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Förord 
 

Vi vill tacka vår handledare Madeleine Ekman Boldizar för hennes stöd och engagemang i vårt 

arbete. Vi vill också rikta ett varmt tack till de personer som ställde upp på fokusgrupp-

intervjuerna. Slutligen önskar vi Mods Magazine all lycka med att skapa det modemagasin de har 

som mål att göra. 
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Abstract 
Swedish title: Media för mode – framgångsfaktorer för onlinemagasin 

English title: Success Factors for an Online Fashion Magazine 

Authors: Sara Ljungdahl, Netta Lönnqvist 

Tutor: Madeleine Ekman Boldizar 

Written language: Swedish 

 

The exploration of customer loyalty and customer participation has become increasingly 

significant as social media and online communities have become a part consumer’s everyday life. 

The process of customer bonding has not been researched in a thorough manner, and that is what 

we aim to accomplish in this paper. By using a conceptual research model, “loyalty through 

customer bonding circle” the paper investigates how online magazines can communicate and 

build bonds with their users. Using Mods Magazine as a case study, we conducted three focus 

group interviews where we interviewed the three key persons in charge of Mods Magazine, and 

persons representing the audience of Mods Magasine.  

 

Our research indicates that there is much potential to integrate and network with users to create 

benefits for both companies and for their target audiences. New and creative technical solutions 

should be introduced with much caution, as most users appreciate ease of use as they take part in 

constantly up-to-date news and inspiration. Success Factors influencing the attitude of using an 

online magazine, according to our research are customization, context, entertainment, perceived 

benefits and integration. Networking should be done through already existing networks, such as 

social media that already is used by most of the audience. Loyal users are obtained by creating a 

network on a website that indicates security and is constantly updated, which tells that trust and 

perceived benefit are key factors. 
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Sammanfattning 
Svensk titel: Media för mode – framgångsfaktorer för onlinemagasin 

Engelsk titel: Success Factors for an Online Fashion Magazine 

Författare: Sara Ljungdahl, Netta Lönnqvist 

Handledare: Madeleine Ekman Boldizar 

Språk: Svenska 

 

Sociala medier och communities har blivit en del av de flesta konsumenters vardag. Företag 

använder internet som medium för att bygga upp lojalitet och nätverka med sina kunder och i 

förlängningen nå framgång. Syftet med denna studie är att undersöka hur ett onlinemagasin kan 

bygga nätverk och skapa relationer till sin målgrupp för att bli framgångsrikt. Framgång på 

internet handlar om att få fler besökare till hemsidan och därför vill vi förstå vad det är som gör 

kunder lojala när det kommer till användandet av internethemsidor inom mode. 

 

Det saknas forskning kring hur nätverkande inom mode kan skapa kundlojalitet på internet, och 

det tomrummet ämnar vi fylla. Genom att använda oss av en forskningsmodell för ”kundlojalitet 

genom nätverkande”, har vi kunnat ta fram diskussionsfrågor som vi låtit tre fokusgrupper 

diskutera. Vi har använt onlinemagasinet Mods Magazine som fallföretag och intervjuat 

magasinets styrande personer samt magasinets målgrupp. 

 

Vår forskning pekar på att det finns mycket potential för att integrera och nätverka med 

användarna för att skapa fördelar för såväl företag som dess målgrupp. Ny och innovativ 

teknologi bör introduceras med försiktighet, eftersom många användare uppskattar enkla 

lösningar då de tar del i uppdaterade informationsflöden om nyheter och inspiration. 

Framgångsfaktorer som påverkar attityden att använda ett onlinemagasin är enligt vår 

undersökning kundanpassning, kontext, underhållning, upplevd nytta och integration. 

Nätverkande bör ske via redan befintliga nätverk inom sociala medier som redan används av 

större delen av målgruppen. Vill företaget bygga nätverk på sin egen hemsida bör den signalera 

trygghet och vara ständigt uppdaterad, vilket understryker vikten av att bygga upp tillit och 

upplevd nytta för att användaren ska bli lojal.  
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1 Inledning 
I inledningskapitlet behandlas bakgrund till uppsatsen, problemdiskussion och problem-

formulering, uppsatsens syfte och avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

Planlöst surfande på internet verkar inte vara den fluga som kommunikationsminister Ines 

Junéa Uusmann pratade om i mitten av 90-talet.
1
 Det är inte konstigt att internetanvändare på 

flera sätt umgås och interagerar på nätet, speciellt eftersom internet förser användare med 

konstant tillgång till information, underhållning och kommunikation (Phil, 2009, Strauss, El-

Ansary & Frost, 2006). Strauss, El-Ansary och Frost (2006) menar att om information är 

makt, så har individen mer makt än någonsin just på grund av surfande på internet. 

Exempelvis går det att jämföra priser och varor på internet, och läsa vad tidigare användare 

har för åsikter om produkten eller tjänsten, musik, video och annan typ av underhållning kan 

enkelt delas via internet (Strauss, El-Ansary & Frost, 2006, Gummesson, 2004).  

 

Internet och dess möjlighet till kommunikation gör att nätmötesplatser eller communities 

bildas där kunder och konsumenter kan dela information. Dagböcker online, så kallade blog-

gar, uppdateras ofta, ibland flera gånger dagligen. Privatpersoner, affärspartners, kunder och 

konsumenter, som geografiskt befinner sig väldigt långt ifrån varandra, kommer tack vare 

internet i kontakt med varandra på ett smidigare sätt än innan internets tid. (Strauss, El-

Ansary & Frost, 2006) 

 

I början av 2000-talet var tryckta magasin förstahandsvalet i det medieutbud som fanns för att 

följa utvecklingen för en hobby eller ett intresseområde. Tryckt media håller fortfarande en 

unik position, men webben erbjuder jämförelsevis fler möjligheter och därmed börjar 

digitaliserad media inkräkta på det område som en gång i tiden enbart tillhörde den tryckta 

median. (Ives, 2007) 

 

En trend som observerats under de senaste tre åren är att modemagasin, så som In Style, 

Vouge och Elle, blir allt tunnare på grund av att annonserna blir färre. Modeföretagen väljer 

att annonsera mer än tidigare på internet. Det handlar då inte bara om annonsering via så 

kallad ny media på hemsidor, onlinemagasin och via e-post utan också om kommunikation 

genom sociala medier så som Youtube, Facebook och Twitter som exempel. (Steel, 2009) 

 

Det faktum att modeföretag förflyttar delar av sin annonsering till internet är inte så konstigt 

när modemagasinens målgrupp tenderar att i mindre utsträckning än tidigare köpa tryckta 

magasin, samtidigt som de spenderar mer tid till att surfa på just sociala medier (Ives, 2007). 

Läsaren ska förutom att tycka att webbsidan är underhållande även känna sig engagerad (Ives, 

2007, Srisuwan and Barnes, 2008). Onlinemagasin och sociala medier kan växa fram när 

användarna förstår möjligheterna med det digitala forumet. Möjligheterna inom ny media 

jämfört med tryckt media är flexibilitet, flyttbarhet och kundanpassning. (Smith, 2008) Trots 

det överges inte den traditionella, tryckta median, utan den fortsätter att leva parallella liv 

tillsammans med ny media (Ives 2007). 
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Interaktiva hemsidor som går att koppla till sociala medier som Facebook, har blivit allt mer 

populära. Ett exempel på det är Polyvore.com, som är en hemsida där den största delen av det 

uppladdade materialet kommer från användarna. Genom att skapa engagemang hos 

användarna har sajten nu mer besökare än de etablerade modejättarnas onlinemagasin. Genom 

att klicka och dra i bilder av plagg kan användarna själva agera designers och skapa egna 

modekollage. De färdiga resultaten går att publicera på sociala medier och på det viset kan 

besökaren visa upp sina kreationer för kompisar och bekantskapskrets. (Miller, 2009) 

 

Flera svenska modeföretag och modeskapare har anknytning till Göteborg och Borås med 

omnejd. Det förklaras med den historiskt utpräglade handelstraditionen i trakten. Även 

beklädnadsindustrin har en stark tradition i området. En stor del av modeföretagen i Sverige är 

fortfarande lokaliserade till området även om flera företag flyttat sin verksamhet till 

Stockholm eller utlandet. Det i sin tur förklaras med att den fördelaktiga placeringen i närhet 

av hamnar och motorvägar, som möjliggör snabb distribution som är av vikt för företagens 

lönsamhet. Flera av de svenska modekedjorna har sina huvudsäten i Göteborg, bland dem 

Lindex, KappAhl, MQ Sweden och Joy Shop. Gina tricot har sitt huvudkontor i Borås. Till 

övriga etablerade märken med bas i området hör Elvine, Dunderdon, Velour och Whipping 

Floyd. Många av de företag som förknippas med framväxten av det så kallade svenska 

jeansundret, som syftar till senaste årens explosion av modeföretag inriktade på tillverkning 

av jeans, har sin bas i Göteborgsområdet. (Gråbacke & Jörnmark, 2008) 

 

I Göteborgsområdet finns det flera skolor som utbildar studenter i områden förknippade med 

mode och design. I Göteborg finns Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK), vid 

Göteborgs universitet, och den privata skolan Tillskärarakademin. Då det gäller modedesign 

är de mest framstående skolorna i Sverige Beckmans i Stockholm och Textilhögskolan i 

Borås. (Gråbacke & Jörnmark, 2008) 

 

Även om mode och handel har staka traditioner i Göteborg och Borås med omnejd upplever 

modedesigners och branschaktiva att mediebevakningen i området inte är tillräcklig för att 

skapa en levande modescen i området. Det finns modebloggare i trakten, men av dagpressen 

är det så gott som endast Metro som aktivt jobbar med att övervaka nyheter förknippade med 

mode. Textilhögskolans modevisningar anordnas i Borås, men eftersom visningarna inte får 

särskilt stor pressuppmärksamhet, har skolan valt att lägga visningarna även i Stockholm.
2
  

 

För att råda bot på den bristande bevakningen av mode i Göteborgsområdet startades Mods 

Magazine under hösten 2009. Magasinet är därmed ett nytt tillskott inom modepress i Sverige, 

och som det enda magasinet i landet har Mods Magazine som idé att bevaka modescenen i 

Västra Götaland. Det första numret av magasinet lanserades den 6 april 2010. Mods Magazine 

är ett onlinemagasin inom mode som främst riktar sig till män och kvinnor mellan 20 till 60 år 

som jobbar inom mode- och designbranschen eller är på väg in i den. Magasinet vänder sig 

även till dem som har ett modeintresse och är intresserade av att läsa mer om mode än bara 

om de senaste trenderna.
3
 

1.3 Problemdiskussion  

Som framgår i bakgrunden är det vanligt att organisationer och företag, som exempelvis 

modemagasin, använder sig av ny teknik och internet i samband med kommunikation med 
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den målgrupp de vänder sig till. Det råder brist på forskning om hur onlinemagasin kan nät-

verka med sin målgrupp och vi anser det relevant att undersöka konsumenternas medievanor 

och attityder till digitala och interaktiva kommunikationsmedel. Det kan vara intressant att 

undersöka vilket värde fysiska magasin har i jämförelse med det digitala alternativet. Kan det 

vara så att det fysiska magasinet kompletterar ett onlinemagasin, eller vise versa? Attityder 

och intentioner att nätverka i samband med läsning av modemagasin, branschtidningar och 

bloggar är intressanta för ett magasin för att förstå vad dess målgrupp är intresserad av.  

