskådas snabbt och vara 

interaktiva på ett annat sätt än de tryckta. Även Hedberg framhåller att Internet träffar 

oerhört brett. Han poängterar även att Aftonbladet är ett starkt varumärke men anser att den 

stora utmaningen ligger i att vara tillräckligt bra och att finnas på de kanaler där läsarna 

finns. Han påpekar även att det inte kostar att klicka runt på webben. Det Hedberg menar är 

att ett köpbeslut är något helt annat, särskilt när man är inne i en kiosk och överväger om 

man ska köpa ett magasin eller inte. Hedberg menar att en bra rubrik, är en bra rubrik och 

att åldern på läsaren i sådana situationer inte spelar någon större roll.  

 

Hedberg berättar att Aftonbladet Resas läsare är äldre och att den typiska magasinköparen 

är en kvinna på 47 år. Han framhåller att en kvinna i 47 års åldern i allmänhet inte äger en 

ipad. En koppling kan göras till Turban et al. (2012) som menar att kunden måste ha 

tillgång till dator och Internet för att kunna läsa magasinen samt vara användarvänliga. 

Vidare påpekar Hedberg att företag måste känna av. Han poängterar att företaget ska leda 

utvecklingen, men de får inte ligga för långt fram så att kunden inte förstår vad företaget 

håller på med och det är därför viktigt att lyssna av hela tiden. En närhet kan ses till 

Grönroos (2008) som framhåller att kunden har olika behov som företag har till uppgift att 

satisfiera. Vidare menar författaren att tjänster är processer av aktiviteter där olika resurser 

såsom människor, system, information och produkter integrerar med varandra för att skapa 

en lösning åt kundens problem, något som Reppel och Szmigin (2010) styrker med att säga 

att Internet som verktyg används på olika vis av kunden.  

 

Holmerin framhåller att bra kvalitativa artiklar i print fungerar lika bra på den webbaserade 

tidskriften.  På Internet använder sig också magasinet ”Vi i villa” av mycket 

användargenerella innehåll, där öppna forum för besökare finns för att de ska kunna få 

igång en levande diskussion, något som är svårare att skapa i en tryckt tidskrift. En koppling 

kan göras till Wang et al. (2002) som anser att virtuella servicelandskap inom resebranschen 

ska ha ett brett urval av publicerat innehåll, samt att de bör förse besökarna med forum där 

interaktion mellan resenärer kan uppstå. Dessa forum, hävdar författarna ger kunden ett 

större värde än vad traditionella medier kan tillgodose. Holmerin vidhåller att de jobbar 

mycket med tävlingar såsom ”Rösta fram Sveriges fulaste kök”.  Även Ullman anser att 

tävlingar kan vara ett sätt att engagera kunden och han menar att tiden då den webbaserade 

tidskriften var en marknadsföringskanal är förbi. En nära koppling kan göras till Grönroos 
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(2010)  som menar att parter som interagerar med varandra på något sätt är i kontakt med 

varandra, de samverkar och påverkar varandras processer. Enligt Holmerin är den bästa 

kombinationen att mixa användaregenererat material med journalistik. En anknytning kan 

göras till Reppel och Szmigin (2010) som menar att teknologin underlättar för deltagarna att 

skapa mer komplexa nätverk än vad de redan är genom att föra samman individer. Den 

tryckta tidskriften har enligt Holmerin dock inte lika stora förutsättningar till 

tvåvägskommunikation. Reppel och Szmigin (2010) framhåller att ”online-miljöer” skiljer 

sig från traditionella miljöer eftersom att de tillåter fler parter vara inblandade där 

konsumenten tar en aktiv roll. 

 

Ullman anser att det är lättare för läsaren att se förbi sådant denne inte är intresserad av på 

Internet, som till exempel reklam och annonsering. Dock poängterar Hedberg att 

resereportage har en lång levnadslängd så länge informationen är uppdaterad och når 

därmed en stor publik över tiden. Han berättar även att annonsörerna vill ligga nära 

relevanta reportage, men att webben inte är konstant och förändras. Detta medför att det kan 

vara svårt att matcha artiklar tillsammans med annonser, vilket blir en utmaning för den 

webbaserade tidskriften. Kastås framhåller även att hon själv som konsumerar tidskrifter 

läser mycket mer i en papperstidskrift och hon söker inte aktivt upp lika mycket nyheter i en 

webbaserad tidskrift. Även Bengtsson påpekar att denna typ av sållning av information sker 

snabbare på datorn än i en tryckt version.  En anknytning kan göras till Zeithaml et al. 

(2002) som menar att en webbsidas kvalité påverkas bland annat av användarvänligheten. 

Bengtsson framhåller att den tryckta tidningen ger en större helhet med rubrik, ingress, bild 

och bildtext. Hon menar också att den tryckta tidskriften är uppbyggt på ett hantverk, medan 

läsaren på skärmen kan missa mycket genom skrollning och att läsaren klickar vidare 

mycket snabbare. Ett samband kan göras till Zeithaml et al. (2002) som menar att grafisk 

stil på webbsidan påverkar kundens uppfattning. Hedberg med stöd av Holmerin menar att 

det teknikmässigt finns begränsningar vid utformningen av webbsidor. De menar att det är 

enklare att göra snyggare layout på papper. De serviceprogram som finns inom print är 

bättre än de som någonsin finns på webben. Holmerin menar att det inte går att vara lika 

kreativ på Internet som i en tryckt version. En närhet kan ses till Vilnai-Yavetz och Rafaeli 

(2005) som hävdar att designen av det virtuella landskapet som kunden möter påverkar 

kundens känslor och uppfattning av företaget samt viljan att kommunicera med företaget. 

 



 

36 

4.3 Kvalité och Värde  

 
Clow och Baack (2010) förklarar att marknadsförare bör ta hänsyn till hur kunden integrerar 

information. Författarna betonar betydelsen av att alla delar av företaget förmedlar samma 

meddelande och skapar en helhet. Ett nära samband kan se till Holmerin som förklarar att 

magasinet ”Vi i Villa” är en stark klassisk printprodukt och att det därför är viktigt att 

samma värden som syns i tidningen, syns på webben. Det är en helhet som är både viktigt 

för dem, deras kunder och annonsörer. Holmerin menar också att dem skiljer sig från sina 

konkurrenter i och med att de är en stor stark tidning, med en stor site och en stark 

mobilsida. De är dessutom delägare i en av villamässorna vilket gör att de kan erbjuda ett 

stort paket för att locka annonsörer och på så sätt bygga en unik position.  Denna aspekt kan 

även relateras till Grönroos (2008) som påstår att tjänsteerbjudande omfattar värdehöjande 

komponenter som skapar konkurrensfördelar. Vidare menar Holmerin att tidskriften och den 

webbaserade versionen bör kännas som samma varumärke och han anser att ett starkt och 

etablerat varumärke som “Vi i villa” är en självklarhet att profetera.  

 

Mathews et al. (2011) belyser att Internet har ökat tillgången till information för företag och 

möjligheten till att sprida den. På Aftonbladet Resa använder de olika informationskanaler. 

Hedberg berättar att de har ungefär 200 reseguider som läsaren kan skriva ut och ta med sig 

på resan, vilket ingår i deras betaltjänst Plus. På så sätt får kunden tillgång till alla 

reseguider och annat premium material. Hedberg förklarar att sådant som Resa tar fram är 

exklusivt och finns inte någon annanstans. Hedberg med stöd av Holmerin berättar vidare 

att det inte är någon brist på information på webben, utan att problemet snarare är att sålla 

den, vilket de gör åt kunden. Payne et al. (2009) hävdar att delar av informationssöknings 

möjligheter, så som att utvärdera och jämföra alternativ kan leda till leda till en mer kunnig 

och bättre informerad kund. Hedberg förklarar däremot att när de skriver reseguiderna, gör 

de urvalet åt kunden. Han berättar att det är en tidskrävande process för webbesökaren att 

sitta och leta igenom information eftersom det finns så mycket, läsaren sparar tid genom att 

använda sig av Aftonbladet Resas tjänst och produkt. En nära koppling kan även göras till 

Delone och McLean (2003) som belyser informationskvalité som syftar på att webbinnehåll 

bör anpassas, vara relevant, lätt att förstå och säkert. Hedberg berättar vidare att de försöker 

hålla hög kvalité eftersom webbesökarna betalar för deras produkt. En anknytning kan göras 

till Delone och McLean (2003) som diskuterar begreppet servicekvalité. Författarna hävdar 

att den uppstår när företaget har återkommande besökare som ska ses som kunder. Vidare 
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framhåller Clow och Baack (2010) att mervärde uppmuntrar kunden att besöka en webbsida 

för att genomföra köp. 

 

Bengtsson uttrycker sin oro för den goda journalistiken som hon tror kommer tappas. Hon 

anser att en bloggare är en journalist fast i många fall en dålig sådan. I tidskrifterna kan 

läsaren vara mer säker på innehållet, samt veta att det är källkontrollerat. Hon poängterar att 

läsare alltid kommer att vara intresserade av innehåll och att de framförallt vill ha 

information, bli underhållna och vill göra bra affärer. En närhet kan ses till Zeithaml et al. 

(2002) som har referat till Zeithaml et al. (2000) där författarna hävdar att service kvalité 

framför allt handlar om i vilken utsträckning en webbplats underlättar för kunden. Zeithaml 

et al.(2002) lyfter fram att informationstillgänglighet och innehåll tillsammans med säkerhet 

och integritet påverkar kundens uppfattning av webbsidan och kvalitén.  Hedberg delar 

samma tanke som Bengtsson och betonar källors stora betydelse. Han berättar att 

Aftonbladet Resa köper sitt resematerial från få frilansare som de känner till och vet att de 

levererar bra material.  Hedberg belyser att det finns många så kallade “resejournalister” där 

ute och att de dagligen får förfrågningar av människor som vill skriva för dem. Eftersom 

Aftonbladet Resa vill ha sitt tilltal, poängterar Hedberg att just i sådana fall är det svårt att 

köpa material från någon de inte känner. En koppling göras till Park och Sirakaya-Turk 

(2008) som belyser att en webbsidas kvalité är viktig för reseföretag och även ett sätt för 

företagen att differentiera sig från sina konkurrenter. 

 

Clow och Baack (2010) menar att chatforum och bloggar används av internetanvändare för 

att jämföra företag, varumärken och produkter, vilket kan kopplas till Hedberg som tror att 

bloggar kan ge ett mervärde till kunden. Ibland har de temporära bloggar på Aftonbladet 

Resa, som till exempel när världens största kryssningsfartyg hade premiär 2009, och de 

hade en bloggare på plats i Miami. Den bloggen blev mycket populär men varade endast i 

några dagar. En koppling kan göras till Clow och Baack (2010) som framhåller att en vanlig 

värdeskapande stimulans är att erbjuda produkter på webben som inte finns tillgängliga i de 

tryckta magasinen. Författaren belyser att interaktiv marknadsföring är av stor betydelse för 

företag på webben och förklarar att det innebär att skapa ett samspel mellan kund och 

företag. Han framhåller att det möjliggör för marknadsföraren att rikta sig till individer med 

personligt anpassad information samt att det engagera kunden med företaget och dess 

produkter.  
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Många resetidningar arbetar allt mer med applikationer och sociala medier men Bengtsson 

belyser att även det handlar om värde. Värde måste enligt henne skapas för kunden och inte 

enbart för företaget genom att erbjuda en app. Normann (2011) framhåller att kundens 

ökade intresse för information och kunskap kan medföra att kunden kan påverka sina 

leverantörers beteende och förhållningssätt till sin produktion och värdeskapandeprocess. 

Bengtsson förklarar att det är många företag som utvecklar en applikation men som inte har 

någon tanke om vilken funktion den ska fylla. Samma gällande Facebook och andra sociala 

medier, där Bengtsson menar att många företag har en hemsida tom på information. Hon 

menar att nya medier har tendensen att bli väldigt hypade och att det istället är bättre att ha 

ett tydligt syfte och till exempel visa varför man väljer att inte finnas på vissa forum. Detta 

kan kopplas till Grönroos (2012) refererat till Gupta och Lehman (2005) som påpekar att 

värdet skapas för båda parter som ingår i värdeskapandeprocessen. När tjänsteleverantören 

levererar service eller tjänster till kunden, får tjänsteleverantören i gengäld tillbaka 

användbart värde. Bengtsson poängterar att om ett företag inte kan fylla Facebook är det 

ingen idé att finnas där. 