 

De senaste åren har det tillkommit sociala medier där interagerande och socialisering är i 

fokus. Youtube, Myspace, Twitter och Facebook är några exempel på sådana medier. Det är 

intressant att undersöka om de potentiella läsarna till ett onlinemagasin inom mode är öppna 

för de möjligheter som de tekniska lösningarna på internet medför. Är de intresserade av det 

utbud av interaktivitet som finns att tillgå på internet och på olika sociala nätverk och hem-

sidor? Vi undrar hur ett nystartat onlinemagasin kan få fler besökare, läsare och användare 

genom att bygga nätverk. Även om allt fler hittar till onlinemagasin bör magasinen hitta 

trogna användare för att på sikt bli lönsamma. Oavsett om användarna är nöjda eller 

missnöjda med tjänsten anser vi det relevant att undersöka i vilka faktorer som är avgörande 

för att besökarna stannar och återkommer till internetsidan. Finns det några faktorer som är 

betydande för ett onlinemagasins framgång? 

 

Många tjänster på internet är gratis, även onlinemagasin. Kan målgruppen tänka sig att köpa 

eller prenumerera på magasinet mot en avgift, eller är det annonsering som blir den primära 

inkomstkällan? En relevant fråga är hur stor inverkan annonsering har på magasinets trovär-

dighet, uppfattning och image hos målgruppen och hur stor vikten av rätt sorts annonsering är. 

Tryckta modemagasin kan vara till bredden fulla med reklamannonser, kan ett onlinemagasin 

också vara det?  

 

Vi anser att det finns för lite forskning om nätverkande via onlinemagasin och vi vill under-

söka vad som ligger bakom ett onlinemagasins framgång. Med framgång syftar vi på antalet 

besökare på sidan. Då Mods Magazine nyligen startats upp som onlinemagasin, i samma stad 

som vi studerar, finner vi det aktuellt att göra en fallstudie på just Mods Magazine för att 

undersöka Mods Magazines ledande personers inställning till nätverkande. Vi vill jämföra 

redaktionens och målgruppens inställning till hur nätverk med målgruppen bör byggas för att 

magasinet ska bli det framgångsrika branschmagasin de siktar på. Vi anser att det är relevant 

att diskutera modemagasin i stort för att ta reda på vad som är framgångsfaktorer för ett 

onlinemagasin på internet.  

 

Med anledning att mediebevakning på den västsvenska modescenen inte anses tillräcklig vill 

vi forska i möjligheterna för ett onlinemagasin att nå fram till en modemedveten publik med 

intresse för vad som pågår inom mode i Västsverige.  Onlinemagasin kan yttra sig på flera 

olika sätt i förhållande till tryckt media. Det digitala formatet gör det möjligt för läsare att 

kommunicera sinsemellan och med författarna. Det finns möjligheter att skapa nya typer av 

läsupplever genom att kombinera text med rörlig bild, ljud och interaktivitet. Eftersom 

framgång på internet handlar om att få besökare till hemsidan anser vi att det är av vikt att 

förstå vad det är som gör kunder lojala när det kommer till användandet av internethemsidor 

inom mode. 
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1.4 Problemformulering  

Fokus i vår undersökning ligger på att utforska vilka faktorer som ligger bakom framgångar 

till onlinemagasin med inriktning på mode. Därav lyder problemformuleringen: 

 

Hur bör ett onlinemagasin, med inriktning på mode, bygga nätverk med sin målgrupp för att 

bli framgångsrikt? 

 

För att arbeta med huvudproblemet på ett systematiskt sätt har vi har delat upp huvud-

problemet i tre delproblem. Det är svårt för företag att nå framgång utan bra relationer med 

dess målgrupp, därför vill vi fördjupa oss i vikten av relationer på internet. 

 

Hur bygger ett onlinemagasin relationer med sin målgrupp för att få lojala användare? 

 

Bra relationer kräver att det finns en dialog och bra kommunikation mellan företag och dess 

målgrupp. Vi vill undersöka hur möjligheten till kommunikation kunderna emellan påverkar 

ett onlinemagasin. Internet gör det möjligt för kunder och företag att utbyta tankar och åsikter 

i mer eller mindre realtid på ett sätt som tidigare endast var möjligt via telefon eller fysiska 

möten.   

 

På vilket sätt kan möjligheten att interagera vara en framgångsfaktor? 

 

För att kunna svara på hur ett onlinemagasin blir framgångsrikt kommer vi belysa framgångs-

faktorer inom relationsmarknadsföring på internet. Framgångsfaktorerna kommer ge förståel-

se för vad som är bakomliggande faktorer till framgång för ett onlinemagasin inom mode. 

 

Vilka faktorer är avgörande för målgruppens attityder och intentioner att läsa ett 

onlinemagasin? 

1.5 Syfte 

Syftet är att undersöka hur ett onlinemagasin kan bygga nätverk och skapa relationer till sin 

målgrupp för att bli framgångsrikt. Då framgång på internet handlar om att få fler besökare till 

hemsidan vill vi förstå vad det är som gör kunder lojala när det kommer till användandet av 

internethemsidor inom mode. Förståelse får vi genom att analysera vad det är som påverkar 

användarnas attityder till nätverk och intentioner att använda nätverk med fokus på 

modebranschen.  

1.6 Avgränsningar 

Vi avgränsar oss till att undersöka Mods Magazines målgrupp, eftersom onlinemagasinet har 

sin bas i västra Sverige där vi befinner oss och där vi har möjlighet att utföra studien. Mods 

Magazines målgrupp beskrivs utförligare i kapitel 4 där Mods Magazine presenteras. 

 

Vi avgränsar oss till att undersöka hur kommunikationen bör se ut på internet, vilka 

framgångsfaktorerna är för relationsmarknadsföring, samt vilka attribut som påverkar 

användandet av en hemsida eller ett onlinemagasin.  
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2 Metod 
Kapitlet syftar till att klargöra de vetenskapliga metoder vi valt för att kunna utföra en 

tillförlitlig undersökning av uppsatsämnet. En redovisning över hur vi genomfört vår 

undersökning följer. 

2.1 Val av ämne och undersökningsmetod 

Vi har kommit i kontakt med det nystartade modemagasinet Mods Magazine, då en av 

uppsatsens författare, Netta Lönnqvist, är skribent för Mods Magazine och del i redaktionen. 

Efter samtal med creative director Sebastian Kjersén och projektledare Sarah Norving fick vi 

inblick i aktuella frågor kring utvecklingen av konceptet Mods Magazine och att det saknas 

forskning om vad som gör onlinemagasin framgångsrika. Därefter bestämde vi oss för att 

fördjupa oss inom relationsmarknadsföring och lyfta fram framgångsfaktorer ur området. Vi 

valde att undersöka Mods Magazines målgrupp, målgruppens attityder och vad de anser är 

lämplig media för mode. Undersökningen gjordes i form av fokusgruppintervjuer. 

2.1.1 Syn på kunskap och tolkning 

Som modeintresserade studenter på Textilhögskolan, tillika flitiga konsumenter av såväl ny 

som traditionell media, har vi som författare till denna uppsats en subjektiv förkunskap inom 

uppsatsämnet. Marknadsföring är utbildningens huvudämne och våra kunskaper inom ämnet 

kommer med stor sannolikhet påverka förståelsen för uppsatsämnet och de teorier vi kommer 

att behandla. Vi anser att våra förkunskaper och kritiskt tänkande kommer att underlätta 

processen att hitta relevant och tillförlitlig och litteratur.  

2.2 Vetenskapligt förhållningssätt 

Hermeneutiken är ett vetenskapligt synsätt med filosofisk inriktning med syfte att lära känna 

eller förstå (Svenning, 2000). En undersökning av förstående typ hör hemma inom samhälls-

vetenskaplig forskning, där forskaren är en deltagare i den verklighet han eller hon undersöker 

(Andersen, 1998, Johannessen och Tufte, 2003). Vi anser att ett hermeneutiskt synsätt är av 

värde för vår undersökning av uppsatsämnet, då uppsatsens undersökningsområde är av 

förstående och förklarande karaktär. Synsättet tillåter oss att tolka de empiriska resultaten, och 

på det sättet diskutera oss fram till slutsatser.  

2.3 Vetenskapligt tillvägagångssätt 

I forskning som innefattar empiri går data och empiri hand i hand med teori, det är till och 

med ett mål inom samhällsvetenskaplig forskning att sammanföra teori och empiri. I de fall då 

en undersökning börjar med det generella i teori för att gå mot den mer konkreta empirin, 

kallas ansatsen deduktiv. Slutsatser kan dras när generella påståenden bekräftats av befintliga 

teorier och konkret empirisk data. (Johannessen och Tufte, 2003)  

 

Vår studie är främst av deduktivt slag då vi började med att fördjupa oss i tidigare forskning 

och de teorier som finns inom ämnena relationsmarknadsföring och marknadskommunikation. 

Inom ämnena valde vi att fokuserar på temat framgångsfaktorer för onlinemagasin. Vi utgick 

ifrån en egen forskningsmodell som grundar sig på tidigare forskning. För att förankra vår 

undersökning med verkligheten valde vi att undersöka vad Mods Magazines målgrupp anser 

vara relevanta framgångsfaktorer för ett onlinemagasin.  
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2.4 Urvalsmetod 

Undersökningen skedde genom diskussioner i tre fokusgrupper. Eftersom studien utfördes i 

Borås och Göteborg valde vi att intervjua representanter som var bosatta i området. Vi anord-

nade tre gruppintervjuer, till vilka vi valde att bjuda in representanter som tillsammans bildar 

en dynamisk grupp för att lyfta fram intressanta aspekter inom forskningsområdet. För att på 

bästa möjliga sätt skapa en representation av Mods Magazines målgrupp, fokuserade vi på att 

bjuda in personer med anknytning till mode, genom jobb eller fritidssysselsättning, till två av 

de tre fokusgruppintervjuer vi anordnade. En grupp representerade Mods Magazines 

redaktion. Deltagarna till fokusgrupperna handplockades och vi tog hjälp av Mods Magazine 

Magazines kontaktnät för att bjuda in deltagare.   