 

Holmerin påstår att tidskrifter som inte har något unikt kommer att raderas ut och att 

tidskrifter som erbjuder innehåll utöver nyheter, med högre nyttovärde har en större chans 

att finnas kvar. En koppling kan göras till Grönroos (2004) som framhåller att kunden måste 

ta emot och uppskatta värdet som ett företag levererar för att kunna skapa en långvarig 

relation. Vidare menar författaren för att skapa ett värde hos kunden måste leverantören 

leverera på ett bättre sätt än konkurrenterna. Vidare kan en koppling göras till det som 

Vargo och Lusch (2004) benämner som SD-logic vilket innebär att specialiserad kunskap, 

mentala färdigheter och psykologiska färdigheter blir allt viktigare. Kastås lyfter fram 

betydelsen av god journalistik i relation till värde och belyser att skillnaden mellan webben 

och den tryckta tidningen är stor. Bengtsson belyser att det skulle kunna bli en 

varumärkesfråga och poängterar att varumärket säkrar kvalitén på informationen. Hon 

betonar detta med ett exempel där hon förklarar att om kunden exempelvis reser med SAS 

och finner artiklar skrivna av Vagabond ger det en viss kvalitetsstämpel på materialet, till 

skillnad om SAS hade använt sig av en oseriös bloggare som källa. Vidare anmärker Kastås 

att information på webben kommer ut snabbare, men risken finns att den inte är lika 

genomtänkt. En anknytning kan göras till Vargo och Lusch (2004) som anser att företag 

bara kan tillgodose en plattform som genererar värde och att det är däremot är kunden själv 

som värderar värdet. Kastås hävdar även att den tryckta tidskriften är mer kvalitetssäkrad, 
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och för henne har den på så sätt ett större värde. Även Holmerin ser ett större värde med att 

hålla i en tryckt tidskrift. 

 

4.4 Interaktion i det virtuella servicelandskapet  

 
Holmerin menar att marknadsföra och synas i sociala mediekanaler ger allt bättre effekt. 

Likt Holmerin framhåller Siles och Boczkowski (2012) att uppkomsten av ny media såsom 

nyhetssajter, bloggar och sociala nätverk har förändrat läsarens sätt att konsumera nyheter. 

Genom att exempelvis använda sig av Facebook för att nå ut till fler människor och 

”vänners vänner” menar Holmerin att den virala spridningen som sker genom sociala 

medier är otrolig och hittills billig. En nära koppling kan göras till Holmström och Wikberg 

(2010) som anser att sociala medier innebär att många kommunicerar med många, till 

skillnad från traditionell masskommunikation.  Vidare refererar Johnstone (2012) till 

Aubert-Gamet and Cova (1999) som hävdar att interaktionen mellan kunder har en allt mer 

betydande roll än faktiska produkter och att de är servicelandskapet som förenar människor. 

Även Bengtsson diskuterar möjligheterna som sociala medier ger upphov till.  Hon tror att 

mobilfenomenet Instagram kan vara bra inom resevärlden, då hon anser att forumet bilder är 

starkt idag. Även Ullman menar att fördelar med Internet är att du kan skicka reklamfilmer 

och på så vis interagera lättare. Detta kan kopplas till Holmström och Wikberg (2010) som 

framhåller att kunden kan via sociala medier skapa och sprida innehåll samt bli ambassadör 

för företagets varumärke. Füller et al. (2009) förklarar vidare att den virtuella miljön ger 

kunden en möjlighet att kommunicera och framföra sin kunskap utan direkt personlig 

kontakt. 

 

“I den digitala världen är det ju ett skyltfönster och det måste man tänka på” 

-Bengtsson 

 

 

Ljungberg har noterat att det är viktigt att företag svarar på responsen de får av sin kund 

men att det tyvärr händer alltför sällan. Bengtsson poängterar att många företag går med 

inställningen att sociala medier inte kostar, men glömmer ofta bort att det måste vara någon 

som utför arbete. Den personen kostar, även om det är internt understryker hon. Betydelsen 

av en tvåvägskommunikation mellan parterna kan kopplas till Reppel och Szmigin (2010) 

som menar att i sociala nätverk på Internet är interaktivitet mellan deltagarna väsentlig och 
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nödvändig för nätverkets överlevnad. Holmerin påpekar också att det är viktigt för de 

företag som använder sociala medier att kontinuerligt kommunicera med sin kund och läsare 

för att på så sätt få mer kontroll. Detta kan kopplas till Holmström och Wikberg (2010) som 

vidhåller att information blir allt mer tillgängligt och att sociala medier får en större och 

inflytelserik roll i medielandskapet. Ullman framhåller att alla företag pratar om begreppet 

interaktivitet, dess tyngd och betydelse men att det mesta bara är nonsens. Han anser att 

interaktivitet för många företag bara är ett ord och att de flesta är värdelösa på att interagera 

med sin kund. 

 

Füller et al. (2009) uppmanar kunden att aktivt delta i skapandet av nya produkter. Även 

Grönroos (2008) framhåller detta kan vara en stark konkurrensfördel för företag. Holmerin 

menar att de försöker engagera kunden så mycket som möjligt för att få igång aktivitet på 

hemsidan. Han försöker skapa en glädjefylld miljö för att lättare kunna bygga en 

kommersiell tvist kring just den aktiviteten eller miljön. Han menar att om kunderna är 

glada kan de bli mer angelägna att interagera med andra delar av hemsidan.  En närhet kan 

ses till Wind och Mahajan (2001) som menar att en unik aspekt med den digitala 

marknadsföringen är förmågan och möjligheten att skapa virtuella samhällen för kunder. 

Även König (2012) framhåller att kunders upplevelse av företag inkluderar allt mer sociala 

medier. Hedberg framhåller att de på Aftonbladet Resa måste producera mer på hemsidan, 

utöver det som pappret redan gjort. På webben försöker de att uppdatera oftare och lägga 

upp minst en eller två artiklar varje dag som inte är lika mycket jobb men fångar intresse, 

antingen genom att vara lite dramatiska, spektakulära eller roliga. Hedberg påpekar att det 

är sådana artiklar de inte tar betalt för då de är allmänt tillgängliga. Att engagera kunder är 

även något som Ljungberg ger förslag på, då resemagasinet RES driver en bloggskola för 

läsare som vill börja blogga. Ullman menar att företag använder sig av olika sorters 

tävlingar, produktplaceringar och liknande för att försöka få uppmärksamhet, vilket är 

mycket svårare och framförallt dyrare idag. En koppling kan göras till Fill (2011) som 

menar att företag använder sig av olika medier och variation för att förmedla 

organisationens budskap samt lyssna och interagera med kunden. Även Grönroos (2010) 

framhåller att genom interaktion mellan företag och kund skapas möjligheter för företag att 

engagera sig i den andra partnern och dennes processer för att påverka denne och resultatet 

av processerna. 
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4.5 Kund till Kund – Ett samspel på webben 

 
Ullman framhåller att resor bygger på upplevelser vilket även styrks av Hedberg som 

berättar att en resa är en förväntad upplevelse men att den inte alltid blir som man tänkt.  En 

nära koppling kan göras till Urry (2002) som menar att turister har en tendens att ha höga 

förväntningar på vad de bör få och uppleva eftersom att åka bort har en särskild betydelse. 

Hedberg förklarar vidare att han har upplevt att resenären ibland söker upprättelse för sitt 

missnöje och det är vanligt att de använder sig av Aftonbladet Resa som en megafon mot 

resebolagen. Denna aspekt kan knytas an Sandén (2007) samt till Ford och Bowen (2008) 

som poängterar att tjänster är ogripbara och heterogena. Även Grönroos (2008) belyser att 

tjänster upplevs på ett subjektivt sätt genom att de är personliga samt abstrakta. Författaren 

förklarar att kundens påverkan på serviceprocessen medför att en tjänst inte kan levereras på 

samma sätt till alla individer, och upplevs därefter även olika. 

 

“En resa är att sälja en förväntning” 

 

-Hedberg 

 

Bengtsson påstår att Word of mouth bara eskalerar och läsaren lär sig numera att sålla 

mellan raderna. Genom Word of mouth hamnar resan helt plötsligt i allas händer, anser hon. 

En anknytning kan göras till Holmström och Wikberg (2010) som belyser att makten av 

kontroll gradvis har förflyttats till kunden. Bengtsson berättar vidare att privatpersoner har 

väldigt personliga åsikter medan en tidning som skriver om en viss destination, gör det 

utifrån ett större perspektiv. Det kan vara bra att titta på en kombination av båda, för att 

skaffa sig en bra uppfattning, menar hon. Ett samband kan göras till Payne et al. (2009) som 

betonar betydelsen av kundens röst och även att dennes input är avgörande i skapandet av 

rikare upplevelser och därför är det av störst vikt att leverantörerna tar full hänsyn till 

kundens åsikter. Holmerin tillsammans med Bengtsson lyfter även fram att all negativ kritik 

som förekommer på webben kan vara en möjlighet för företagen att förändra någonting. En 

koppling kan upplevas till Payne et al. (2009) som menar att den tekniska utvecklingen 

möjliggör för leverantören av tjänsten att engagera sig direkt med kunden. Bengtsson 

resonerar vidare att de företag som får negativ kritik kan ha gjort något för att åtgärda 

problemen, även om det inte framkommer i kommentarsfälten. På så sätt finns det många 

begränsningar med synlig Word of mouth. Hon betonar att företag inte mäktar med den 

snabbt skrollande kunden. En närhet kan ses till Reppel och Szmigin (2010) som belyser att 
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kunden idag kommunicerar och interagerar genom aktiviteter och användningen av media 

vilket medför att företag tvingas sätta sig in och involveras i kundens egna processer. 

Hedberg anser däremot att de öppna kommentarsfälten inte är en begränsning för 

Aftonbladet Resa i och med att det är väldigt olika vad kunder engageras i och kritiserar. 

Han anser att det även kan bero på att Aftonbladet Resa till största del skriver om resor som 

anses vara rätt så ofarliga- och trevliga saker och då är kommentarerna inte lika laddade. En 

association kan göras till Payne et al. (2009) som belyser att medskapande av en tjänst kan 

vara relaterat till känslor som bidrar till kundens engagemang, så som att uttrycka sina 

känslor skriftligt på webben. 

 

När det kommer till tjänster, menar Holmerin att många förlitar sig på Word of mouth. Både 

för- och nackdelar är att det sprids genom sociala medierna. Det är viktigt för företag att 

vara medvetna om den stora och snabba spridning som sker av negativ kritik, då det är i 

princip det enda som kommer ut. En koppling kan göras till Clow och Baack (2010) som 

förklarar att det är viktigt att marknadsförare tar hänsyn till hur kunden integrerar med 

information på internet. Holmerin menar att det är ett större problem för restidskrifter i 

jämförelse med dagstidskrifter, just i den aspekten att alla kan ta på sig rollen att vara 

skribent. Sker inte diskussionen på den webbaserade tidskriften så sker den någon 

annanstans. Holmerin menar att företag inte heller kan ducka för kritiken utan det är viktigt 

att bemöta den. En liknelse kan återigen göras till Clow och Baack (2010) som poängterar 

att Internetanvändare använder chatforum och bloggar för att jämföra företag, varumärken 

och produkter. Dock menar Holmerin som även Hedberg tidigare framhöll, att restidskrifter 

har större utrymme i jämförelse med dagstidskrifter då ämnet inte ses som lika seriöst och 

påtagligt.  Han framhåller att en begränsning med Internet är att läsaren kan till exempel 

skriva inlägg som är rasistiska eller personliga, vilket är ett problem som de ständigt måste 

arbeta mot. Detta är något som Holmerin ser som komplext då deras situation idag innebär 

att de borde vara på läsarens sida samtidigt som annonsörens. Det gäller att ha en dialog 

med dem båda för att inte komplikationer ska uppstå. I sådana fall är det bästa man kan 

göra, är att vända det negativa till något positivt. Detta kan kopplas till Holmström och 

Wikberg (2010) som framhåller att när kunden får delta interaktivt förhöjs värdekänslan av 

tjänsten och kan leda till att kunden vill dela med sig av sitt bidragande till vänner och 

familj. 
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4.6 Resemagasinens framtid 

 
Ullman, Kastås, Bengtsson och Holmerin tror att den tryckta tidskriften till slut kommer att 

försvinna. Detta kan kopplas till Turban et al. (2012) som hävdar att användning av 

webbaserade magasin kommer att öka i samma takt som Internetanvändningen. Holmerin 

framhåller att trycka tidskrifter idag har blivit för dyrt att distribuera och distributionssättet 

av magasin kommer därför att förändras. Även Kastås anmärker detta och menar att ett sätt 

kan vara att försöka hålla ner reklamkostnader. Holmerin tror att de nya intäktskanalerna 

kommer vara starkast genom Internet och de mobila medierna även om de inte ger samma 

intäkter som förr. Han menar även att nya tankegångar inte kräver samma personalstyrka 

och man kan på så sätt spara personal och affärer. Detta är viktigt, då situationen enligt 

Holmerin är ett tungt hot och drabbar hela medievärlden internationellt. Distributörerna kan 

enligt Holmerin komma att ha färre utgivningstillfällen och behöva segmentera sig till 

köpstarka områden istället för att vara rikstäckande. Han lyfter fram att varumärken kan 

komma att ha en betydande roll i framtiden då det kan bli ett större fokus på kvalité. Vidare 

vidhåller Siles och Boczkowski (2012) att tidskriftsindustrin de senaste åren har kantats av 

sämre intäkter på grund av industrins historiska behov av annonsering som nu minskar i 

samma takt som konsumtionen av tidskrifter.  