 

Till Mods Magazines målgrupp hör verksamma inom mode och de som har ett modeintresse 

utöver det vanliga. Med det senare menar vi att personerna i fråga exempelvis bloggar om 

mode eller är verksamma inom branscher som tangerar mode, exempelvis konst, foto eller 

design. Vi valde att inte fokusera på personer som endast vill läsa om de nyaste trenderna, 

utan istället vill läsa djupgående artiklar och inspirerande modereportage. Därav anser vi att 

det var mest relevant att göra ett icke slumpmässigt urval.   

 

Den första intervjun bestod av åtta yrkesverksamma och/eller studenter inom textil, mode, 

design och fotografi. Den var en blandad grupp, där åsikter kunde diskuteras ur olika perspek-

tiv. Två av deltagarna var studenter på Textilhögskolan med inriktningarna textilekonomi och 

textilteknik. Tre av deltagarna var yrkesaktiva modedesigners, varav en fortfarande studerar 

vid Textilhögskolan. Vi bjöd även in två stycken bloggande textilekonomstudenter, som 

driver ett stylingföretag vid sidan av bloggandet och sina studier. För att få med kunskap inom 

visuell kommunikation, bjöd vi in en yrkesverksam modefotograf. Medelåldern i 

fokusgruppen var 26 år. Ingen av de intervjuade hade direkt koppling Mods Magazine. 

 

För att bättre förstå motiv och drivkrafter till Mods Magazine, bestod den andra gruppen av 

tre personer som driver Mods Magazine. Deltagarna hade en medelålder på 24 år. Syftet var 

att jämföra gruppernas syn inom forskningsområdet. Med utgångspunkt i media för mode 

ville vi undersöka om det finns anmärkningsvärda skillnader i hur målgruppen uppfattar sin 

omvärld i förhållande till magasinets egen syn på relationer, kommunikation, mode och 

media. 

 

Den tredje gruppen bestod av fyra personer varav tre är verksamma inom mode och design, 

samt en fjärde person från Mods Magazine-redaktionen. Medelåldern i gruppen var 25 år. De 

tre representanterna av Mods Magazines målgrupp bestod av en inköpare på ett modeföretag, 

en formgivare och en modeskribent. Två av deltagarna har även genomgått/genomgår utbild-

ning inom textil på Textilhögskolan i Borås. Syftet med att den här typen av mixad fokus-

grupp var att skapa diskussioner med både målgruppen och Mods Magazines redaktion repre-

senterad.  Gruppen reflekterade och diskuterade över samma frågor som ställts till de två 

föregående grupperna. Vi valde att delvis presentera åsikter och förslag ur tidigare intervjuer 

för att skapa oss en uppfattning om den tredje gruppens reaktioner.  

2.5 Val av datainsamlingsmetod 

En fokusgrupp består vanligtvis av fem till tio personer. Gruppen har som uppgift att, 

tillsammans med en eller två moderatorer, under en till tre timmars tid diskutera kring ett 

antal förberedda frågor. Fokusgruppundersökningar är att föredra då det är av vikt att förstå 

varför människor känner som de gör. Deltagarna har möjlighet att själva ta upp ämnen som de 

anser relaterar till diskussionsämnet. I traditionella intervjuer, där det vanligtvis är en 
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intervjuare och intervjudeltagare, ändrar intervjuobjektet sällan åsikt. Deltagarna i fokus-

grupper utmanar varandras åsikter under en process som gör att de i större utsträckning ändrar 

åsikt i takt med att argumentens för- och nackdelar diskuterar. (Bryman, 2004) 

 

Moderatorernas roll i diskussionen är att hålla den inom önskat område, men risken är att 

moderatorn kan förlora kontrollen över diskussionen. Den kan börja handla om teman som 

inte är av intresse för undersökningssyftet. En ytterligare svårighet med fokusgruppundersök-

ningar är att det blir stor mängd data som ska transkriberas och analyseras. Analyseringen kan 

vara svårt att genomföra, då det kan råda oklarheter i vem som säger vad. Ytterligare problem 

kan uppstå om inte alla i gruppen kommer till tals eller om en eller flera deltagare känner sig 

obekväma i gruppen. Det är också möjligt att deltagarna utrycker kulturellt vedertagna åsikter 

i grupp, istället för att uttala personliga åsikter. (Bryman, 2004) 

 

Bryman (2004) gör skillnad mellan gruppintervju och undersökning i fokusgrupp. I en 

gruppintervju uppstår ingen egentlig diskussion och eftersom vi vill att deltagarna diskuterar 

fram sina svar är fokusgrupp att föredra. Vi menar att det ofta finns fler möjligheter i form av 

tekniska lösningar och grafik på internet än vad de flesta är medvetna om, och därför är det 

viktigt att de personer vi ämnar intervjua får tillfälle att ändra åsikt under diskussionens gång.  

Diskussionerna i fokusgrupperna spelades in, transkriberades för att sedan analyseras och 

jämföras.  

 

Under fokusgruppintervjuerna ställde vi 24 frågor och ett antal följdfrågor. Intervjutillfällena 

var mellan 75 och 90 minuter långa. För att komma igång med intervjuerna på ett ledigt sätt 

och för att få fokusgruppdeltagarna att börja prata, ställde vi frågan: Vad inspirerar dig i din 

vardag? Sedan lät vi deltagarna diskutera kring fem områden som alla handlade om kommuni-

kation och mode. Det första temat var moderelaterad informationssökning. Vi frågade dem 

vilken typ av information de söker, var de söker den, hur de söker den och varför de söker 

den. Sedan gick vi in på fråga dem om deras internetvanor. Vi frågade vilka hemsidor fokus-

gruppdeltagarna rör sig på och varför. De fick diskutera hur artiklar på internet ska vara 

uppbyggda samt vad som påverkar upplevelsen av en internetsida. Data från fokusgrupperna 

är kvalitativ karaktär. 

 

Det tredje diskussionsområdet var nätverk och communities. Vi frågade hur deltagarna i 

fokusgrupperna kommunicerar mode med andra på internet, om de är intresserade av jobb-

relaterat nätverkande, hur de ser på bloggar samt hur de ser på integritet på internet. Det fjärde 

området att diskutera var annonsering på internet. Här behövde vi oftast inte ställa alla frågor 

eftersom annonsering oftast diskuterades i samband med tidigare frågor. Det femte och sista 

området för diskussion var Mods Magazine och deltagarnas upplevelser av det nyligen släppta 

onlinemagasinet. Avslutningsvis fick fokusgrupperna i uppgift att på fem minuter ta fram 

drömsajten tillsammans. Deltagarna skulle komma överens om vad den skulle innehålla för 

information och funktioner.  

2.6 Validitet och reliabilitet 

Data är representationer av verkligheten. Validitet är ett begrepp som syftar på att ta ställning 

till hur bra, eller relevant de framtagna data representerar fenomenet som undersöks. Med 

reliabilitet menas att det som forskningen kommit fram till ska bli de samma oavsett om 

undersökningen skulle göras om vid ett senare tillfälle. (Johannessen & Tufte, 2003). 
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Resultaten i vår undersökning var inte självklara för oss när vi i ett inledande skede 

formulerade problemsatserna. Vi anser att undersökningen har uppnått det den syftade till: att 

undersöka hur ett onlinemagasin kan bygga nätverk och skapa relationer till sin målgrupp för 

att bli framgångsrikt.  

 

Att utforma undersökningen i tre fokusgrupper anser vi var rätt val eftersom fokusgrupperna 

fungerade som ämnat. Deltagarna engagerade sig i diskussionerna, ställde egna följdfrågor 

och ifrågasatte övriga deltagares åsikter, vilket gjorde att deltagarna ansträngde sig att 

uttrycka sig tydligt eller att förklara tills alla förstod. Diskussionsfrågorna togs fram i samråd 

med vår handledare på Högskolan i Borås. Frågorna testades även innan 

fokusgruppintervjuerna genomfördes, och vi anser att frågorna var relevanta för att få den 

information vi sökte. 

 

De personer som driver Mods Magazine är relativt unga jämfört med den tänkta målgruppen, 

som består av yrkesverksamma i modebranschen eller personer som är på väg in i den. Vi 

lyckades inte få fokusgrupperna att representera den tänkta medelåldern, som vi uppskattar till 

ca 35 år, vilket är till nackdel för resultatet. Sysselsättningsmässigt motsvarar personerna i 

fokusgrupperna målgruppen utan tvekan. De som tackat ja till komma på intervjun men inte 

dök upp eller ställde in i sista stund var de, som var äldst i förhållande till de andra deltagarna. 

De personer som inte kunde närvara var även de som har mest branscherfarenhet inom mode. 

Eftersom en av våra slutsatser är att tid är av ytterst vikt för målgruppen, förstärker det som 

inträffade vår uppfattning om att målgruppen känner press i att hitta branschrelaterad 

information och att de inte har tid över för mycket annat.  

 

Vi anser att den första fokusgruppen som hölls i Borås och bestod av bloggare, textilekonom-

studenter, modedesigners och en fotograf var en mycket lyckad sammansättning för att 

representera Mods Magazines målgrupp. Det var en bra blandning av personer med tanke på 

ålder, kön och sysselsättning. Alla åtta personer deltog i diskussionen och förde fram sina 

åsikter. Fotografen och modeskaparna pratade förhållandevis mycket, men vi som moderato-

rer såg till att det fanns utrymme för alla att engagera sig i diskussionen. Vi har använt den 

första gruppintervjun som referens genomgående i vår analys för att jämföra den med den 

information som framkom i de två övriga intervjuerna.    

 

De två andra intervjutillfällena bestod av tre respektive fyra personer. Vi hade gärna sett fler 

deltagare men det gick tyvärr inte att få fler deltagare i Göteborg eller från Mods Magazines 

redaktion samlade. Vi anser att den diskussion som uppstod under gruppintervjuerna var 

mycket intressant och relevant oberoende av gruppstorlek. Den andra intervjun, bestående av 

tre personer, gjordes med redaktionsmedlemmar och drivande personer bakom Mods 

Magazine. Informationen vi fick av intervjun har vi analyserat med kunskapen om att 

personerna i fråga jobbar för magasinet som vi undersöker. Den tredje, och blandade gruppen, 

förstärkte skillnaderna i attityder och uppfattningar mellan Mods Magazine-gruppen och den 

första fokusgruppen som representerade magasinets målgrupp. Vi anser att vi lyckades bra 

med att representera Mods Magazines målgrupp i de personer vi handplockade för våra 

intervjuer. 

 

Källa till inspiration, var något som alla grupper under hela intervjuns gång refererade till i 

sina svar. Vi kan inte svara på om fenomenet beror på att vi ställde första frågan på det viset 

att de undermedvetet refererade till inspiration, eller om det beror på att inspiration är väldigt 
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viktigt när man läser modemagasin, tidningar och branschinformation. Det kan också vara så 

att begreppet mode och inspiration är väldigt starkt förknippade. Första frågan löd: Vad 

inspirerar dig i din vardag? Frågan ställdes för att få igång samtalet på ett ledigt sätt mellan 

deltagarna då alla inte kände varandra.  