 

Ullman lyfter fram att människor inte tillåter att en media dominerar allt för mycket, utan då 

kommer andra alternativ. En närhet kan ses till Hollander et al. (2011) som framhåller att 

konsumenten idag uppskattar alternativa nyheter från fler medier. Bengtsson påpekar att 

även om det kommer finns människor som föredrar den tryckta tidskriften och vill läsa den, 

anser hon att den målgruppen kommer att vara för liten för att tidskrifterna ska gå runt. 

Kastås berättar att hon aldrig har använt sig av resemagasin när hon sökt information inför 

en resa. Hon tror att Internet används flitigare än resemagasin av läsare. En koppling kan 

göras till Hollander et al. (2011) som framhåller att konsumtion av tidskrifter minkar. Med 

närhet till detta framhåller Siles och Boczkowski (2012) att Internet är orsaken till den 

negativa utveckling som tidningsindustrin har hamnat i.  

 

”Resemagasinen på webben är som konstgjord andning för den tryckta tidningen. Att det är 

en lösning, tills de hittar något annat de kan tjäna pengar på, men för nu, kommer de inte 

på någonting annat” 

- Bengtsson  
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Bengtsson tror mycket på den tekniska utveckling och de nyheter det för med sig. Hon har 

en positiv inställning till läsplattan som allt fler, enligt henne använder sig av. Hon påstår att 

efter 10 år med läsplattan utan tryckta tidskrifter, kommer det återigen att väckas en 

nyfikenhet för det tryckta, bland annat hos senare generationer som inte får växa upp med 

papperstidningen överhuvudtaget.  Här kan ett samband ses till Turban et al. (2012) som 

betonar att tryckta tidskrifter har minskat på grund av de digitala men de kommer inte att 

försvinna helt inom den närmsta framtiden. Hedberg är av en annan åsikt och tror att 

magasinen definitivt kommer att finnas kvar, då att magasinvärlden enligt honom är 

välmående. Vidare påstår han att sättet att sälja magasinen är bra. Dels jobbar de mycket 

med prenumeration och även med att ha längre distribuerings tid i kiosken.  Han berättar att 

Aftonbladet Resa från början endast låg ute till försäljning i två dagar men har nu ökat till 

en vecka och andra resetidningar som Vagabond ligger ute i cirka en månad. Enligt honom 

är det en fördel eftersom då hinner magasinet bli upptäckt. Hedberg berättar att han ser ljust 

på resornas framtid och refererar till en undersökning som har visat att, även om 

konjunkturen går ner är resor det sista människor drar ner på. Detta tror han har mycket att 

göra med det svenska klimatet och när det kommer omkring är resor en väldigt stark 

bransch. Hedberg menar att reslusten inte kommer att avta, och på så vis tror han att även 

resemagasinen har en framtid.   

 

Holmerin framhåller att alla inom branschen vill hitta kärnan till framtidens media och nya 

sätt att få intäkter på. I likhet med Turbans et al. (2012) påstående tror även Hedberg att 

andra tidskrifter, såsom kvällstidskrifter kommer att finnas kvar, men på en lägre nivå. 

Hedberg berättar att han däremot anser att få människor idag köper ett resemagasin om 

magasinet inte skriver om ett resmål de är intresserad av eftersom de inte ser något värde i 

att köpa den då. En nära koppling kan göras till Johnstone (2012) som menar att kundens 

val i samband med köp inte alltid har att göra med kommersiella aktiviteter runt omkring. 

Holmerin framhåller att magasin framöver kan få en mer exklusiv känsla över sig än vad de 

har idag. Han förklarar att magasinen kan bli något fint som läsaren är stolt över och kan 

lägga fram på soffbordet, vilket läsaren inte kan göra med en nätupplaga.  
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4.7 Tendenser från empirin  

 
I det empiriska kapitlet har vi kunnat avläsa vissa tendenser och vi vill här tydliggöra dessa. 

Vi vill belysa att vår avsikt inte är att generalisera utan framhäva de likasinnade åsikter 

våra respondenter har påtalat. Vi har kunnat se följande tendenser:  

 

 

Förändring. Flera respondenter har betonat att de traditionella tidskrifterna står inför en kris 

och att de antigen kommer tryckas i mindre mängd, eller försvinna helt med tiden på grund 

av den snabba tekniska utvecklingen.  

 

Möjligheter. Alla respondenter framhåller att den webbaserade tidskriften har större 

potential än den tryckta. De betonar att möjligheterna är oändliga på webben och skapar en 

interaktiv kontakt mellan företag och kund.  

 

Komplexa ekonomiska aspekter. Flera respondenter belyser att annonseringsintäkter är 

större i tryckta tidskrifter och är en avgörande faktor för dess existens, samt att den tryckta 

tidskriften är mer fokuserad och når ut till konsumenten över en längre period. 

Respondenterna poängterar att problematiken ligger i att annonsörerna sparar pengar genom 

att finnas på webben men att de däremot riskerar att försvinna i konsumentens ständiga 

sållning.  

  

De anpassades överlevnad. Flertalet av respondenterna framhåller att det kan bli en 

varumärkesfråga där de starkaste och största varumärkena kommer att dominera 

magasinbranschen.   

 

Källor och kvalité.   Respondenterna uttrycker oro för den goda journalistiken som de tror 

kan försvinna i samband med att webben möjliggör för vem som helst att inneha 

författarrollen.  Att informationens ursprung blir allt mer betydande för den källkritiska 

läsaren, betonas också av respondenterna.  

 

Visibla servicelandskap. Respondenterna framhåller att webben till skillnad från tryckta 

tidskrifter är en öppen miljö där interaktion mellan företag och kund kan antingen stjälpa 

eller hjälpa ett företag. Samtliga respondenter betonar även betydelsen av word of mouth 

och dess påverkan. 



 

46 

5. Slutsats 

I detta kapitel kommer våra slutsatser att presenteras som vi har kommit fram till genom 

vår empiri, analys och teoretiska insamling. Vi kommer börja med att besvara vår 

forskningsfråga som grundas i uppsatsen tre delsyften. Dessa delsyften kommer sedan att 

presenteras genom en personlig och reflekterande slutdiskussion. 

 

5. 1 Uppsatsen forskningsfråga och syfte 

 

De traditionella resemagasinen står inför en förändring som innebär en nödvändighet att 

även finnas på webben och har fått en allt större betydelse för både kund och företag. Det 

virtuella servicelandskapet öppnar möjligheter till interaktion och har framförallt blivit en 

stor informationskälla. Av dessa anledningar fann vi ett stort intresse i att undersöka vilka 

möjligheter samt begränsningar webbaserade resemagasin står inför och hur de skiljer sig 

från de traditionella tidskrifterna.  Detta utmynnade i en forskningsfråga och tre delsyften 

som presenteras nedan. 

 

 Forskningsfråga:  

 

Vad karaktäriserar webbaserade resemagasin som informationskälla och som virtuellt 

servicelandskap? 

 

Syftet med denna uppsats med avseende på webbaserade resemagasin är att analysera och 

undersöka:  

 

 Särskiljande drag som webbaserade magasin har i jämförelse mot traditionella 

magasin. 

 Webbaserade magasin som verktyg för kommunikation ur företagets såväl som 

kundens perspektiv.   

 Möjligheter och begränsningar som webbaserade magasin medför för respektive 

part.  
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5.2 Besvarande av forskningsfråga 

 

I vår uppsats kan vi konstatera att både traditionella - och webbaserade resemagasin är 

källor till information.  Genom att finnas på webben kan resemagasin vara lättillgängliga för 

kunden på ett sätt som traditionella magasin inte är kapabla till.  Informationen får ett 

oändligt djup som läsaren kan ta del av under en längre tidsperiod genom att nästan alltid 

kunna finna den. En annan aspekt vi vill lyfta fram är att information på webben uppdateras 

oftare och kan på så vis tolkas som mer aktuell. Vidare har vi noterat att information på 

webben är lättare att sålla och att kunden kan skapa en individuell läsning där egna intressen 

styr valet av den information denne väljer att ta del av. I detta sammanhang kan det även 

vara intressant att påpeka att resereportage överlag har en långvarig livslängd i jämförelse 

med allmänna nyhetsreportage, som exempelvis kan förekomma i morgon-och 

kvällstidskrifter.  Vidare vill vi uppmärksamma att resemagasin som informationskälla kan 

skrivas utifrån ett bredare perspektiv och på så vis inta ett objektiv förhållningssätt.  Detta 

kan skilja sig från exempelvis bloggar och andra sociala medier som präglas av subjektiva 

åsikter. Det talar också för att det material som förekommer på webbaserade resemagasin är 

källkontrollerat och kan av den anledningen tolkas som kvalitetssäkrat.  

 

Samtidigt kan webbaserade resemagasin betraktas som ett virtuellt servicelandskap vilket är 

en stor skillnad från att enbart se de som en informationskälla. Det virtuella 

servicelandskapet inbjuder flera parter att påverka samt interagera med varandra. Utifrån vår 

analys har det framgått att webbaserade resemagasin påverkas av designmässiga 

begränsningar vilket medför en teknisk omöjlighet att vara lika kreativ på webben som i 

tryckt form. Dock vill vi framhålla att det virtuella servicelandskapet kan uppfattas mer 

levande ur kundens perspektiv. Detta kan vidare relateras till det främsta karaktärsdraget 

som vi har identifierat hos resemagasin som virtuellt servicelandskap. Vi ser möjligheten för 

de att arbeta med olika kommunikations-kanaler för att skapa en mer stimulerande 

upplevelse för läsaren. Genom att resemagasinen exempelvis använder sig av sociala 

medier, videoklipp, ljud samt bild tolkar vi att läsarens uppfattning av innehållet kan bli mer 

sanningsenligt och konkret. Detta talar även för att den problematik immateriella tjänster 

präglas av på så vis kan underlättas.  

 

I det virtuella servicelandskapet är kunden en mottagare och sändare av information, vilket 

vi ser kan vara både en för-och nackdel.  Genom engagemang och interaktion som 
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förekommer på webben kan ett utbyte av information och kommunikation ske läsare 

emellan samt företag på ett effektivt sätt. I denna kontext vill vi belysa att kundens 

medverkan kan medföra subjektiva åsikter som influerar det totala innehållet. Tillsammans 

med resemagasinens objektiva synsätt kan detta skapa en fördelaktig helhet på det virtuella 

servicelandskapet, som vi tolkar kan nå ut till en större målgrupp.   

 

I vår analys kan vi avläsa att det förekommer en hög grad av synlighet på det virtuella 

servicelandskapet som traditionella magasin inte berörs av på samma vis. I detta 

sammanhang vill vi uppmärksamma förekomsten av word of mouth som alla kan ta del av 

på webben. Vi upplever att det ger tillfälle för resemagasin att lära känna sin läsare på ett 

djupare plan och möjliggör engagemang gentemot kunden. Vår analys talar för att det är 

viktigt att bemöta kundens positiva likväl negativa kritik, men vi vill även belysa att det kan 

vara en komplex situation att bemästra ur ett företagsperspektiv, då hänsyn måste tas till 

flertal involverade parter. Avslutningsvis vill vi poängtera att webbaserade resemagasin som 

virtuellt servicelandskap kan gestaltas som ett iakttagbart skyltfönster, öppet för alla att ta 

del av. 

 

5.3 Besvarande av syfte  

 

5.3.1 Särskiljande drag som webbaserade magasin har i jämförelse mot traditionella 

magasin 

 

Från vår analys kan vi fastställa att kunden på många sätt har blivit mer informationskunnig 

och att tidskrifterna har varit tvungna att anpassa sig genom att anamma en mer interaktiv 

roll, detta ser vi vara en av de tydligaste skillnaderna mellan de tryckta- och webbaserade 

resemagasinen. En interaktion har öppnats mellan företag och kund som inte är fysisk men 

är en tvåvägskommunikation som vi anser är viktig att vårda. I och med att webbaserade 

tidskrifter är ett interaktivt medium har vi fått bilden av att arbetssättet skiljer sig från 

traditionella tidskrifter. Vidare menar vi att resemagasin inte kan styra innehållet i lika stor 

utsträckning på webben eftersom kunden har större möjlighet att medverka samt influera 

där.   

 

Genom vår empiriska analys har det blivit tydligt för oss att tidskrifterna står inför en stor 

förändring och att deras framtid är mer än oviss. Detta är särskilt tydligt då ett flertal 
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uttalanden visar på att resemagasinen inte är den första informationskällan personer vänder 

sig till när de vill skaffa sig kunskap om exempelvis en destination de planerar att besöka. 

Vi kan avläsa stora skillnader mellan de tryckta -och de webbaserade tidskrifterna som till 

stor del har med den tekniska utvecklingen att göra. Vi har uppmärksammat att det inte 

längre är ett komplement att finnas på webben, utan ett måste för att leverera en helhet för 

att tillgodose de behov kunden har idag. Att finnas på det virtuella landskapet är att synas 

och vara tillgänglig på ett sätt som traditionell media inte längre möjliggör. Synligheten 

sätter press på företagen att hela tiden prestera och vara professionella, då både framgång 

och nedgång är öppet för alla att döma. I detta sammanhang har vi noterat att en skillnad är 

att webbaserade magasin arbetar med diverse olika kommunikationskanaler, bland annat 

genom att finnas på sociala medier så som Facebook, Twitter, YouTube, bloggar och 

chattforum. Detta tror vi kan vara både en utmaning och möjlighet för företag att skapa 

värde för kunden, beroende på hur de hanterar sin existens på dessa kanaler.  Det talar för 

att företag genom engagemang och respons mot sina kunder kan ge ett värdefullt intryck 

och på så vis skapa en personligare kontakt, som vi uppfattar kan vara svårare att underhålla 

än vid möten som sker ansikte mot ansikte.  

 

Ytterligare ett särskiljande drag som vi kan avläsa är den ekonomiska aspekten som vi tolkat 

vara avgörande för tidskriftens framtid. I vår analys kan vi avläsa att resemagasin inte kan få 

in samma annonsintäkter på webben, vilket än idag är möjligt att få i de traditionella 

tidskrifterna.  En annan svårighet och utmaning som vi tolkar ligger i det skifte som skett i 

läsarnas sökning av information. För resemagasinen innebär detta att deras kunder vänder 

sig till en virtuell miljö som erbjuder likvärdig information som kan återfinnas i den 

traditionella tidskriften, dock är den stora skillnaden att materialet på webben är 

lättillgängligt och till viss del kostnadsfritt.  För att resemagasinen ska kunna överleva på 

marknaden i både tryckt- och virtuell form, har vi uppmärksammat att varumärken 

eventuellt kan få en betydelse i detta sammanhang.  Mycket talar för att mindre varumärken 

kommer att konkurreras ut och att kvarstående starkare varumärken kommer att behöva 

samverka med andra företag inom liknande branscher, i större mån än vad de gör idag.  
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5.3.2  Webbaserade magasin som verktyg för kommunikation ur företagets såväl som 

kundens perspektiv 

 

Mycket i vår empiri talar för att kunden allt mer vänder sig till det virtuella landskapet för 

att söka information.  Att webben har fått en central roll inom resebranschen lyfts fram i vår 

analys, vilket vi anser är på grund av de djup och bredd som webben tillför och som 

möjliggör ur kundens perspektiv, att jämföra och utvärdera sina valmöjligheter.  Det kan 

även vara en bekräftelse på att massmarknadsföringens dagar är förbi och att den 

individuelle kunden väljer sin egen information utifrån personliga preferenser med webben 

som sitt verktyg. Emellertid kan det relateras till expansionen av Internetanvändning som 

även sker genom olika tekniska lösningar som exempelvis läsplattan och smartphone-

mobilen.  Vi tolkar att tillgången till webb och information, likväl spridningen av den är 

lättare än någonsin.  Vidare vill vi påstå att information i det virtuella landskapet inte längre 

enbart fokuseras på text utan till mångt och mycket intagit en ny form. Användningen av 

exempelvis videoklipp eller bilder i sociala nätverk som Instagram talar som bevis för detta. 

Ett begrepp som vi har uppmärksammat i vår analys är ”smartphoneresan” som vi anser 

vara en modifikation på ordet resa, som i detta sammanhang även kan tyda på att 

användning av informationsteknik befinner sig en utvecklingsfas.  

 

Ur resemagasinen perspektiv innebär det virtuella servicelandskapets djup samt bredd ett 

tillfälle att möta kundens efterfrågan genom att bearbeta informationen och underlätta den 

tidskrävande sållningen för läsaren.  I denna kontext kan företagen erbjuda något unikt och 

på så vis säkra kvalitén på informationen. Vi har uppmärksammat att innehållsrikt-och 

källkontrollerat material på webben har fått en större betydelse för kunden då vem som helst 

kan ta på sig rollen som journalist och sprida diverse information.  Detta kan exempelvis ske 

genom bloggar, chatforum och andra sociala medier som vi upplever är vanliga externa 

informationskällor som resemagasinen använder sig av för att tillgodose läsaren. Vi vill 

påstå att detta talar för att information på webben inte alltid är lika tillförlitlig då den styrs 

av subjektiva åsikter. Dock har vi noterat att varumärken i detta sammanhang kan komma 

att ha en viss betydelse då det kan säkra kvalitén på informationen och påverka läsarens 

intryck av det som skrivs.   

 

En annan aspekt vi vill lyfta fram är att information på webbaserade resemagasin uppdateras 

flitigare vilket kan vara en fördel då informationen är aktuell. Vi vill också påvisa att detta 
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även kan leda till ett mindre genomtänkt material som vidare kan resultera i ett mindre 

värde och kvalité för kunden. Dock vill vi framhålla att resereportage på webben har en 

längre livslängd än exempelvis nyhetsreportage då de inte är lika föränderliga, vilket kan 

tolkas som ett mervärde. Tack vare Internets oändlighet kan kunden alltid gå långt tillbaka i 

tiden för att finna den information denne söker.  

 

5.3.3 Möjligheter och begränsningar webbaserade magasin medför för företag och 

kund. 

Från vårt empiriska material kan vi fastställa att webbaserade resemagasinen i jämförelse 

med de tryckta versionerna träffar en större målgrupp och detta ser vi som en möjlighet för 

företag att tilltala nya läsare.  Som vi tidigare påvisat erbjuder det virtuella servicelanskapet 

en större variation av information, som vi tolkar kan leda till en mer individuell läsning på 

webben. Det kan i sin tur skapa ett större mervärde eftersom kunden har tillfälle att läsa och 

utvärdera efter eget intresse.   Emellertid kan vi se att resemagasin skriver sitt material 

utifrån ett objektiv synsätt vilket också kan vara ett sätt att tilltala en större publik. 

Kombination av en subjektiv och objektiv synvinkel skapar en helhet som vi skulle vilja 

påstå är av stor vikt, särskilt eftersom många läsare föredrar större utbud av källor och 

innehåll. En annan aspekt som vi vill lyfta fram är sållningen av information, reklam och 

annonser som sker på Internet. Ur ett kundperspektiv är det en effektiv process, som sker 

mycket snabbare på det virtuella landskapet än vid läsning av en traditionell tidskrift. Ur ett 

annonsörsperspektiv kan det dock ses som en negativ aspekt och det finns även en svårighet 

att matcha annonser med innehåll på webben då det ständigt förändras och uppdateras.  

Ännu en möjlighet som vi identifierat med webbaserade resemagasin, är potentialen att 

realisera exempelvis resmål genom videoklipp, ljud och större utbud av bilder. Vi skulle 

vilja påstå att det kompletterar den svårighet immateriella tjänster innehar, genom att de kan 

vara sanningsenliga bevis. Vidare kan det vara ett sätt att öka trovärdigheten för den 

förväntade upplevelsen som kunden kan ha, samt förmedla ett större värde.  I detta 

sammanhang kan det även vara intressant att lyfta fram de möjligheter virtuella 

servicelandskapet inbjuder till interaktion och engagemang mellan kund till kund, samt 

företag. Mycket i vår analys talar för att användaregenererat innehåll kan skapa ett större 

intresse och engagemang hos kunden.  Att skapa en webbmiljö som stimulerar och aktiverar 

läsaren genom exempelvis tävlingar, bloggar och lek kan en positiv inställning till företaget 



 

52 

bildas som kan leda i återkommande besök. Vidare vill vi påstå att värdet av interaktiviteten 

och öppenheten som webben medför är en stor fördel och av stor vikt i kundens 

värdeskapandeprocess i det virtuella servicelandskapet. 

Samspelet mellan företag och kund som uppstår i det virtuella landskapet kan vara av olika 

betydelse och i vår analys har vi uppmärksammat att resemagasin ibland kan användas som 

en megafon mot omvärlden.  Vid missnöje kan kunden söka upprättelse och vända sig till 

företag på webben då exempelvis ett klagomål kan göras synligt för allmänheten och få 

större spridning.  Vi tolkar detta som att resemagasin får en form av auktoritet och genom 

att engagera sig i rätt frågor kan den offentlighet webben möjliggör vara till fördel, både för 

kund och företag.  Vidare tycker vi att interaktion och engagemang från kunden ger företag 

en förutsättning att lära känna sin kund på ett djupare plan.  Från vår analys kan vi fastställa 

att det är viktigt som företag att bemöta kritik och försöka skapa en balans mellan kunder 

och andra intressenter.  De anmärkningar som förekommer på webben bör besvaras och 

negativa kommenterar kan åtgärdas med en professionell inställning. Vi tolkar det som att 

resemagasin bör se kritik som en möjlighet att förändra något till det bättre och visa att 

åsikterna uppmärksammas. 

Utifrån vår analys kan vi fastställa att webbaserade resemagasin handskas med en del 

begränsningar som traditionella tidskrifter undkommer.  Först och främst finns det inte 

samma designmässiga möjligheter, vilket resulterar i minskad kreativitet som vi tror kan 

påverka konsumentens upplevelse av helheten och även uppfattningen av kvalitén.  

Ytterligare en kvalitetsaspekt som vi vill belysa är text på webben. Detta kan vi även 

relatera till påståendet att vem som helst kan ta på sig journalistrollen i det virtuella 

servicelandskapet. Vi ser att det finns en oro för den goda journalistiken och med detta vill 

vi uppmärksamma att bloggar och andra sociala medier inte alltid medför positiva följder, 

exempelvis genom att de skapar en större osäkerhet kring källor, då de framförallt basers på 

subjektiva åsikter.   

 

Vi vill vidare påstå att resemagasinens samarbeten med till exempel bloggare är att lägga 

sitt varumärke i någon annans händer och det är därför av störst vikt att den personen inte är 

vem som helst.  En intressant aspekt att ta upp i detta sammanhang är resonemanget som 

framkommer i vår analys om att resmålet hamnar i allas händer genom webben. Med detta 

vill vi poängtera att en begränsning kan ligga i att information kan komma från diverse olika 
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håll gällande samma ämne och att det kan vara svårt att skapa en likvärdig bild av 

varumärket.  Vi tror även att det kan skapa en förvirring hos läsaren exempelvis om en 

bloggares åsikt inte stämmer överens med en resejournalist trots att de båda skriver för 

samma resemagasin.   

 

Människor har alltid pratat med varandra, men den stora skillnaden idag är att det är synligt 

för alla att ta del av när det sker på webben och vi har även noterat att det virtuella 

landskapet kan ses som ett skyltfönster. Detta kan vara som vi tidigare påvisat både en för -

och nackdel. Om företaget inte hinner reagera på den negativa kritiken kan det skapa en 

dålig helhets upplevelse överlag och påverka kundens uppfattning till det sämre. Det kan 

även vara kritik som företag har reagerat på och åtgärdat men som inte kommer fram i 

kommentarsfälten.  Det är en snabbt föränderlig miljö att verka i och vi har uppmärksammat 

att resemagasinen i vissa fall inte hinner mäkta med den skrollande kunden, särskilt 

eftersom kunden snabbt ledsnar och letar sig vidare till andra informationskällor.  

 

Slutligen vill vi återigen belysa den problematik det kan vara i att ta betalt av kunden på 

webben för information som finns att tillgå kostnadsfritt, i samband med den tillgänglighet 

som det virtuella landskapet möjliggör. Vi skulle vilja påstå att detta är något som kommer 

kräva en nytänkande lösning för att resemagasin ska kunna generera större intäkter i 

framtiden. Ett uttalande som vi särskilt har beaktat samt avslutningsvis vill framhäva är 

användningen av begreppet interaktion, som vi tolkar endast kan vara ett ord som många 

företag stoltserar med men som inte existerar i praktiken fullt ut. Vår analys möjliggör det 

för oss att fastställa att det allt mer handlar om att engagera kunden men med en 

kommersiell tvist. 
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5.3 Avslutningsvis 
 

Denna uppsats lyfter fram ett aktuellt ämne i och med att tidskrifterna genomgår en stor 

förändring som påvisar en oviss framtid. Vi har berört många intresseväckande aspekter 

med en relevant teoretisk referensram som stöd.  Vi har en förhoppning om att våra tankar 

och reflektioner som har uppkommit i vår studie kan vara av intresse för de som arbetar med 

resemagasin, men även för andra företag inom tidskriftgenren.  Vi kan konstatera i detta 

slutskede att det är svårt att sia om framtiden men att de möjligheter och begränsningar som 

vi har identifierat kan skapa en god bild av de omständigheter resemagasin handskas med.  