 

En av författarna till uppsatsen, Netta Lönnqvist, är med i Mods Magazines redaktion och 

verkar som skribent och bloggare för onlinemagasinet. Självklart är Lönnqvist engagerad i 

Mods Magazines utveckling och framtid. Vi har frågat oss om detta faktum skulle kunna 

påverka uppsatsens reliabilitet. Eftersom även Lönnqvist är intresserad av att ta fram 

objektiva resultat anser vi inte att hennes inblandning i onlinemagasinet kommer att ha en 

negativ inverkan på uppsatsens validitet. Vidare resonerar vi att om vi som författare skulle 

göra tolkningar fördelaktiga för Mods Magazine, så är det bara till nackdel för Lönnqvist i 

hennes fortsatta arbete med onlinemagasinet och i förlängningen även för Mods Magazine. 

2.6.1 Källkritik 

Eftersom internet, och speciellt sociala medier är ett fenomen som uppstått under de senaste 

åren, har vi främst använt oss av forskningsartiklar från de tio senaste åren. Vi hittade artiklar 

som berör communities, men endast få artiklar som berör ämnet sociala medier. Även om vi 

saknade aktuella forskningsresultat kring just sociala medier, anser vi att vi hittade bra och 

tillförlitliga källor inom ämnena marknadskommunikation och relationsmarknadsföring, för 

att bygga en teoretisk referensram för vår forskning. 
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3 Teoretisk referensram 
Följande kapitel behandlar den litteratur och forskning som berör ämnena 

marknadskommunikation, traditionell och ny media samt relationsmarknadsföring.  

3.1 Kommunikation 

Kommunikation är något som sker dagligen, människor, företag och organisationer emellan. 

Kommunikationen sker genom både traditionell media, så som tryckta magasin och genom ny 

media, så som exempelvis internet. Kommunikationen kan ske på olika sätt beroende på hur 

många parter som är inblandande vilken typ av kommunikation det handlar om. 

Envägskommunikation förknippas med masskommunikation, där informationsflödet endast 

går åt ett håll utan möjlighet till feedback. Masskommunikation kallas även för one-to-many. 

Tvåvägskommunikation är mer av en dialog som sker mellan två parter. Tvåvägskommuni-

kation kan ske mellan enskilda individer (one-to-one) eller mellan grupper (many-to-many). 

Figur 3.1 beskriver kommunikationssätten där pilarna symboliserar kommunikationen och 

informationsflödets riktning.  

 
Figur 3.1 Kommunikation  

 
 

Egenutvecklad modell utifrån Gummesson (2004, s 23)   
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3.1.1 Traditionell syn på kommunikation 

Den traditionella synen på kommunikation beskrivs av Schramms (1955) linjära modell, se 

figur 3.2. Modellen består av en sändare, eller källa, som sänder ut meddelandet. Meddelandet 

måste dock först kodas, eller förpackas så att den tänkta mottagaren kan packa upp meddelan-

det och avläsa det. Mellan kodning och avläsning sker sändningen av signalen som hela tiden 

utsätts för brus. Kodningen är viktig för att meddelandet ska kunna överföras till den person 

eller organisation som ska ta emot meddelandet. Meddelandet sänds via någon form av media.  

 
Figur 3.2 Linjär modell för kommunikation 

 
Det är enligt Fill (2009) större sannolikhet att nå framgångsrik kommunikation om sändaren 

och mottagaren av meddelandet förstår varandra. Marknadskommunikationen måste då bygga 

på vad målgruppen har för beteendemönster, hur målgruppen behandlar information samt 

målgruppens behov. En av konsekvenserna med den form av interaktiv kommunikation som 

internet och annan digital media möjliggör idag, är att mottagaren har större ansvar för sitt 

deltagande i kommunikationsprocessen. Marknadskommunikation bör först och främst vara 

en målgruppscentrerad aktivitet, men idag tenderar det till att finnas fler grupper än den egna 

kundgruppen som kommunikationen bör riktas till. Exempelvis kan intressenternas mål-

grupper ingå i den publik som ett företag önskar kommunicera med. Hur publiken svarar på 

kommunikationen måste kunna läsas av och förstås av sändaren.  

3.1.2 Traditionell media 

Till traditionell media räknas kommunikationskanaler som tv, tryckt media och radio (Fill, 

2009, Lievrouw, 2006). Tryckt media består till största delen av tidsskrifter och dagstidningar.  

Tidsskriften skiljer från dagstidningen genom att den inte kommer ut lika ofta och normalt 

inte publicerar dagsnyheter utan fokus ligger på fackkunskap, kulturmaterial eller 

underhållning. Magasin är en vanlig benämning på tidsskrifter på flera språk. En allmän 

uppfattning är att magasin har ett varierat innehåll, även illustrerade tidsskrifter kallas ofta för 

magasin. Modetidningar, synonymt med modejournaler, är tidsskrifter som vill förmedla det 

aktuella modet.
4
 

                                                 
4
  www.ne.se, sökord ”tidning” ”magasin” ”modemagasin”, 10 April 2010 

Fill (2009, s 37) (Baserad på Schramm (1955) och Shannon och Weaver (1962).) 

http://www.ne.se/
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De flesta har på något sätt tillgång till antingen tidningar eller magasin. Största anledningarna 

till att man läser tidningar och magasin är att man vill hålla sig uppdaterad eller ha under-

hållning. Tryckt media levererar effektivt budskap eller meddelanden till rätt målgrupp. En 

styrka men tryckt media är att läsaren kan välja vilken information han eller hon vill läsa i 

tidningen. Formatet på tryckt media är flexibelt främst i utformning så som storlek och färg. 

Dessutom är kvaliteten i magasin vanligen väldigt hög. Just tryckta magasin har en tradition 

av att ofta ha relevant annonsering, vilket är en fördel både för läsaren och för annonsörerna. 

Statistik visar att både magasin och dagstidningar under de senaste åren har minskat antal 

läsare eller minskad ökning av antalet läsare. (Fill, 2009) 

3.1.3 Ny media 

Ny media, även kallad digital media, innefattar internet, webbsidor, datorspel, CD-rom, DVD 

och liknande som kopplar ihop teknik med kommunikation (Levinson, 2009). Nya tekniska 

uppfinningar, såsom nanoteknologi och mikrochips, har gjort det möjligt för konsumenter att 

använda sig av nya kommunikationsmedel inom ny media (Lievrouw, 2006).  Till mobil 

media räknas mobiltelefoner och andra bärbara kommunikationsmedel, och sedan lanseringen 

av iPhone under 2007 har det blivit allt mer vanligt att surfa på internet även då användaren 

inte är vid sin stationära eller bärbara dator (Levinson, 2009).  

 

Varumärkesbyggande på internet tycks bli mer och mer viktigt och producenten av en 

hemsida försöker skapa känslor hon användaren för att få honom eller henne att stanna på 

webbsidan. Det är viktigare att få användarna att stanna på sajten än att jaga dem till sidan. På 

internet styr användaren interaktionen i en hastighet som är behaglig för dem, dessutom finns 

det inte många hinder för att surfa på internet och mellan sidor. En stor möjlighet med internet 

är att information och sidor går att länka och således finns mer eller ny information bara något 

musklick bort. Informationsflödet är både snabbare och enklare jämfört med traditionell 

media samtidigt som flexibiliteten för utformning av informationen och informationsdel-

ningen är större. Snabb feedback och svar är en av internets styrkor. (Fill, 2009) 

 

Negativt med internet (förutsatt att tillgång till internet finns) är att hastigheten på 

uppkopplingen måste vara tillräckligt hög för att användaren ska vara nöjd. Det är oftast inget 

problem i Sverige som har bra kommunikationsstruktur. Att hitta till sidan man söker är inte 

alltid det lättaste på internet, och ses som en nackdel i att använda internet. En del sidor tar en 

liten stund att ladda. På den lilla stunden, som kan vara från bråkdelen av någon sekund till ett 

par sekunder till att sidan inte laddas alls, kan få användaren att lämna sidan innan personen 

ens sett hela sidan.  (Fill, 2009) 

3.1.4 Traditionell media möter ny media 

I en jämförelse pekar Fill (2009) på de största skillnaderna mellan traditionell och ny media. 

Kortfattat handlar traditionell media om one-to-many- kommunikation, större monolog, 

massmarknadsföring, generella behov hos kunderna, varumärkesbyggande och segmentering. 

Inom ny media är det istället fokus på one-to-one och one-to-many- kommunikation, dialog, 

individualiserad marknadsföring, personalisering (personalization) eller kundanpassning 

(customization), information och nätverk. 
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3.1.5 Kommunikation på internet 

Idag är kommunikationsmodellerna komplexa, dels på grund av att teknologin inom media 

utvecklas. En av konsekvenserna med den form av interaktiv kommunikation som internet 

och annan digital media möjliggör idag, är att mottagaren har större ansvar för sitt deltagande 

i kommunikationsprocessen (Fill, 2009). Via de digitala medierna sprids information snabbt 

mellan olika aktörer på marknaden. Den gör det möjligt för deltagarna att medverka i en 

konversation i realtid, där de kommunicerar med organisationen som svarar och interagerar 

med deltagarna så gott som i realtid. Konsumenten blir en kunskapskälla för företaget och 

vice versa. I modellen i figur 3.3 står media i fokus. Företagen (F) kommunicerar sitt budskap 

(innehåll) i form av bild, ljud, text och video, genom ett media. Det samma gäller för 

kunderna, konsumenterna och publiken (A) till de utsända budskapen, där användarna (A) kan 

svara och få svar. På internet kan tvåvägskommunikation ske i realtid, eller så sker 

kommunikationen utan att alla parter måste vara närvarande.
5
 

 
Figur 3.3 Marknadskommunikation i en datormedierad miljö 

 
Fill (2009) menar att det idag är fokus på att få en integrerad form av långsiktig one-to-one 

kommunikation och tvåvägskommunikation, till skillnad från envägs masskommunikation 

som det fram till början av 1990-talet var fokus på. Tidigare var den centrala punkten för 

kommunikation själva produkten eller servicen som företaget vill sälja. Idag tenderar fokus att 

gå bortom produkten eller servicen som ger ett vidare perspektiv på kommunikation mellan 

organisationen och dess målgrupp (Fill, 2009, Blomqvist, Dahl & Haeger, 1993). 