Vidare kan vi dra slutsatsen att det finns möjligheter till vidare forskning inom detta ämne 

då vår analys har visat på ett flertal uttalanden som exempelvis belyser varumärkenas 

betydelse. En intressant aspekt att beakta i det sammanhanget är i vilken utsträckning ett 

starkt varumärke påverkar samt säkrar kvalitén och värdet på information. Till sist vill vi 

poängtera att de ekonomiska aspekterna också kan beröras av vidare forskning. Vi har 

upplevt att förmågan att generera intäkter är en avgörande faktor för att finnas kvar på 

marknaden och är därför viktig att anmärka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

55 

Källförteckning 

Vetenskapliga artiklar 

 

Bitner, M.J. (1992): Servicescapes: the impact of physical surroundings on customers and 

employees. Journal of Marketing 

 

Cocking, B.(2009): Travel Journalism. Journalism Studies. Routledge Informa, Ltd. 10:1, 

54-68  

 

Daunt,K.L.och Lloyd, C.H.,(2011):Exploring the forms of dysfunctional customer 

behaviour: A study of differences in servicescape and customer disaffection with service. 

Cardiff Business School och Warwick Business School 

 

DeLone, W. H., och McLean, E. R. (2003):  The DeLone and McLean model of 

informationsystems success: A ten-year update. Journal of Management Information 

Systems, 19(4), 9–30. 

 

Finne, Å och Grönroos, C.(2009): Rethinking marketing communication: From integrated 

marketing communication to relationship communication.  Journal of Marketing  

Communications Vol. 15, Nos. 2 – 3, 179– 195 

 

Ford, C.R. och Bowen, D.E., (2008): A Service-Dominant Logic for Management 

Education: It’s Time. Thunderbird School of Global Management 

 

Füller, J.,Mühlbacher, H., Matzler,K. ,Jawecki,A., (2009): Consumer Empowerment 

Through Internet-Based Co-creation. Journal of management information systems; Vol. 26 

Issue 3, p 71-102,32p, 4 diagrams, 5 charts 

 

Goovers, R., Go, F.M., Kumar, K. (2007): Virtual destination image a new measurement 

approach. Annals of tourism reserach 34(4):977-997 

 

Grönroos, C. (2004): The relationship marketing process: communication, interaction, 

dialouge, value. Journal of business and Industrial Marketing. Vol. 19- Number 2. Emerald 

Group Publishing Limited   



 

56 

 

Grönroos, C. (2010) A service perspective on business relationships: The value creation, 

interaction and marketing interface. Industrial Marketing Management. Vol.  40 Issue 2 p. 

240-247 

 

Grönroos, C. (2012): Conceptualising value co-creation: A journey to the 1970s and back 

to the future. Hanken School of Economics,.  

 

Hanusch, F.(2010): The dimensions of travel journalism. Journalism studies, 11:1, 68-82 

Routledge Informa, Ltd. 

 

Hogeboom, D.L., McDermott, R.J., Perrin, K.M., Osman, H. (2010): Internet use and 

social networking among middle age and older adults.  Educational Gerontology Vol. 36 

Issue 2. p. 93-111 

 

Hollander, B.A, Krugman, D.M., Reichert, T., Avant, J.A. (2011): The e-reader as 

replacement for the print newspaper.  Publishing Research Quarterly Vol. 27 Issue 2. Pp 

126- 134 

 

Hopkins, C.D., Grove, S.J., Raymond, M.A., och LaForge, M.C.(2009):Designing the e-

Servicescape: Implications for Online Retailers. Journal of Internet commerce, Vol. 8 Issue 

½, p. 23 – 43. 21p.  1 Diagram, 1 chart.   

 

Johnstone, M-L. (2012): The servicescape: The social dimensions of place. Journal of 

Marketing Management  Vol. 28 Issue 11/12 p. 1399-1418. 20 p. 1 Diagram  

 

Krishna, D.S., Gopala Raghavan, H.V.S.; Reddy, P.N.(2010): Services Management. 

Mumbai, IND: Himalaya Publishing House. p 49. 

 

Lin, I.Y och Worthley, R. (2012): Servicescape moderation on personality traits, emotions, 

satisfaction, and behaviours.  International Journal of hospitality management. Volume 31, 

Issue 1, pages- 31- 42 

 



 

57 

Mathew ,S., Marilyn,H.  och Wickramaekera R,. (2011): The Internetalisation of 

information, knowledge, and interaction components of the firm's internationalisation 

process. Australia: Queensland University of Technology.  

 

Ojasalo,K. (2003): Customer influence on service productivity.  Finland: SAM Advanced 

Management Journal (07497075). Summer2003, Vol. 68 Issue 3, p14-19. 6p 

 

Park, A.Y., Gretzel, U och Sirakaya-Turk, E. (2008): Measuring Web Site Quality for 

Online Travel Agencies .Journal of Travel och Tourism Marketing 

 

Payne, A., Storbacka, K., Frow, P. och Knox, S. (2009): Co-creating brands: Diagnosing 

and designing the relationship experience. Journal of Business Research. Vol. 62 Issue 3, p. 

379-389 

 

Pimlott, H. (2011):Eternal ephemera' or the durability of 'disposable literature': The power 

and persistence of print in an electronic world. Media culture society. Vol. 33 no. 4 , 515-

530 

 

Prahalad, C.K. och Ramaswamy, V. (2004): Co-creating unique value with customers.  

Strategy and Leadership, Vol. 32. Issue 3, p-4-9 

 

 

Reppel A.E. och Szmigin. E (2010): Consumer-managed profiling: a contemporary 

interpretation of privacy in buyer-seller interactions. Journal of Marketing, Vol 26, No – 3-

4, p. 321-342 

 

Siles, I. och Boczkowski, P.J. (2012): Making sense of the newspaper crisis: A critical 

assessment of existing research and an agenda for future work . New media and society, 

Vol. 14 no.8  

 

Skogerbø, E. och Winsvold, M. (2011): Audiences on the move? Use and assessment of 

local print and online Newspapers. European Journal of Communication 

 



 

58 

Tapscott, D,. (2009): Grown Up Digital. How the Net Generation Is Changing Your World. 

McGraw-Hill, 384 p.  

 

Vargo, S.L. och Lusch, R.F.(2004): Evolving to a new dominant logic for marketing. 

Journal of Marketing. American Marketing Association 

 

Vargo, S.L. och Lusch, R.F.(2007): Service-dominant logic: continuing the evolution.  

Academy of Marketing Science  

 

Vilnai-Yavetz, I. och Rafaeli, A (2005):  Aesthetics and Professionalism of Virtual 

Servicescape. Faculty of Industrial Engineering and Management Technion Institute of 

Technology 

 

Wang, Y., Yu, Q., och Fesenmaier, D. R. (2002): Defining the virtual tourist community: 

Implications for tourism marketing. Tourism Management, 23(4), 407–417 

 

Wind, Joch Mahajan, V. (2001): Digital Marketing: Global Strategies from the World's 

Leading Experts. Wiley, New York, NY, USA  

 

Yim, C.K ., Wa Chan,K och Lam Simon S.K. (2012): Do Customers and Employees Enjoy 

Service Participation? Synergistic Effects of Seif- and Other-Efficacy. Journal of marketing. 

Vol. 76 Issue 6, p 121-140. 20 p. 

 

Zeithaml, V. A., Parasuraman, A., och Malhorta, A. (2002): Service quality delivery 

through web sites: A critical review of extant knowledge. Journal of the Academy of 

Marketing Science, 30(4), 362–375. 

 

Zentner,A.(2012): Internet Adoption and Advertising Expenditures on Traditional 

Media:An Empirical Analysis Using a Panel of Countries.  Journal of economics och 

management strategy, Vol. 21, Issue 4, pp. 913-926.   

 

 

 

 



 

59 

Böcker 

 

Bruhn, M och Georgi, D. (2006): Service marketing, managing the service value chain. 

England: Pearson Education Limited Edinburgh Gate. 

 

Bryman, A (1997): Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Bryman, A och Bell,  E. (2005): Företagsekominska forskningsmetoder. Malmö: Liber AB. 

 

Chaffey, D., Ellis-Chadwick,F., Mayer,R., Johnston, K.(2009): Internet Marketing, 

Strategy, implementation and practice. Pearson Education Limited, Edinburgh Gate, 

Harlow, England.  

 

Clow, K.E. och Baack, D. (2010): Integrated advertising promotion, and marketing 

communications. New Jersey: Pearson Education,Inc., Upper Saddle River.  

 

Fill, C. (2011): Essentials of marketing communications. Harlow, New York: Financial 

times prentice hall/Pearson. 

 

Gummesson, E. (1995): Relationsmarknadsföring: från 4 P till 30 R. Malmö: Liber-

Hermod. 

 

Grönroos, C. (2008): Service Management och marknadsföring: Kundorienterat ledarskap 

i servicekonkurrensen. Malmö, Liber 

 

Holmström, E. och Wikberg, E. (2010): Konsten att skapa lönsamma relationer. 

Stockholm : Bokförlaget Redaktionen  

 

Häger Jönson, A. (2011): Digitala kampanjer. Malmö: Liber AB.  

 

Johannessen, A och Tufte, P.A. (2003): Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. 

Malmö: Liber  AB. 

 

Kumar,R.(2005): Research methodolgy. A step-by-step guide for beginners. London: 

SAGE Publications Ltd. 



 

60 

 

König, S. (2012): Kundrelationer i sociala medier. Malmö : Liber  

 

Normann, R. (2011): Service management, ledning och strategi i tjänsteproduktion. 

Malmö: Liber AB.  

 

Page, S.J. och Connell, J. (2009): Tourism modern synthesis. Third edition. Andover, UK: 

South-Western Cengage Learning 

 

Patel, R och Davidson, B. (2003): Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur AB.  

 

Patel,R. och Davidson,B. (2011): Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Repstad, P. (2007): Närhet och distans. Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. 4e 

upplagan. Oslo: Universitetsförlaget. 

 

Rytting, L. (2006): Visst gör kunden en del av jobbet. Referensramar för kundens 

medverkan vid tillkomsten av konsumenttjänster. Helsingfors: Svenska Handelshögskolan  

 

Sandén, B.(2007): The customer’s role in the service development.  Karlstad: Faculty of 

economic science , communiaction and IT.  

 

Svennig, C (2003): Metodboken. Samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling. 

Klassiska och nya metoder i informationssamhället. Källkritik på Internet. Eslöv: Lorentz 

Förlag.  

 

Teorell, J. och Svensson, T. (2007): Att fråga och att svara. Samhällsvetenskaplig metod. 

Malmö: Författarna och Liber AB. 

 

Turban, E., King,D., Lee, J., Liang, T-P. och Turban, D.C. (2012) : Electronic Commerce 

2012. A managerial and social networks perspecitve. 7th Edition. Upper Saddle River, N.J: 

Pearson Education, Prentice Hall  

 



 

61 

Urry, J. (2002): The tourist gaze. Second edition. London: SAGE Publications Ltd.  

 

Weber, L. (2009) : Marketing to the Social Web: How Digital Customer Communities Build 

Your Business. John Wiley och Sons 

 

Widerberg, K (2002): Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur. 

 

Young A.(2010): Brand media strategy. Integrated commuinications planning in the digital 

era. New York: Palgrave Macmillan. 

 

Elektroniska källor 

 

Findahl, O (2012); Svenskarna och Internet 2012. Stockholm, Sverige.  

https://www.iis.se/docs/SOI2012.pdf 

 

Muntliga källor  

 

Bengtsson, Therése - Byråchef och Grundare av Abakus, PR byrå, (2012-12-04) 

 

Hedberg, Anders- Onlineredaktör på Aftonbladet Resa, (2012-12-05)  

 

Holmerin, Christopher- Nordisk Förlagschef Interaktiva Medier, Bonniers Publications, 

(2012-12-05) 

 

Kastås, Sandra- Konsult och projektledare, Ullman PR, (2012-12-05) 

 

Ullman, Harald - VD, och strategisk PR-rådgivare, Ullman PR, (2012-12-05) 

 

Ljungberg, Emilia - Doktorand, Lunds Universitet, (2012-12-22) 

 

 

 

 



 

62 

BILAGOR 

Bilaga 1: Intervjuguide  

 

Resetidningar på webben: 
Deras roll och framtid 

Webbaserade 
Möjligheter (Kommunikations och marknadföringskanaler) 
Värden  

 

Begränsningar: 
Den tryckta tidningen 
Möjligheter 
Värden  
Begränsningar 
 

Kombinationen av den trycka och webbaserade   

 

Kan man uppfatta den webbaserade som ett komplement (marknadsföringskanal) till den 

tryckta? 

 

Kundens roll och medverkan 
Rollen på Internet  

Medverkan 

Egna inlägg   

 

Framtid  

Är det ett dilemma för de traditionella tidningarna?   