                                                 
5
 Hoffmann och Novak (1996) http://www.ascusc.org/jcmc/vol1/issue3/hoffman.html 

 

Hoffman och Novak (1996) 
5 
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3.1.6 Nätverk 

En vidareutveckling av Hoffmann och Novaks (1996) modell är figur 3.4 där media inte står i 

fokus,  och där alla kunder och konsumenter i publiken är fria att kommunicera och påverka 

varandra sinsemellan. I en sådan situation kan även användare (A) kommunicera sinsemellan 

och det är fritt fram för dem att kontakta media såväl som inflytelserika personer i 

omgivningen (opinjonsledare). Kommunikationen mellan deltagarna bygger på word-of-

mouth. Word-of-mouth anses vara ett tecken på framgångsrik kommunikation mellan 

företaget och dess kunder. Blockeringarna till A5 och A6 beror på att användarna inte litar på 

medierna utan väljer att hämta information från andra användare som de anser tillförlitliga 

(Fill, 2009) Vi anser enligt vår förståelse av den linjära modellen för kommunikation (figur 

3.2) så kan blockeringarna även uppstå på grund av brus i omgivningen. 

 
Figur 3.4 Multistegsmodell för kommunikation 

 
 

I figur 3.4 saknar vi dock sändaren eller sändarna av budskapen. Gummesson (2004) anser att  

företag, organisationer, kunder och konsumenter befinner sig i ett nätverk av kontakter och 

relationer. Därför gör han skillnad på marknadsföring och kommunikation som sker one-to-

one och many-to-many. One-to-one är tvåvägskommunikation som sker på individnivå medan 

many-to-many är tvåvägskommunikation mellan nätverk. I nätverk spelar det mindre roll vem 

som besitter vilken roll, om kunderna är konsumenter, företag eller någon form av statlig 

institution. Gummesson behandlar dock inte rollen som ett medium har (figur 3.1). Vi anser 

att modellerna kompletterar varandra för att få en bra bild av hur kommunikation kan se ut. 

Kommunikationen sker inte alltid i två riktningar även om det är möjligt, och kommunikation 

sker heller inte alltid genom ett medium. 

3.1.7 C2C 

C2C, eller customer-to-customer-kommunikation, har till viss del möjliggjorts i och med 

möjligheterna till kommunikation och nätverkade på internet. Ofta är det fråga om one-to-one 

kommunikation som antingen sker i ett öppet forum (så som virtuell anslagstavla på en 

hemsida eller i ett community) eller via e-post eller chat-funktioner. Hur som helst kan 

Fill (2009, s 47) 
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informationen snabbt och lätt vidarebefordras via e-post och chat-meddelanden eller ses av 

andra användare av forumet. Därför sker one-to-one-kommunikationen i en many-to-many-

kontext. (Gummesson, 2004) 

 

Ofta diskuteras det om hur företagen kan påverka C2C-kommunikationen till sin fördel. Med 

rätt attityd och aktivt arbete kan företag påverka C2C. Det kan vara viktigt att påverka då det 

finns både positiva och negativa interaktioner. Konversation, dialog och interaktion genom 

”prat” och ”chat” är viktiga delar av det sociala livet på internet. (Gummesson, 2004) 

 

Det finns tre typer av kommunikation inom C2C. Kommunikationen kan antingen ske mellan 

kunder och företag genom att företaget eller producenten av sidan styr konversationen. 

Konversationen sker då på företagets initiativ. Konversationen kan även ske på användarens 

initiativ och företaget eller producenten tillåts deltaga i kommunikationen. Det finns också 

situationer där kommunikationen enbart sker mellan kunder och användare utan att företaget 

tillåts deltaga. (Gummesson, 2004) 

 

Kommunikationen  kunder emellan kan påverka det kundupplevda värdet. Värdet kan till 

exempel vara av ekonomisk, social eller personlig karaktär. Tre nyckelbegrepp som styr det 

upplevda värdet av en hemsida eller ett community är kundens motivation, möjligheter 

(opportunity) och förmåga (ability). Motivationen påverkas av kundens tidigare kännedom 

och erfarenheter, subjektiv uppfattning och känsla för situationen. Motivation kan beskrivas 

som en användares villighet att engagera sig, kommunicera och byta information med andra 

användare eller medlemmar. Möjligheter handlar om de attribut som i en situation är ledande, 

men inte alltid avgörande, för att nå önskat resultat. Möjligheter är användarens tillgänglig tid, 

hur uppmärksam användaren är, antalet störande moment eller händelser, eller antalet 

tillfällen då något är tillgängligt.  Möjligheterna kan påverka resultatet både positivt och 

negativt. Förmåga handlar om den tillgång eller möjlighet användaren har att över huvud taget 

genomföra önskad handling. Beroende på situationen kan exempelvis en viss kunskap, 

intelligens eller pengar krävas. (Gruen, Osmonbekov & Czaplewski, 2005) 

 

Producenten av en hemsida bör fokusera på att möjliggöra motivation, möjligheter och till-

gång för den tänkta kunden. Fördelarna för kunden är som sagt mer värde. Fördelarna för 

företaget är att kontakten kunderna emellan får kunder att stanna och göra nya köp, samtidigt 

som de är mer villiga att rekommendera sidan, företaget eller dess produkter. (Gruen, 

Osmonbekov & Czaplewski, 2005) 

3.1.8 Word-of-mouth 

Word-of-mouth kallas ofta för hjärtat i relationsmarknadsföringen, och handlar om att nöjda 

eller missnöjda kunder rekommenderar eller talar illa om webbsidor, affärer, produkter med 

mera till vänner, bekanta och familj. På internet kan word-of-mouth även kallas för word-of-

mouse i de sammanhang där användare skickar e-post, skriver i sin statusrad, skickar länkar 

och dylikt. Positiv word-of-mouth kan leda till många nya kunder medan negativ word-of-

mouth kan skrämma iväg potentiella kunder. Negativ word-of-mouse sprids snabbare och i 

större omfattning än negativ word-of-mouth. (Strauss, El-Ansary & Frost, 2006) 

 

Marknadsförare använder internet i hög grad till att samla in feedback från kunder för att 

kunna förbättra produkter. På internet finns sidor som enbart tar tillvara på kundernas åsikter, 

kunders produktjämförelser och produktberömmelser. Ofta är sidorna och informationen lätta 

att länka till och sprida vidare via e-post och communities. Det finns risk att falsk information 

om företaget sprids utan företagets medvetande. Diskussionerna kan bli omfattande eftersom 
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kunder i hela världen, som har tillgång till internet, kan deltaga. (Strauss, El-Ansary & Frost, 

2006) 

3.2 Relationer på internet 

Företag, som vill bygga upp en trogen kundkrets, kan använda sig av ny teknologi för att 

skapa konkurrensfördelar (Szmigin, Canning & Reppel, 2005). För att en relation ska uppstå 

bör upprepad handel ske frivilligt och planerat mellan leverantör och kund. Handeln ses som 

ett långsiktigt samarbete med syfte att ge delade fördelar. Det är viktigt att samarbetet ses som 

en relation av båda parter. (Strauss, El-Ansary & Frost, 2006) 

3.2.1 Relationsmarknadsföring och e-marknadsföring 

E-marknadsföring är användandet av informationsteknologi (it) i processen att skapa, 

kommunicera och leverera värde till kunder, samt organisera kundrelationer på ett sätt som 

gynnar organisationen och dess intressenter. Med andra ord är e-marknadsföring resultatet av 

användandet av informationsteknologi tillsammans med traditionell marknadsföring. 

(Gummesson, 2004) 

 

Relationsmarknadsföring, eller processen att bygga relationskapital genom kundrelationer, 

kallas på engelska för customer relationship management, CRM (Strauss, El-Ansary & Frost, 

2006). Enligt Gummesson (2004) så är CRM inte helt fulländad då kommunikationen enbart 

bygger på one-to-one-kommunikation. Strauss, El-Ansary och Frost (2006) och även 

Blomqvist, Dahl och Haeger (1993) hävdar att marknadsföringen i praktiken går ifrån att vara 

massmarknadsföring (one-to-many) till att bli mer individualiserad med fokus på relationer. 

Relationsmarknadsföring bygger, enligt Blomqvist, Dahl och Haeger (1993), på interaktion, 

kundkännedom och kunddialog, medan Gummesson (2004) menar att 

relationsmarknadsföring idag handlar om relationer, interaktion och nätverk.  

 

Både Gummesson (2004) och Strauss, El-Ansary och Frost (2006) menar att strategierna för 

relationsmarknadsföring förändras och utvecklas i takt med att internet och informations-

teknologin gör det samma. Gummesson (2004) menar att det som saknas i traditionella 

marknadsföringsteorier och relationsmarknadsföringsteorier är att alla individer, företag, 

marknadsförare och andra som har en del i relationen inte är avskärmade eller isolerade. 

Vidare menar Gummesson att kunder, konsumenter, företag och organisationer består av 

individer som i sin tur sitter på var sitt nätverk. Nätverken har en inverkan på relationen och 

därför borde relationsmarknadsföring ta hänsyn till nätverkens inverkan i det som 

Gummesson beskriver som many-to-many-kommunikation. Framgångsfaktorer för 

relationsmarknadsföring är enligt Little och Marandi (2003) tillfredsställelse, relationskvalitet, 

kundvärde, lojalitet, tillit (trust) och engagemang (commitment).  

3.2.2 Communities och nätverk 

Ett nätverk byggs upp mellan personer och organisationer där individer är länkade till 

varandra (se many-to-many i figur 3.2). Länkarnas styrka beror på hur stark relationen är. 

Finns det ingen relation, så finns heller ingen länk. En länks styrka beror på hur varaktig 

relationen är, hur stor emotionell intensiteten i relationen är, vilken närhet som råder, samt hur 

stort det ömsesidiga utbytet av tjänster är. Svaga länkar kan vara minst lika viktiga som starka 

länkar i ett nätverk. Olika nätverk har länkar till andra nätverk, men ett nätverk kan välja hur 

öppet det ska vara. Riktigt starka bindningar av länkar kan göra ett nätverk slutet och isolerat, 

exempel på sådana nätverk är familj eller bransch. Svaga länkar har större potential att 

fungera som bryggor mellan individer och grupperingar. (Gummesson, 2004)  
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Marknadsföring bör ses som värdeskapande nätverk, där värdet uppstår vid konsumtion och 

användning. Tidigare har det varit fokus på själva produkten och produktionen. Värde är vad 

som uppstår när ett erbjudande leder till någonting som gör någon nöjd. Synonymer till värde 

är behovstillfredsställelse, kundtillfredsställelse, upplevd kvalitet och nytta. För fungerande 

nätverk krävs det att det finns en win-win-inställning där aktörerna tar hänsyn till alla parter 

känner sig som vinnare, vilket leder till ett effektivt och långsiktigt arbete. Det gäller alltså 

inte bara att skapa nöjda kunder, utan även nöjda partners i nätverket. I sin tur kräver det att 

varje kundbehandlas individuellt. (Gummesson, 2004) Även Blomqvist, Dahl och Haeger 

(1993) hävdar att relationsmarknadsföring leder till olika starka bindningar mellan företag och 

kunder. Författarna pratar om bindningar i tre nivåer där den första nivåns bindningar är 

monetära, den andra nivån monetära och sociala, och den tredje nivåns bindningar är både 

monetära, social och strukturella. 