Det speciella med resetidningar 

 

 

 

 

 



 

63 

Bilaga 2: Empiri 

Under följande kapitel kommer vi att redogöra för de insamlade material som har varit en 

grund för vår analys. Datan baserade på fem personliga intervjuer samt en telefonintervju. 

Upplägget nedan är en sammanställning av den information vi ansåg vara mest användbar, 

inklusive intresseväckande citat. Dispositionen är av enkel struktur där ämnesområdena 

kommer i samma följd under samtliga presentationer. Detta för att underlätta för läsaren 

och ge en god överblick av respektive intervjuperson.  

 

Therése Bengtsson - Byråchef och Grundare av Abakus PR Byrå 

 

Resor, Resemagasin och Framtid 

 

Bengtson påstår att de flesta människor köper sina resor på nätet, man tittar på recensioner, 

går in på olika hotell och läser vad andra besökare säger om platserna. Hon berättar om en 

vän till henne som nyligen var iväg på en resa. Denna vän skötte hela sin resa genom nätet. 

Bengtsson berättar vidare att hon inte hade besökt varken Vagabonds eller Res hemsida, 

innan vi tog kontakt med henne. Hon berättar att hon inte uppfattar att det är magasin på 

nätet. Bengtsson förklarar vidare att det inte är där hon letar efter information när hon själv 

ska resa för att hon inte är intresserad av vad någon på reseguiden tycker. Det gör hon 

genom resebolaget som hon reser via eller landet hon ska besöka officella turistsida. Om 

hon åker på en längre resa har hon hellre med sig en bok men i dagsläget skulle hon ta med 

sig mobilen och kolla i den. Bengtsson berättar att en kollega till henne som var i Barcelona 

i somras refererade till sin resa som den första smartphoneresan. De hade med sig mobilen 

överallt och utgick efter den, berättar hon. 

 

Bengtsson tror mycket på den tekniska utveckling och de nyheter det för med sig. Hon tror 

att tidningarna kommer bli allt mer individualiserade, och att man till exempel ska kunna 

skriva ut sin egen tidning i digitalt tryckt efter intresse. Det anser hon kan vara ett sätt att 

hålla ner papperskostnaden och förklarar vidare att journalisterna, pappret och 

distributionen är några av de kostnader en traditionell tidning måste handskas med . 
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Bengtsson har även en positiv inställning till läsplattan som allt fler enligt henne använder 

sig av. Hon säger att 10 år med läsplattan, utan några tidningar så kanske det kommer 

väckas en nyfiken på nytt för det tryckta, detta bland annat hos den generation som kanske 

inte får växa upp med papperstidningen överhuvudtaget.   Även mobilen påpekar hon 

används mer och mer och berättar att för vissa av hennes kunder kommer det som en chock 

när de inser hur många av deras målgrupp faktiskt använder sig av mobilen när de vill läsa 

på webben eller sin epost. 

 

Bengtsson anser att tidningarna är roligt medium, som tyvärr kommer att försvinna mer och 

mer. Så som grafikerna jobbade förr tror hon är utdöende. De kommer inte mäkta med 

maskineriet och ta sig runt på egen hand, och hon tror inte heller att det kommer heta 

tidning på nätet. Hon menar att det snarare är ett försök för traditionella förlag att ta en 

annan business på det genom att finnas på webben, men att det inte är någon som har 

lyckats få någon affärsidé och tjäna pengar på det. Bengtsson påpekar även att det aldrig 

mer kommer bli någon mer Amelia tidning och frågar sig vad tidningar som Amelia 

och Veckorevyn tillför som inte finns på nätet.  Dagens nyheter kommer inte att finnas, för 

när den kommer i brevlådan är det gårdagens nyheter säger hon . 

 

Bengtsson tror att tidningens överlevnad dels kan vara en målgruppsfråga. Även om det 

kommer finns människor som föredrar den tryckta tidningen och vill läsa den, anser hon att 

den målgruppen kommer att vara för liten för att tidningarna ska gå runt. Bengtsson påstår 

även att annonsörerna inte kommer vilja betala de höga annonskostnaderna som de kostar 

för hålla runt hela tidningen och på så sätt kommer den att självdö. Bengtsson säger att hon 

ser resemagasinen på webben som konstgjord andning för den tryckta tidningen. Att det är 

en lösning, till de hittar något annat de kan tjäna pengar på, men för nu, kommer de inte på 

någonting annat.  

 

Webbaserade resemagasin, Kvalité och Värde 

 

Bengtsson tror inte att den webbaserade tidningen om fem år, kommer att kallas för 

webbaserad tidning. Det kommer inte att finnas något som heter tidningar. Hon tror att de 

yngre inte kommer att veta vad det är. Bengtsson påpekar att det går mycket snabbare på 

datorn. Den tryckta tidningen ger en större helhet med rubrik, ingress, bildtext osv. Det är 

uppbyggt på ett hantverk, medan på skärmen kan man missa mycket genom skrollning och 
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att man klickar vidare mycket snabbare. Bengtsson anser att möjligheten med den 

webbaserade tidningen är oändlig, genom att du kan stoppa in film, ljud och få 

reseupplevelser mycket lättare. Men denna oändlighet kan även ses som en svårighet tycker 

hon. Hon poängterar att det behövs människor som sållar information åt webbesökarna. 

Bengtsson menar att kvalité skulle kunna bli en varumärkesfråga. Hon tar upp ett exempel: 

Säg att du är på SAS och läser artiklar och ser vid sidan om att det står “Vagabond”, då blir 

det ju en stämpel. Hellre, än att det står Kissie, som är bloggerska med en oseriös 

image.  Med detta menar Bengtsson att företagen på något sätt måste hitta garanter för att 

informationen är okej.  

 

Bengtsson känner en viss oro inför den goda journalisten och tror att den kommer tappas. 

Allt finns på nätet, men hon ställer sig frågande till hur bra det är. Hon berättar att en blogg 

är en journalist , fast en dålig journalist i många fall medan i tidningar så kanske det är en 

journalist som har jobbat med det i 20 år och som skriver en krönika för att de vill ha ut en 

känsla. Hon pratar vidare om att Aftonbladet blir bara kortare och kortare med mer bilder, 

och tv blir snabbare och kortare också. Hon tar även upp SVT play, som enligt henne aldrig 

haft så många tittare tidigare. Det tror hon beror på att människor vill se dokumentärerna, 

som ligger på en hög nivå. Som tittare vet man att det är källkontrollerat och det blir allt 

viktigare. Människor kommer alltid att vara intresserade av innehåll, folk vill läsa om saker, 

folk vill veta saker. De vill framför allt ha information, bli underhållna och vill göra bra 

affärer. 

 

Bengtsson tror att resebolag som till exempel som Ving, skulle kunna göra mycket för att 

addera värde för sina kunder, bland annat jobba med bilder och engagera resenärerna att 

dela med sig av sina resor. Men hon poängterar även att det är svårt för marknadsförarna att 

mäkta med, de har både sociala medier, det traditionella och kataloger och det går snabbt. 

 

Interaktion, Sociala medier och word of mouth 

 

När det kommer till svårigheten att veta vem kunden är genom webbaserad kommunikation 

hävdar Bengtsson att det finns olika knep att ta reda på vem det är som sitter bakom 

skärmen. Bland annat genom att söka på IP-adresser om företaget inte använder sig av 

smartnät som innebär att besökaren får lämna ifrån sig information innan denne 

kommenterar på artiklar och liknande.  Sedan tar hon även upp Facebook som enligt henne 
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är öppet för alla och att det går att hitta hur mycket som helst.  Hon påpekar också att det 

finns många parametrar som människor inte tänker på, som man kan få information genom 

 

 “ I den digitala världen är det ju ett skyltfönster och det måste man tänka på” 

 

Många resetidningar arbetar allt mer med appar och sociala medier men Bengtsson belyser 

att även det handlar om värde. Det måste bara ett värde för kunden, inte att företagen enbart 

har en app. Hon säger att många företag bestämmer sig för att utveckla en applikation, men 

de vet inte vad den ska fylla för funktion. Samma gäller med Facebook och andra sociala 

medier, företagen har en hemsida men den är tom på information. Hon menar att nya grejer 

har tendensen att bli väldigt hypade. Kan ett företag inte fylla Facebook är det ingen idé att 

vara där.   Hon säger även att många företag går in i det med inställning att sociala medier 

inte kostar, men att de glömmer att det måste vara någon som gör det. Den personen kostar, 

även om det är internt poängterar hon. Bengtsson tror att Instagram kan vara jättebra inom 

resevärlden, då hon tror att forumet bilder är starkt idag . 

 

Bengtsson påstår att word of mouth bara eskalerar och bli större och större och att du som 

läsare lär dig numera att sålla mellan raderna. Genom word of mouth hamnar resan helt 

plötsligt i allas händer, tycker hon. Hon berättar vidare att, bara för att hon har en åsikt om 

ett visst resmål, behöver inte alla andra dela denna åsikt med henne. Hon hävdar att det är 

skillnad om en journalist som har gått en viss utbildning delar sina åsikter eftersom denne 

kan sålla och granska fakta på ett annat sätt än privatpersoner. Privatpersoner har väldigt 

personliga åsikter medan en tidning som skriver om en viss destination har fått göra det 

utifrån ett större perspektiv. Men det kan vara bra att titta på en kombination av båda, för att 

få sig en bra uppfattning.  

 

Hon påpekar att folk alltid har pratat, men att företagen inte har behövt veta innan. Men nu 

finns det där ute, och det är en extremt hård värld. Bengtsson berättar att till en början ser 

det inte så farligt ut och att de börjar vänja sig vid alla hårda ord på nätet. Hon påpekar att 

när man väl läser elaka kommentarer högt, blir det mycket hårdare och det är jättejobbigt för 

företag, folk är fruktansvärt elaka eftersom det är skrift. Hon lyfter även fram att all negativ 

kritik som förekommer på webben kan vara en möjlighet för företagen att ta det, och 

förändra någonting. En möjlighet att förändra sig själv, men hon varnar för att börja 

debattera med någon. När besökaren till exempel på Aftonbladet kommenterar, 
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kommenterar man dels på journalisten och faktiskt det journalisten skriver om. Det är 

många iblandade människor och de kan bli jättesårade säger Bengtsson.  

 

Hon säger att vi vill ha information på hemsidan, så vi själva kan titta på det och sålla, men 

hon tror att det sällan finns jättemycket djup på nätet. Hon berättare vidare att man till 

exempel sällan granskar kommentarer längre än nödvändigt, ser man att de första fyra är 

negativa går man vidare. Sedan kan det ju vara att det företaget har gjort något åt det de har 

fått negativ kritik för, även om det inte framkommer i kommentarsfältet. På så sätt finns det 

många begränsningar med denna typ av synlig av word of mouth. Den begränsningen sitter i 

vårt huvud, säger hon. Företagen mäktar inte med de snabbt skrollande kunden.  

 

Anders Hedberg- Onlineredaktör på Aftonbladet Resa  

 

Resor, resemagasin, framtid 

 

 “En resa är att sälja en förväntning”  

 

Hedberg anser att en resa är en förväntad upplevelse men att den inte alltid blir som man 

tänkt.  När en missnöjd resenär sedan söker upprättelse är det vanligt att de använder sig av 

Resa som en megafon mot resebolagen.  Missnöjda resenärer brukar hota resebolagen med 

att skicka en kopia av mailet till Resa. 

 

Hedberg hävdar att människor som ska ut och resa söker mycket på webben efter relevant 

information i guider och liknande. Han berättar att om man ska ut och resa , har man ofta 

redan en tanke på vart man vill åka, till exempel att kompisar har rekommenderat ett visst 

resmål och det är först då kunden vänder sig till Resa och ser vad de har att erbjuda. På så 

sätt gör kunden en avgränsning redan innan denne kommer i kontakt med 

resemagasinet. Hedberg tror att det är få människor som köper ett resemagasin om 

magasinet inte skriver om ett resmål de är intresserad av för tillfället, om du till exempel ska 

åka till Karibien och magasinet skriver om Asien är det inget värde i att köpa den. Men de 

har olika sätt de jobbar med detta.  

 

Hedberg ser ljust på resornas framtid. Han tar upp en undersökning som har visat att även 

om konjunkturen går ner är resor det sista man drar ner på. Detta tror han också har mycket 
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med det svenska klimatet att göra. När det kommer omkring så är resor en väldigt stark 

bransch och Hedberg tror inte att reslusten kommer att avta, och att på det sättet tror han att 

även resemagasinen har en framtid. Hedberg berättar vidare att resereportage har en lång 

levnadslängd och att de når en ganska stor publik över tiden. Så länge prisuppgifter och 

flygvägar är uppdaterade och länkarna fungerar så kan de hålla en längre tid. Han säger att 

stranden, och berget förmodligen ligger kvar på samma plats även nästa år. Det är sådan 

information som inte ändras över en dag. Han berättar också att annonsörerna vill ligga nära 

relevanta reportage, men webben är inte konstant och förändras hela tiden så det kan vara 

svårt att matcha. I tryck tidning kan sådant bli mer tydligt, att det till exempel kommer ett 

resereportage om Nya Zeeland och därefter en annons relaterad till resmålet. 