 

Communities är en vanlig form av nätverkande på internet. Genom att företag bygger nätverk 

på internet, där likatänkande kunder bjuds in och tillåts kommunicera med varandra finns en 

möjlighet att attrahera nya, potentiella kunder samt skapa sociala kontakter (bonds) som kan 

leda till relationer med kunden. (Strauss, El-Ansary & Frost, 2006) Tikkanen et al. (2009) 

menar att genom att erbjuda kunden interaktivitet och konstant uppbyggande av en 

community så erhåller kunden värde i ett långsiktigt perspektiv genom upplevda fördelar.  

 

När nätverk byggs av ett företag på internet är det viktigt att konstruera en affärsidé där 

kunden är i fokus, identifiera målgruppen och designa hemsidan så att den är attraktiv för 

målgruppen. Skaparna av hemsidan måste tala om för kunden eller användaren vad den får för 

mervärde av att vara medlem på sidan. Det är viktigt att låta medlemmarna gruppera sig och 

skapa event (händelser, evenemang) i och utanför grupperna. Communityn är någonstans 

förankrad med ”den riktiga världen” och därför bör nätverket integreras med ”den riktiga 

världen”, kanske genom fysiska event och möten, med världen utanför. Möjligheter till 

tillkännagivande ger mervärde för användaren. Om det finns möjlighet att ha en profil på 

communityn, så ska den vara underhållande att göra och vara möjlig att reglera. För att 

nätverket eller communityn ska fungera bra så måste reglerna för nätverkande vara tydliga 

och enkla att följa. (Strauss, El-Ansary & Frost, 2006) 

 

Det är viktigt att det uppstår sammanhållning då en community grundas (Preece, 2002, Muniz 

& O’Guinn, 2001). Det ska alltid finnas en orsak eller ett ändamål som befogar en 

communitys existens. Det kan vara att gruppmedlemmarna har ett gemensamt intresse eller 

vill tillsammans stöda ett och samma syften. Användarna har alla olika behov, till exempel av 

socialt eller individuellt slag, vilket leder till att de tar olika roller i communityn. Vissa antar 

ställning som ledare eller komiker, medan andra väljer att vara passiva eller också agera 

moderatorer. De regler och riktlinjer som communityns moderatorer lägger upp för 

användarna bidrar i sin tur till att det formas ett slags tradition och beteendemönster kring 

communityn. (Preece, 2002)  

 

Preece (2001) diskuterar fenomenet communities utifrån termerna sociability och usability. 

Termen sociability är förknippad med på vilket sätt användarna interagerar med varandra via 

communities, medan termen usability syftar på de tekniska lösningarna som gör det enklare 

för användarna att interagera genom communityn. Sociability är enligt hennes definition en 

term som syftar på att göra communities lätta för användarna att använda och interagera 

igenom. Termen usability är förknippad med användarvänlighet människa och teknik emellan 

och är viktig för att skapa interaktion. 
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Framgångsfaktorer då det gäller sociabilty, är antal besökare. Även antal meddelande per 

tidsenhet och  användarnas tillfredsställelse är avgörande för communityns framgång. Andra 

mindre uppenbara faktorer bakom framgång är nivån av ömsesidighet, att konversationen 

håller sig till ämnet och att sidan uppfattas som tillförlitlig. Till framgångsfaktorer 

förknippade med usability hör framförallt avsaknad av tekniska fel, produktivitet, 

lätthanterlighet och användarvänlighet. (Preece, 2002) 

3.2.3 Customer bonding triangle 

Szmigin, Canning och Reppel (2005) har ett synsätt på online communities där relationen 

kunder och organisation emellan är i fokus. I figur 3-5 ”the customer bonding triangle” (CBT) 

identifierar forskargruppen faktorer som kan göra användarna mer lojala till organisationen 

bakom communityn. Relationsmarknadsföring kan appliceras enligt modellen genom att 

organisationen bakom communityn strävar till att vara öppen för interaktion på ett sätt som är 

relevant för kunden. Genom ökad tranparens och lättillgänglighet kan organisationen vara 

bättre på att bemöta användarnas behov. (Szmigin, Canning & Reppel, 2005)    

 
Figur 3.5 Customer bonding triangle 

 

 
 

 

 

I CBT ingår de tre principerna service, interaktivitet och tekniska lösningar. Med hjälp av 

dem bygger forskarna upp en helhet som reflekterar användarnas behov av pålitliga system, 

genom vilka de kan interagera även med varandra, inte bara med företaget. De tre aspekterna 

är tätt sammanflätade i och med att servicen som företaget erbjuder, förmedlas till kunden 

genom interaktivitet som möjliggörs av de tekniska lösningarna. (Szmigin, Canning & 

Reppel, 2005) 

 

Interaktivitet är en av de viktigaste aspekterna i Szmigin, Canning och Reppels (2005) modell. 

Interaktivitet syftar på en aktivitet, som låter användaren styra händelseförloppet. Om kunden 

Szmigin, Canning & Reppel (2005,  s489)   
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ska kunna vara med i att skapa riktlinjer för organisationen, bör alla delar av servicen vara 

interaktiva. Användare som tillåts interagera med varandra och med organisationen leder till 

ett större engagemang än att användaren bara passivt tar emot information. Då användaren har 

möjlighet att ta initiativ till interaktion, tar användaren rollen som medproducent. (Szmigin, 

Canning & Reppel, 2005) 

 

De tekniska lösningarna möjliggör interaktion och utgör därför en del av modellen. De 

tekniska lösningarna ser till att användarens tid inte går till spillo, och därför är snabbhet och 

tillförlitlighet en viktig aspekt i CBT. Om den tekniska biten inte fungerar som den ska, kan 

organisationen inte erbjuda användaren sin service. Det ska vara lätt för användaren att ta till 

sig av tekniken och den bör vara lättillgänglig. Ny teknik har historiskt sett lett till att 

produkter blir massproducerade. Med hjälp av internet kan organisationer idag skräddarsy 

massprodukter till sina kunder. (Szmigin, Canning & Reppel, 2005)    

 

Den sista delen av CBT utgörs av servicetriangeln, som är sammankopplad till de övriga 

aspekterna. Lättillgänglighet hör ihop med den tekniska aspekten, medan organisationen även 

bör ta ansvar för att upprätthålla interaktivitet gentemot användarna. Servicen bör vara 

tillgänglig för användarna, annars går organisationen miste om att kunna leverera de lösningar 

de tillgodoser sina användare med. Organisationen bör även förstå på vilket sätt 

interaktiviteten bör ta form för att den ska vara ändamålsenlig så att den kan tillgodose 

användare med praktisk nytta. Organisationens förmåga att förse användaren med lösningar är 

tätt sammanvävd med hur belåtna kunderna är med tjänsten. För att få en helhetsuppfattning 

om på vilket sätt organisationen kan hjälpa kunden att hitta lösningar, måste den ha sin 

utgångspunkt i kundens upplevda nytta. (Szmigin, Canning & Reppel, 2005)    

3.2.4 Lojalitet 

Lojalitet kan beskrivas som en kunds villighet att fortsätta gynna ett företag i ett längre 

perspektiv genom upprepande köp och användning av företagets varor och tjänster och 

frivilligt rekommendera företagets produkter till vänner och bekanta. (Lovelock et al 1999, ur 

Little & Marandi, 2003).  

 

Lojalitet uppnås när kunden känner sig nöjd, känner tillit (trust) och känner engagemang 

(commitment) till företaget. Det är också i den ordning värdena uppnås. Bara en nöjd kund 

kan känna tillit till ett företag, för att sedan kunna känna engagemang och till sist bli en lojal 

kund. (Little & Marandi, 2003) Anderson och Sirisawan (2003) anser att e-lojalitet är kundens 

positiva attityd, som resulterar i omköp av tjänst eller vara på internet.  

 

Kunder är sällan lojala mot ett och samma företag, vilket innebär att även nöjda kunder går 

vidare till andra företag. För att någon gång nå lojala kunder räcker det inte med att ha nöjda 

kunder, eftersom kunden måste vara mycket nöjd för att återkomma. Det är viktigt att förstå 

vilka finansiella och psykologiska kostnader en kund kan få betala. En kund som känner sig 

stressad att ta beslut om ett köp som innebär hög risk kommer vara mer känslig för psykolo-

giska kostnader och upplevelser att han eller hon får betala ett högre pris. Ett högre pris kan 

leda till att kunden slutar vara lojal. (Little & Marandi, 2003) 

3.2.5 Tillfredsställelse 

Att vara tillfredställd är ett resultat av de känslor kunden bär på. Det innebär att tillfreds-

ställelse upplevs individuellt, och beroende på vilket känslomässigt tillstånd kunden befinner 

sig i. Förväntningar styr även känslan av att vara nöjd. Ju högre förväntningar en kund har, 

desto svårare är det att få kunden nöjd. Kundens förväntningar beror i sin tur på personliga 
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erfarenheter och är därför också varierande från kund till kund. När det handlar om hur nöjd 

en kund är i frågan om kvalitet av en produkt, så är det inte bara de fysiska och mätbara 

faktorerna som påverkar. Subjektiva kriterier så som design och utseende, varumärkets och 

företagets image inverkar även de på hur nöjda kunder blir. (Little & Marandi, 2003) 

 

Anderson och Sirisawan (2003) diskurerar hur e-tillfredställelse påverkar e-lojalitet. De 

definierar e-tillfredställelse som kundens tillfredställelse med sitt köp i förhållande till tidigare 

erfarenhet av att handla hos leverantören av en produkt eller tjänst på internet. E-lojalitet är en 

naturlig följd av e-tillfredställelse. Användarnas känslor, som är förknippade med deras vilja 

att vara bekväma, har stort inflytande på hur e-tillfredställelse slutligen leder till e-lojalitet.  

3.2.6 Tillit 

Ett företag kan ha svårt att påverka hur bekvämliga eller motiverade användarna är. Däremot 

kan företaget se till att deras kunder känner trygghet och tillit gentemot hemsidan som de 

använder. (Anderson & Sirisawan, 2003).  

 

Tillit anses vara nästa steg som är nödvändigt för att bygga lojalitet mellan företaget och dess 

kunder. Tillit uppstår när kunden kan lita på ett företag och kunden vet till exempel att 

företaget håller vad de lovar och levererar rätt sak i rätt tid och i god kondition. Resonemanget 

handlar även här om risk; ju högre nivå av risk, oro och kundinvolvering i ett köp, desto 

viktigare är det att kunden kan lita på företaget som mer och mer ses som en partner. För att 

en kund ska känna tillit till ett företag så är det viktigt att företagets integritet inte är för stram, 

företaget upplevs som ärligt samt att företaget är trovärdigt. Även hur seriöst företaget 

uppfattas, att det finns en överensstämmelse, hur öppet företaget är med att dela med sig av 

information och företagsinformation, samt hur generöst företaget ser på sin maktposition mot 

kunden, är av betydelse. (Little & Marandi, 2003) 

 

Tillit är en nyckelfaktor för framgång på internet, framför allt när kunden ska betala online 

eller när personlig information krävs. Ett företag som har liten eller ingen igenkänningsfaktor 

eller varumärkesimage, måste visa med hemsidan att det är en plats som kunden eller 

användaren kan lita på. Organisationen ska kunna skapa balans mellan integritet och 

kundanpassat på hemsidan för att kunden eller användaren ska känna sig bekväm på hemsidan 

och få ett bra och seriöst intryck. (Strauss, El-Ansary & Frost, 2006) 

3.2.7 Engagemang 

Engagemang följer i tillitens fotspår och innebär att en partner, eller kunden, tror att en 

pågående relation är så viktigt att kunden engagerar sig för att bibehålla eller förbättra 

relationen. En del forskare menar att tillit och engagemang, snarare än tillfredsställelse, är 

länken mellan attityder och framtida intentioner. Starkt engagemang kan skapas genom hög 

upplev kundtillfredsställelse (så kallad bonding), att kvaliteten hos alternativa leverantörer är 

låg, och genom att investeringar i relationen är höga. Utan investeringar i relationen finns 

inget engagemang.(Little & Marandi, 2003) 

 

Engagemanget byggs upp genom att företaget i fråga är kundorienterat och når sina 

organisatoriska mål genom ett äkta intresse och motivation att tillfredsställa kunden. Det 

krävs en företagskultur som värnar om förståelsen för kundernas beteendemönster, behov och 

önskningar. Garantier bör finnas för att allt ska fungera som det ska, vilket är extra viktigt vid 

transaktioner. En plan för återupprättelse om något går fel är viktig. Det är även viktigt att 

vara tydlig med vad kunden kan förvänta sig och inte. (Little & Marandi, 2003) 
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Det är av betydelse för kunden att företaget delar med sig av information så som policys, 

sekretess (privacy) och juridiska frågor. Begreppen är förknippade med etik på internet (Little 

& Marandi, 2003, Strauss, El-Ansary & Frost, 2006).   

 

För att en kund ska vilja engagera sig i en relation är det viktigt att kunden känner att 

företaget delar med sig av sin makt. En maktlös kund är inte engagerad. Relationen växer 

starkare om kund och företag delar på makten. Kortsiktiga, optimistiska beslut som enbart 

påverkar relationen kortsiktigt, bör undvikas. Att företaget håller vad det lovar är desto 

viktigare, annars kan tilliten gå förlorad. Det är också viktigt att alla parter i relationen har 

samma värderingar angående beteenden, mål och policys, delade meningar inom dessa 

områden kan leda till besvikelse i relationen. (Little & Marandi, 2003) 

3.2.8 Attityder och intentioner  

Theory of reasoned action (TRA) är en modell (figur 3.6) utvecklad av Ajzen och Fishbein 

(1980) som behandlar samspelet mellan attityder, intentioner och faktiskt beteende. Utgångs-

punkten för TRA är att det är mycket sannolikt att en person väljer att genomföra en specifik 

handling utifrån intentioner förknippade med handlingen, det vill säga att intentionerna 

mynnar ut i ett faktiskt beteende. Intentionerna, som i sin tur formas av attityder och 

subjektiva normer, är ett mått på hur stark personens vilja att genomföra en specifik handling 

är. Det faktiska beteendet är alltså ett resultat av intentionerna. 

 
Figur 3.6 Theory of Reasoned Action 

 

 
 

 

Attityder består av personens uppfattningar om ett beteende i förhållande till de uppskattade 

följderna av att utföra det specifika beteendet. De subjektiva normerna, som även de påverkar 

intentionerna, har sitt ursprung i de uppfattade förväntningarna från viktiga personer i 

umgängeskretsen eller grupper i omgivningen i förhållande till de egna förväntningarna. En 

person kan exempelvis överväga ett beteende utifrån att personer som är viktiga för honom 

eller henne, tycker att han eller hon borde eller inte borde utföra handlingen. Attityderna och 

de subjektiva normerna kan överväga på olika sätt då intentionerna formas. Om en person inte 

bryr sig alltför mycket om vad omgivningen tycker och tänker, är det mer sannolikt att de 

egna attityderna har en mer framträdande roll i utformningen av intentionerna. (Ajzen & 

Fishbein, 1980) 

 

Utifrån Theory of reasoned action (TRA, figure 3.6), har Davis (1989) utvecklat modellen 

Technology Acceptance Model (TAM), se figur 3.7. TAM ersätter många av de aspekter som 

i TRA ingår i attityden med variabler som förklarar hur användare till tekniska system 

accepterar och börjar använda tekniken i fråga. Den går ut på att användare till ett nytt system 

bemöter en rad faktorer som är avgörande för hur användbart det tekniska systemet uppfattas 

och om det är värt mödan att använda eller lära använda det. (Davis, 1989) 

Förenkling av modell av Ajzen och Fishbein (1980, s 100) 
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Figur 3.7  Technology Acceptance Model 

 

 
Förenklad modell utifrån Davis (1989) och Venkatesch et al. (2003) 

 

TAM har uppfattad användarvänlighet och uppfattad nytta som variabler för att mäta intention 

att använda, som i sin tur sannolikt resulterar i faktisk användning. För att användarna ska 

uppfatta nyttan av att använda ett system bör de anse att användandet underlättar för dem i 

deras arbete. Även om personerna i fråga anser att det är av nytta för dem att använda 

systemet kan det framkomma hinder. De potentiella användarna kanske ser det som för svårt 

att använda systemet. Uppfattad användarvänlighet har med lätthanterlighet och tidigare 

erfarenhet att göra. (Davis, 1989) 

 

 
Figur 3.8 Forskningsmodell för attityder och intentioner att använda ett onlinemagasin 

 
 

 

Srisuwan och Barnes (2008) har forskat i hur användarnas attityder till att använda internet tar 

form. Forskarna har tagit fram en modell som är en kombination av TRA och TAM, se figur 

3.8. Med modellen som utgångspunkt testar de sina hypoteser som fungerar som variabler, 

som i sin tur påverkar attityder. Som i TRA, formar attityder tillsammans med de subjektiva 

Srisuwan och Barnes (2008, s 274) 
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normerna intentionerna bakom beteendet i fråga. I modellen förutspår intentionerna kundernas 

online channel use (kanalval online), det vill säga om kunderna väljer internet framför andra 

former av media.   

3.3 Forskningsmodell 

För att ta fram forskningsmodellen i figur 3.9 har vi har utgått från figur 3.8, Sirisuwan och 

Barnes (2008) ”Forskningsmodell för attityder och intentioner att använda ett onlinemagasin”. 

I likhet med forskarna har vi utgått ifrån figurerna TRA (figur 3.6) och TAM (figur 3.7) för att 

se hur attityder och intentioner formas. Samtidigt har vi haft Szmigin, Canning och Reppels 

(2005) ”customer bonding triangle” (figur 3.5) i åtanke för att se på vilket sätt onlinemagasin 

kan skapa nätvek med sina användare för att uppnå konkurrensfördelar. Forskningsmodellen i 

figur 3.9 är alltså en sammanställning av tidigare presenterade modeller. Vår undersökning 

avser att ta reda på hur det går att nätverka med användarna av ett onlinemagasin i de olika 

skedena av användningsprocessen; nämligen intention att använda, faktiskt användande, 

tillfredsställelse, tillit och engagemang.   

 

Srisuwan och Barnes (2008) modell visar vilka kanalattribut (channel attributes) 

organisationen kan använda sig av för att på ett positivt sätt forma användarnas attityd till att 

läsa ett onlinemagasin. Framgångsrika sajter bör vara estetiskt tilltalande, lätta att använda, 

uppfattas som nyttiga och att användarna uppskattar att använda sajten. Vi anser att 

kanalattributen kan ses som potentiella framgångsfaktorer för onlinemagasin. Med modell 3.8 

i åtanke har vi valt att använda variablerna estetik, användarvänlighet, nytta och underhållning 

som utgångspunkt för framgång för onlinemagasin.  

 

Variabler såsom individuella skillnader (individual difference variables) och marknads-

föringsmässiga variabler (marketing variables) spelar roll i hur attityder till onlinemagasin 

formas. Vi har valt att inte fokusera på dem. Utöver de kanalattribut Srisuwan och Barnes 

tillfört sin modell anser vi det relevant att utöka modellen med ytterligare en variabel, 

nämligen kundanpassning. Möjligheten att göra en hemsida mer personlig är enligt Szmigin, 

Canning och Reppel (2005) en bidragande faktor i att kunder kan känna sig delaktiga i 

interaktionsprocessen och därmed viktig i processen att bygga nätverk. 

 

Attityderna formar intentionerna att använda tjänsten som är det första stadiet i att bygga 

lojalitet kring tjänsten som ett onlinemagasin erbjuder. Som i Fishbein och Ajzens (1980) 

modell TRA, mynnar intentioner ofta ut i faktiskt beteende. Då kommer till onlinemagasin 

handlar faktiskt beteende om att användaren besöker hemsidan för att läsa magasinet och 

eventuellt ta del i diskussionen som förs på forum eller bloggar. Är användaren nöjd med 

upplevelsen leder det till en känsla av tillfredsställelse. Tillfredsställda kunder väljer gärna att 

återkomma om det är så att de känner att de kan lita på hemsidan och känner sig engagerade.  

 

Strauss, El-Ansary och Frost (2006) menar att positiv och negativ word-of-mouth och word-

of-mouse sprids på internet med hjälp av sociala medier. Nöjda användare av ett 

onlinemagasin kan bidra med positiv mord-of-mouth, även i form av word-of-mouse, som 

bidrar till att bilda sociala normer och indirekt påverka kundens eller användarens attityd. 

Word-of-mouth, som innefattar word-of-mouse, har därför en indirekt påverkan på den 

subjektiva normen i forskningsmodellen. 

 

Kommunikationen i ett nätverk bör vara av två-vägs-karaktär där alla tre former av C2C-

kommunikation är möjlig, enligt Gummesson (2004). Brus på internet påverkar såväl C2C-

kommunikationen, den subjektiva normen och intentionerna att använda ett nätverk. Även om 
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en kund känner tillit till hemsidan och på sätt blivit en engagerad ändvändare, utsätts personen 

för brus från konkurrenter och andra substitut i omgivningen. I modellen tillkommer bruset i 

alla skeden av användandet av ett onlinemagasin. Brus i omgivningen inverkar på alla 

meddelanden som skickas, så som till exempel word-of-mouth, och kan indirekt påverka 

intentionerna genom att det påverkar den subjektiva normen (Fill, 2009). 