 

Hedberg tror att magasinen definitivt kommer att finnas kvar därför att magasinvärlden 

är välmående, enligt honom.  Han påstår att sättet att sälja magasinen är bra. Dels jobbar de 

mycket med prenumeration och de jobbar även med att ha längre distribuerings tid i 

kiosken.  Han berättar att andra resetidningar som Vagabond ligger ute i en månad ungefär, 

och att de från början bara hade två dagar men att det nu har en vecka. Vilket är en fördel, 

för då hinner magasinet bli upptäckt.  Han tror att även andra tidningar kommer att finnas 

kvar men på en lägre nivå.  

 

 “Vi var först ute på webben av de stora tidningarna 1994 , då satt två män i en liten skrubb 

och så tittade man in och frågade; vad håller ni på med? Något som heter Internet.... Lycka 

till, ungefär” 

 

Webbaserade resemagasin, Kvalité och Värde 

 

Hedberg berättar att de har fler läsare på webben men att de beror på att webben är omättlig. 

Den är nästan som ett svart hål, där du kan hälla i hur mycket material som helst och vill 

hela tiden ha mer. Därefter säger han de har höga trafiksiffror överlag på Aftonbladet 

eftersom de är Sveriges största nyhetssajt och även Aftonbladet i mobilen är väldigt 

populärt. Han poängterar att mobilen har gått från noll till över 2 miljoner unika besökare på 

bara några år och menar att genom digitalt har man mycket större potential. Det gör också 

att företaget måste producera mer på Resa, utöver det som pappret redan gjort.  På webben 

försöker de att varje dag lägga upp minst en eller två artiklar som är lite mindre jobb, men 
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fångar intresse genom att antingen vara lite dramatiska, spektakulära eller roliga.   Det är 

sådana artiklar de inte tar betalt för då de är allmänt tillgängliga. 

 

Hedberg säger att det är en skillnad mellan webb och print, att man matar med mer och att 

det blir en blandning av det mer spektakulära och de traditionella resemålreportagen. 

Webben träffar oerhört brett , säger Hedberg. Han menar på att du kan klicka vare sig du är 

20 år eller 70 år, en bra rubrik är en bra rubrik och dessutom kostar det inget att klicka 

heller. Ett köpbeslut är däremot något helt annat, särskilt när man är inne i kiosken och 

överväger om man ska köpa ett magasin eller inte. Hedberg anser att den stora utmaningen 

ligger i att vara tillräckligt bra och att finnas på de kanaler där läsarna finns. Det händer 

saker hela tiden, och då borde man finnas där också. Aftonbladet är ett väldigt starkt 

varumärke, ett av Sveriges starkaste säger han, och att de bara gäller för de ha koll på vart 

läsarna befinner sig. När det kommer till begränsningar anser Hedberg att det finns sådana 

utseendemässigt. Han säger att det går att göra mycket snyggare layout på papper. De 

serviceprogram som finns inom print är mycket bättre än som någonsin finns på 

webben.  På webben är det mycket underliggande tekniker, och det är oerhört komplext. 

Varje förändring för med sig en massa annat, förklarar han.   

 

Hedberg förklarar att teknik föråldras, men det är ett måste att gamla artiklar är sökbara och 

finns kvar. Han säger att kunden hittar dem för alltid på webben då de aldrig raderar 

något.  Det är viktigt att människor inte möts av trasiga länkar, utan det är något som måste 

säkras.   Hedberg berättar att Resas redaktion består av fyra personer.  De har ungefär 200 

reseguider som man kan skriva ut och ta med sig på resan, de innehåller över 100 tips 

beroende på resmål och ingår i deras betaltjänst Plus, som de tar betalt för 20 kr i 

månaden.  Genom att betala denna kostnad får kunden tillgång till alla reseguider och annat 

premium material. Det är sådant som Resa tar fram exklusivt, som inte finns någon 

annanstans, säger Hedberg. Nyheter är däremot något de inte tar betalt för, eftersom det 

finns tillgängligt på många håll.  

 

Hedberg berättar att det inte är någon brist på information utan att problemet snarare är att 

sålla den, vilket är deras jobb på Resa. När de gör reseguiderna, gör de urvalet åt kunden. 

Hedberg säger att det är en tidskrävande process för webbesökaren att sitta och leta igenom 

information, eftersom det finns så mycket och att de sparar tid genom att använda sig av 

deras tjänst och produkt. Sedan poängterar han även att källor är viktigt. De köper 
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exempelvis sitt resematerial från några få frilansare som de känner till och vet att de 

levererar bra material.  Hedberg belyser att det finns många så kallade “resejournalister” där 

ute och att de dagligen får förfrågningar av människor som vill skriva för Resa. Det som är 

viktigt säger Hedberg är att Resa vill ha sitt tilltal, och att det är väldigt svårt att köpa från 

någon de inte känner.  Hedberg säger att de försöker hålla hög kvalité eftersom människor 

betalar för deras produkt , oavsett om det är deras magasin som kommer ut en gång i 

månaden eller deras resesidor i kvällstidningen. Hedberg tror att bloggar kan ge ett 

mervärde till kunden. Ibland har de även temporära bloggar som när världens största 

kryssningsfartyg hade premiär 2009, då hade de en bloggare på plats i Miami. Den bloggen 

blev jättepopulär men varade endast i några dagar. 

 

Interaktion, Sociala medier och word of mouth 

 

Hedberg berättar att reseguiderna går att ladda ner om man har iphone. De har olika app-

lösningar men poängterar att ett problem med reseguider är att kunden måste kunna ladda 

ner de offline , och att i de bästa världar vill man ju kunna vara online men det kan vara 

svårt när kunden befinner sig utomlands då det tillkommer andra telefonavgifter. Detta är 

dock något Hedberg tror kan ändra sig. Idag är det inte lika dyrt att ringa från utlandet, som 

det var för tre år sedan, saker och ting ändrar sig hela tiden menar han och de jobbar hela 

tiden med att hitta nya lösningar. Hedberg berättar att Resas läsare är äldre och att den 

typiska magasinköparen är en kvinna på 47 år och att en kvinna 47 år kanske i allmänhet 

inte äger en ipad.  Därefter påpekar han att man måste känna av. De ska leda, men de får 

inte ligga för långt fram så att kunderna inte förstår vad vi håller på med, det är därför 

viktigt att lyssna av hela tiden. 

 

När det kommer till bloggar tror Hedberg att många bloggare har svårt att driva trafik till 

sig. För tre år sedan hade Resa en redaktionsblogg som inte fungerade bra, men nu ska de 

starta en så kallad cityblogg som deras frilansare runt om i världen ska hålla. Detta tror 

Hedberg är ett bättre sett att arbeta på. Då är det fler personer från olika platser som 

uppdaterar och då räcker de att de gör ett inlägg om dagen ungefär. Han anser däremot att 

resebloggar skiljer sig från vanliga bloggar som till exempel en hockeyblogg och att man på 

sådana bloggar, hänger på ett annat sätt som läsare.  Hedberg poängeter även att om man 

ska driva en blogg, måste man ha tid för den för att det ska bli lyckat. 
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Hedberg anser att de öppna kommentarsfälten på webbsidan inte begränsar de, i och med att 

det är väldigt olika vad folk går i gång på. Resas kommentarsfunktion är även så att läsaren 

måste logga in på Facebook för att kunna kommentera, och på så sätt visar man sin identitet. 

Detta är något de inte hade förut och han säger att man blir förvånad över vilka starka 

känslor det finns där ute. Hedberg påpekar däremot att Resa är rätt förskönat för att de till 

största del skriver om ganska ofarliga och trevliga saker och då är kommentarerna inte lika 

laddade heller. Folk kan kommentera till exempel att en restaurang de skriver om, har stängt 

ner men detta anser inte Hedberg är något problem och säger att de kan ju inte vara på plats 

i hela världen i real tid, hela tiden. Han belyser även att fördelen med webben i sådana fall 

är att man alltid kan gå in där och redigera, men står det i en tryckt så är det definitivt. 

 

Christopher Holmerin–Nordisk Förlagschef Interaktiva Medier, Bonnier Publications AB 

 

Resor ,Resemagasinens, framtid 

 

Holmerin menar att nya sätt att arbeta på kan också öppna möjligheter till att få en del nya 

intäktsströmmar. Nya tankegångar kanske inte kräver samma personalstyrka och man kan 

på så sätt spara personal och affärer. Alla medier står enligt Holmerin inför en ny och 

radikal förändring där nya sätt att arbeta måste ske. Han menar att många ställer sig frågan 

vad de kan göra för att mätta framtida behov. Framförallt morgontidningar. Inte magasin 

lika mycket. 

 

Holmerin tror att tidningen till slut kommer att försvinna. Detta är tendensen som redan är 

tydlig inom media. Han anser att distributionssättet kommer att förändras och inte vara lika 

som i dagsläget. Att trycka tidningar har idag blivit för dyrt helt enkelt. Man kanske till en 

början får färre utgivningstillfällen och man får segmentera sig till köpstarka områden 

istället för att vara rikstäckande. Det finns många olika vägval som alla står inför enligt 

Holmerin. Det är detta som alla inom media brottas med. Alla vill hitta kärnan till 

framtidens media och nya sätt att få intäkter. Det är som sagt svårt för Vi i villa då de är ett 

gratis magasin och inte kan ta betalat för en Internet sida. I sådana fall menar Holmerin att 

det ska vara något unikt som inte finns med i tidningen, exempelvis en mer detaljerad 

beskrivning av hur du ska sätta reglar.  

 

Webbaserade resemagasin, Kvalité, Värde 
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Enligt Holmerin står alla inför ett stort paradigmskifte där man får titta på hur läsarbeteendet 

ter sig, det är extra tydligt i olika åldrar. Nätbaserad läsning är oerhört högt för exempelvis 

generationer från 90-talet, och Holmerin menar att det är många yngre som inte ens känner 

till pappersprodukter. Han fortsätter att förklara att investeringar i annonsaffärerna i print 

går stadigt neråt samtidigt som läsarantalet sjunker. Han menar att mindre pengar läggs på 

annonsering via print eftersom att tillväxten på Internet är stark och menar att det är den 

vägen man måste följa och försöka se som en möjlighet. Holmerin menar att framförallt att 

det är de mobila segmenten som är mest snabbväxande medan Internet mer har kommit till 

en mognadsfas. 

 

Holmerin framhåller att de digitala kanalerna som gör att vi kan göra saker på helt nya sätt 

kan ses som både ett hot och en möjlighet. Att få igen den peng som en gång funnits i 

printversioner är svårt att få ut i det digitala. Detta är någon som enligt Holmerin drabbar 

hela medievärlden internationellt och är ett tungt hot.  Många bolag inom media måste 

avskeda personal, det är jättetufft och ingen lätt match för de inom media just nu. Holmerin 

menar att investerarna lägger mindre del av sin kaka i Bonniers produkt. Det är genom det 

sättet som tidningen överlever men Holmerin menar att de nu måste hitta andra 

intäktskanaler, och detta får göras genom Internet och de mobila medierna. Men där kan 

man som sagt inte få in samma intäkter som förr, utan då får man gå steget längre igen och 

undersöka om det finns andra sätt man kan ta betalt på.  

 

Holmerin framhåller även att många bra kvalitativa artiklar i print fungerar lika bra på den 

webbaserade tidningen.  På internet använder sig också Vi i villa av mycket 

användargenerella innehåll, där öppna forum för besökare finns för att de ska kunna få 

igång en levande diskussion. Holmerin vidhåller också att de jobbar mycket med tävlingar 

såsom ”rösta fram Sveriges fulaste kök”. Att mixa användargenererat med journalistik anser 

Holmerin är den bästa kombinationen. Den tryckta tidningen har dock enligt Holmerin inte 

lika stora förutsättningar till tvåvägskommunikation. Holmerin menar att Internet har ett helt 

annat djup där flera tusentalsartiklar finns och det blir en helt annan bredd än 

papperstidningens 20 artiklar. Stora begränsningar finns också teknikmässigt. En 

printprodukt är mycket lättare att designa och skissa om, medan man på Internet och sociala 

medier är rätt så begränsad till ett visst format och ett visst sätt att arbeta. Holmerin menar 
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att det inte alls går att vara lika kreativ på Internet som i en tryckt version. Internet är också 

dyrare om man vill göra en väldigt unik design då teknikinvesteringar måste göras.  

 

Holmerin anser att det är ett visst värde med att hålla i en tryckt tidning. Han framhåller att 

magasin framöver kan komma att få en mer ”glossy feeling” än vad de har idag. Han 

fortsätter med att förklara att magasin kan bli något fint som läsaren är stolt över och kan 

lägga fram på soffbordet och det kommer man aldrig kunna göra med en nätupplaga. 

Holmerin vidhåller att magasin med ”glossy feeling” över sig har stora möjligheter, då de 

kan leva på att vara en pappersprodukt men en finare sådan. Han menar att tidningar som 

inte har något unikt kommer att raderas ut. Tidningar med högt nyttovärde kan också 

komma att överleva, som till exempel Vi i villa, där praktiska tips om vardagen till 

villaägare finns. Sådana varumärken har en framtid men förmodligen i en annan paketering 

än den klassiska, för att differentiera innehållet tydligare mellan print och Internet så att det 

blir två olika kommunikationskanaler. Det är ett större problem för resetidningar i 

jämförelse med dagstidningar att alla kan ta på sig rollen att vara skribent.  Men  rese-

tidningar har också större möjligheter och utrymme i jämförelse med dagstidningar då 

ämnet inte ses som lika seriöst och påtagligt. Holmerin menar att det finns en mängd olika 

skribenter på Internet som exempelvis bloggare med olika åsikter om media bland annat och 

försöker alltid framställa sig själv att vara goda publicister fastän det inte är så. Detta har 

Holmerin märkt av i kontakten med annonsörer.  

 

Holmerins höga förtroende inom journalistik och skrivande samt det som tidningen står för, 

gör att annonsörerna känner sig villiga att lägga högre medieinvesteringar för att läsaren ska 

få ett seröst intryck av varumärket och lita på det. Holmerin anser att ha kvalité på sina 

grejer vinner i längden. Varumärket kommer spela roll i framtiden enligt honom. Enligt 

Holmerin är enhetlighet mellan tidningarna i tryckt och webb väldigt viktigt. Det ska enligt 

honom kännas som samma varumärke. Ett starkt och etablerat varumärke som Vi i villa vill 

de självklart profetera. Holmerin menar också att eftersom Vi i villa är en stark klassisk 

printprodukt så har de alltid försökt att förmedla samma värden som syns i tidningen, även 

på webben. För dem har webben förut varit ett komplement till den tryckta produkten men 

tiderna har förändrats. Nu är det helheten av dem båda som är viktigt, för både kunder och 

annonsörer. Han menar också att dem skiljer sig från sina konkurrenter i och med att de är 

en stor stark tidning, med en stor site och en stark mobilsida, dessutom är de delägare i en 
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av villamässorna vilket för att de kan erbjuda ett stort paket för att locka annonsörer. Det är 

detta de bygger sin unika position utifrån.  

 

Sociala medier, Interaktion, word of mouth 

 

När det kommer till tjänster så menar Holmerin att många förlitar sig på Word-of-mouth. 

Både för- och nackdelar är ju att det sprids genom sociala medierna. Det är viktigt för 

företag att vara medveten om den stora och snabba spridning som sker av negativ kritik, då 

det är i princip det enda som kommer ut. Det är enligt Holmerin viktigt att ha en bra 

socialamediestrategi och att man håller sig till den. Då kan man styra det hela på ett helt 

annat sätt än vad som går att göra idag via sociala medier. Det är för att företag enligt 

Holmerin arbetar med sociala medier och det är viktigt att kontinuerligt kommunicera med 

sina kunder och läsare. Holmerin menar att de försöker engagera kunder så mycket som 

möjligt för att få igång aktivitet på hemsidan. Han försöker skapa en glädjefylld miljö så att 

det blir lättare att bygga en kommersiell tvist kring just den aktiviteten eller miljön. Han 

menar att om kunder är glada kan bli mer angelägna om att integrera med andra delar av 

sidan.  

 

Holmerin förklarar att en begränsning med Internet är att läsare kan skriva inlägg som är 

rasistiska eller personangrepp. Detta är ett problem som de ständigt måste arbeta mot. Detta 

är något som Holmerin ser som komplext då deras situation idag innebär att de borde vara 

på läsarnas sida samtidigt som de måste vara på annonsörernas. Det gäller att ha en dialog 

med dem båda för att inte komplikationer ska uppstå. Man får då försöka vända det negativa 

till något positivt, det är det enda man kan göra. Internet och sociala medier har en oerhört 

snabb spridning av framförallt negativa upplevelser vilket självklart är en begränsning enligt 

Holmerin. Sker inte diskussionen hos dem så sker den någon annanstans, man kan heller 

inte ducka för kritiken utan det är viktigt att gå in och bemöta den. Holmerin menar också 

att läsare sållar fortare på Internet. Holmerin menar att marknadsföra och synas i sociala 

mediekanaler ger bättre och bättre effekt och man får på så vis mycket för pengarna. Genom 

att exempelvis använda sig av Facebook för att nå ut till fler människor och ”vänners 

vänner” menar Holmerin att den virala spridningen som sker genom sociala medier är 

otrolig och hittills billig.  
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 Sandra Kastås - Konsult och Projektledare på Ullman PR. 

 

Resor, resemagasinens, framtid 

 

Kastås tycker att det är svårt att veta hur länge papperstidningarna kommer vara kvar. Hon 

framhåller att när Ullman PR för tillfället köper annonser, som de mestadels gör i den 

tryckta tidningen, kan webbannonser slängas med utan att ha en större betydelse. Kastås tror 

också att reklamen borde gå ner i kostnad och att annonser kommer bli billigare.  

 

”Produktionen av information, den kommer ju inte att minska.” 

 

Webbaserade resemagasin, Kvalité, Värde 

 

Kastås framhåller att resetidningar kan ses som annorlunda i jämförelse med vanliga 

tidningar. När man är ute efter en resa så har läsaren ett specifikt mål med sin läsning. 

Kastås tror också att Internet används oftare av läsare än att de går och köper en resetidning, 

hon själv har nog aldrig använt sig av en resetidning när hon söker information till en resa. 

Kastås framhåller att Ullman PR värdesätter den tryckta tidningen mer när det hur de köper 

annonser och vart de vill komma ut och synas. Dock menar hon att det är mycket dyrare att 

annonsera i en tryckt tidning än på Internet.  

 

Kastås menar att skillnaden mellan god journalistik på Internet och i den tryckta tidningen 

redan finns idag. Den information som kommer ut på webben kommer såklart ut snabbare 

men det kan hända att journalisten inte kontrollerar texten lika väl utan bara skickar ut den 

så fort som möjligt. Hon framhåller att i den tryckta tidningen är det mer kvalitetssäkrat och 

än så länge har den tryckta mer värde än en webbaserad tidning för henne. Kastås menar 

också att hon själv som konsumerar tidningar läser mycket mer i en papperstidning och hon 

söker inte aktivt upp lika mycket nyheter i en webbaserad tidning.  

 

Harald Ullman - VD och strategisk PR-rådgivare på Ullman PR 

 

Resor, resemagasin, framtid 
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Ullman siar om framtiden och menar att turismbranschen mer och mer kommer gå åt det 

upplevelsebaserade hållet. Han anser att turister inte endast kommer vilja ligga på stranden 

utan även uppleva och lära sig på sina resor. Ullman anser att papperstidningen så 

småningom kommer att försvinna och ersättas med diverse andra medier. Han fortsätter och 

menar att människor inte tillåter att en media dominerar allt för mycket, utan då kommer 

alltid andra alternativ. Han anser med säkerhet att Internet dock kommer att spela en större 

roll i framtiden, större roll än idag. Han anser att mobilerna och ipaden bara är början och 

kommer utvecklas med tiden. Det kommer komma ny media som ersätter papperstidningen 

som exempelvis en plastduk där läsaren kan tanka ner tidningen. Det är svårt att säga om 

tidningen kommer se likadan ut som den gör idag. 

 

Ullman menar att tiden då den webbaserade tidningen var en marknadsföringskanal är förbi. 

Han menar att exempelvis DN har förr tagit betalt för sin tidning i ipaden men släpper nu 

den tidningen fri. Detta menar han är ett tecken på att papperstidningen förmodligen 

kommer att försvinna och att tidningen istället kommer få ett ipadformat. Ullman framhåller 

att även om branschen kan komma att hamna i en kris där många tryckjobb kommer att gå 

förlorade så menar han att produktionen av information inte kommer att minska.  Enligt 

Ullman kommer företag fortfarande vilja ha reklam på det bästa och senaste sättet men det 

blir svårare för företag att nå ut med det budskap de vill. 

 

Webbaserade resemagasin, Kvalité och Värde 

 

Ullman vidhåller att Internet är otroligt fragmentiserat. Antingen sitter läsaren men en 50 

sidors Metro eller med sin mobil där en miljard olika sidor och artiklar finns att välja bland. 

Ullman framhåller att som nyhetskonsument är Internet mycket bättre då information flödar 

snabbare. Ullman menar att fördelar med Internet är att du kan skicka reklamfilmer och 

interagera lättare. Ullman menar att det dels är lättare att se förbi på Internet. Han anser att 

läsare väljer bort traditionell reklam på Internet, som exempelvis bannerannonser. Företag 

använder sig av tävlingar, produktplaceringar och liknande för att försöka få 

uppmärksamhet, det är mycket svårare och framförallt dyrare idag. Ullman antyder att det 

som för 30 år sedan hände på en vecka, det händer på en halv dag idag. Han menar att  det 

idag finns så många olika val och att det svåraste är att välja rätt.  

 

Interaktion, Sociala medier och word of mouth 
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Ullman menar att alla företag pratar om begreppet interaktivitetens tyngd och betydelse men 

att det mesta bara är skitsnack. Han anser att interaktivitet för de flesta företag bara är ett 

ord och att de flesta är värdelösa på att interagera med sina kunder. Det finns mycket att 

göra på kundtjänstsidan enligt Ullman. Han menar att det är viktigt eftersom att det också är 

en säljkanal, men som ofta inte fungerar bra. Han fortsätter med att förklara att det är därför 

kunder i vissa fall litar mer på varandras åsikter. 

 

 

Emilia Ljungberg - Lärare och Doktorand på Lunds Universitet   

 (Telefonintervju) 

 

Resor, resemagasin, framtid 

 

Ljungberg framhåller att de svenska resetidningarna började publiceras under 1994, strax 

därefter började de även starta upp egna hemsidor. Ljungberg fortsätter att berättar att just 

då fanns i princip ingenting på hemsidan utan det var mer ett sätt att kunna skriva att en 

hemsida fanns samt visa att företagen var i framkanten och i full färd med utvecklingen. 

Ljungberg anser att papperstidningen kommer genomgå förändringar. Frågan är bara hur det 

kommer se ut och hur de ska överleva. Magasin har gjort förändringar mot reklamhållet 

enda från början och fortsätter i samma riktning. Ljungberg framhåller att Ving nyligen har 

lagt ner sin resekatalog för att istället välja att ge ut ett magasin för att inspirera läsarna. 

Frågor har kommit upp och det finns risk att kunder tolkar att det endast är reklam i 

magasinen fastän de egentligen säljer något annat Ljungberg menar att diskussion kring 

tidningars överlevnad har länge varit pågående och ändå finns de ännu kvar, så framtiden är 

inget som skrämmer henne. Ljungberg tror att det handlar om en trovärdighetsfråga. Men 

Ljungberg tror att tidnings/magasinsprodukten kommer att få omdefinieras någon gång i 

framtiden.  

 

Webbaserade resemagasin, Kvalité och Värde 

 

Enligt Ljungberg är tidningarna idag mer aktiva på sina sidor, arrangerar mer tävlingar och 

bloggar. Speciellt RES blandar sina professionella journalister med läsare som har bloggar. 

Ljungberg tror att bloggar kan användas ännu mer, att ta mer del av bloggutbudet att 



 

78 

använda sig av kända bloggare som andra tidningar inom skönhet och hälsa exempelvis gör. 

Ljungberg menar att tidningar idag har gått från att vara guider till att inspirera och beskriva 

en hel livsstil.  

 

Hon menar också att mängder av information finns på Internet och det är något som har 

behövt släppas av resemagasinen för att göra ett försök till att sälja in annat. Förändringen 

kommer bara att eskalera och arbetet med Internet kommer ske ännu mer i framtiden som 

till exempel att sälja in bloggare mer och mer. Bloggar är något hon tror starkt på, det ger en 

mer personlig närhet och tvåvägskommunikationen är viktig, poängterar hon. 

 

Interaktion, Sociala medier och C2C 

Ljungberg har också lagt märke till att det är viktigt för företag att svara på responsen som 

läsare ger till företag eller journalister. Det händer alltför sällan. Hon håller även med om att 

vissa har en Facebook-sida bara för att. RES har enligt Ljungberg en bloggskola med frågor 

och svars formulär samt finns villkor för läsare som vill börja blogga och är till för att 

engagera läsarna och förenkla för dem. 
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Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Linnéuniversitetet. 

Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential för 

utbildning och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället. 

Linnéuniversitetet erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens. 

 

Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  

och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 

 

 
Linnéuniversitetet 

391 82 Kalmar/351 95 Växjö   

Telefon 0772-28 80 00 