 

Enligt Little & Marandi (2003) är det bra för företag om de kan hålla sig i spetsen av 

utvecklingen inom it och utbud på internet för att inte tappa de lojala kunderna. För att få 

användaren att återvända måste företag se till att de uppdaterar de funktioner och tjänster som 

i första hand attraherat kunden, men även konstant utveckla nytt innehåll och andra 

konkurrensfördelar. Utifrån den samlade teorin förstår vi byggandet av kundlojalitet som en 

pågående process, och därför har vi valt att göra en återkoppling mellan engagemang och 

intention att använda. 

 
Figur 3.9 Forskningsmodell 
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3.3.1 Faktorer som påverkar attityden till att använda ett tekniskt system   

 

De faktorer som påverkar attityden till att använda ett tekniskt system på ett positivt sätt 

identifierar vi som potentiella framgångsfaktorer för onlinemagasin. Den första faktorn i 

modell 3.9 är kundanpassning (customisation). Kundanpassning handlar om att erbjuda 

kunden något som konkurrenterna inte erbjuder. Kundanpassning är en mix av fysisk 

modifikation utvecklad från skräddarsydda lösningar, service eller transaktionsrutiner. (Little 

& Marandi, 2003) Kundanpassning kan göras i väldigt stor utsträckning på internet, genom att 

kunden eller användaren av en hemsida tillåts ändra exempelvis utseende, form, reklaminslag 

med mera. Det kan vara av värde att inte göra en hemsida alltför tekniskt avancerad då det är 

en myt att alla älskar ny teknologi. (Strauss, El-Ansary & Frost, 2006) 

 

En internetsida som är estetiskt tilltalande (estetik) uppfattas av kunderna som attraktiv 

(Montoya-Weiss et al., 2003) Utgångspunkten för användarvänlighet på en hemsida är att det 

ska vara lätt för användaren att navigera på internetsajten (Phill, 2009, Preece, 2001, 

Montoya-Weiss et al., 2003). Användaren bör uppleva att det är lätt att hitta den information 

som de söker och hemsidan ska vara logiskt uppbyggd så att den är överskådlig (Preece, 2002, 

Montoya-Weiss et al., 2003). Då det är lätt att navigera och hitta information på en hemsida 

upplever användaren det som att det bidar positivt till deras upplevelse av serviceerbjudandet. 

(Montoya-Weiss et al., 2003) Srisuwan och Barnes (2008) anser att den glädje och under-

hållning användare finner i att läsa ett onlinemagasin bidrar till att skapa positiv attityd till att 

använda sig av tjänsten.  

 

Användarna räknar ut den uppfattade nyttan antingen medvetet eller omedvetet varje gång de 

överväger att köpa eller använda en produkt eller tjänst. Användarna jämför de uppskattade 

fördelarna med de uppskattade kostnaderna som transaktionen medför för att skapa sig ett 

helhetsintryck av köptillfället. I det långa loppet kommer även de lojala kunderna att överväga 

fördelarna mot nackdelarna av att fortsätta vara kunder hos företaget, och eventuellt välja att 

övergå till en konkurrent. För att fortsätta vara konkurrenskraftig bör företag jobba med att få 

kunden att uppleva den uppskattade nyttan som mycket fördelaktig för att de inte ska välja 

konkurrentens utbud istället. Kunder och användare har alltjämnt högre förväntningar på vad 

ett företag har att erbjuda dem. Därför måste företag ständigt se till att förstå hur kunderna 

uppskattar nyttan av att välja deras utbud framför konkurrentens. (Blomqvist, Dahl & Haeger, 

1993) Vi anser att resonemanget kan appliceras på användande, där användaren kan uppleva 

kostnader i form av risker, trots att ingen transaktion sker. Srisuwan och Barnes (2008) anser 

att användarna bör uppfatta nyttan av att använda hemsidan så att den överväger kostnaderna i 

att anstränga sig att använda den.   
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4 Presentation av Mods Magazine och Fashion Work 
Vi har valt att göra en fallstudie på det nystartade onlinemagasinet Mods Magazine, för att 

knyta an vår undersökning till verkligheten. All information om Mods Magazine har samlats 

in under en intervju med creative director Sebastian Kjersén och projektledare Sara Norving 

på Fashion Work den 16 maj 2010, samt e-post-konversation med chefsredaktör och 

projektledare Cherie Huisman.  

Mods Magazine är ett nystartat modemagasin på internet, vars syfte är att är att främja 

modescenen i Västra Götaland. Mods Magazine har som mål att bli ett ledande onlinemagasin 

inom mode och design, enligt Kjersén. Målgruppen för magasinet är män och kvinnor i åldern 

20 till 60 år som jobbar inom mode- och designbranschen. Magasinet riktar sig även till dem 

som har ett modeintresse utöver det vanliga, det vill säga konsumenter som är intresserade av 

att läsa mer än bara om de senaste trenderna.  

 

Mods Magazine ingår i projektet Fashion Work som även innefattar Fashion Days, Fashion 

Store, Fashion Outlet samt Moda Club. Fashion Days är en modevecka som äger rum två 

gånger per år i Borås, första gången arrangerad i oktober 2009, och kommer arrangeras i maj 

2010. Fashion Store är en butik i Borås som säljer oetablerade designers kollektioner. Butiken 

hade öppet under hösten 2009, och planerar att återöppnas under Fashion Days 2010. Fashion 

Outlet är en outlet där moderiktiga kläder säljs ut och har också varit igång, till och från, 

sedan hösten 2009.  

 

Fashion Work, som drivs genom företaget Uniqify samt frivilligt engagemang. På Fashion 

Work jobbar alla på ideell basis med undantag för chefredaktören för Mods Magazine och 

projektledaren för Fashion Work, som har en halvtidsanställning. Finansiering av Fashion 

Work sker via partners med anknytning till textil i Borås. Fashion Work har som mål att skapa 

nätverk för aktörer inom mode och textil i Västra Götaland samt göra området till en grogrund 

för entreprenörskap inom textil och mode. Initiativet till Fashion Work har sitt ursprung i 

Fashion Market, som drog igång år 2008 då Sebastian Kjersén grundade den två dagar långa 

modemarknaden. Redan då dök upp tanken om att grunda ett modemagasin för att skapa 

mediebevakning på den Västsvenska modescenen.  

 

Mods Magazine startades upp i september 2009 med bloggen, som hör till magasinet. 

Bloggen var tänkt att väcka uppmärksamhet kring det då kommande magasinet. Mods 

Magazines första nummer lanserades den 6 april 2010 och bloggens syfte är idag att 

komplettera onlinemagasinet och hålla magasinet uppdaterat med daglig information om vad 

som händer inom modebranschen. Mods Magazine kommer att släppa fyra nummer per år och 

däremellan kommer nya artiklar och modereportage att publiceras för att upprätthålla läsarnas 

intresse för magasinet. Därtill uppdateras magasinets tillhörande bloggen dagligen. 

 

Till framtidsplanerna för Mods Magazine hör att kunna anställa hela eller delar av 

redaktionen, för att kunna säkerställa utveckling av magasinets innehåll och utseende och 

även magasinets fortskridande i samtiden. Tanken är att magasinet ska finansieras av 

partnerskap och annonsering, där annonsintäkternas storlek är i förhållande till antal besökare 

på onlinemagasinet. Alltså är förutsättningarna för att få annonsörer, partners och bidrag till 

magasinet är att Mods Magazine lyckas hitta en läsarkrets. Mods Magazine är tillgänglig för 

alla på internet. Det finns ingen plan om att göra Mods Magasin till ett prenumerations-

magasin. Det är inte självklart att Mods Magazine kommer att utges i tryckt upplaga.  
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5 Resultat och analys  

Följande kapitel syftar till att beskriva ämnena som diskuterades i fokusgruppintervjuerna. 

Först beskriver vi hur fokusgruppdeltagarna syn på media inom mode. Efter det lyfter vi fram 

resultat förknippade med framgångfaktorer för onlinemagasin.   

5.1 Media för mode 

Alla grupper är enstämmiga om att det behövs mer pressbevakning över modebranschen och 

moderelaterade händelser i Västra Götalandsregionen. Mest positiva är Mods Magazine-

redaktionen som är helt övertygade i frågan, medan övriga tycker att det skulle vara kul med 

mer information och bevakning. Under den tredje gruppintervjun uttalar sig en 

Göteborgsbaserad modebloggare på följande sätt: 

 
Jag tror att Sverige är såpass litet att man... det finns liksom Stockholm. I och med att det är så litet 

så…då tenderar alla modemänniskor att dra sig just till Stockholm, och då flyttar alla upp till 

Stockholm.   

 

Ovanstående citat ledde till en diskussion där det framkom att det upplevs som tråkigt att de 

magasin som finns idag enbart är riktade mot Stockholms modescen. Dagspressen i Göteborg 

uppfattas som sen i att rapportera om modevärlden och deltagarna önskade att media i en 

vidare sträckning skulle lyfta fram västsvenskt mode. Mods Magazine tror att modescenen i 

området kommer att växa och att utbudet ökar när möjligheten att synas i ett seriöst 

nyhetsforum men inriktning på mode finns. De anser även att fler magasin som Mods 

Magazine om några år kan få plats på marknaden, om ett magasin 

 inriktar sig mer på inspiration och nya designers och den andra mer på branschinformation.  

 
Att ha en färdigt tryckt tidning i handen känns speciellt. Den luktar speciellt, det är något speciellt i att 

känna sidorna i sin hand.  

 

Utan att se till kostnadsfaktorer väljer de flesta av de intervjuade att läsa tryckta tidningar 

framför onlinemagasin. De värdesätter känslan av att ha ett fysiskt magasin i handen. 

Tidningen ger en positiv nostalgisk känsla av att hålla i tidningen och att känna lukten av den. 

En tidning förknippas med att sitta ner bekvämt och läsa en längre stund, kanske hela kvällen, 

titta länge på bilderna och läsa artiklar en längre stund än vad de är beredda att göra på 

internet.  

 

De intervjuade var överens om att de helst vill läsa långa, djupgående artiklar i en tryckt 

tidning. På internet ska informationen vara tillgänglig för användaren extremt snabbt, gärna 

genom några få musklick och skrollande. Många av dem upplevde att de inte alltid har tid att 

titta på alla bilder, länkar, filmer eller att läsa texter som man stöter på internet. Dessutom 

ansåg de att de tillbringar så mycket tid vid datorn att det känns lyxigt att få sitta ner någon 

annan stans för att läsa.   

 

Det är inte många som är beredda att betala för ett onlinemagasin eller ett onlinemagasin. 

Fokusgruppdeltagarna har uppfattningen om att allt ska vara gratis på internet. Är 

informationen på en internetsajt inte gratis så tappar deltagarna intresset, trots att de vet att det 

är människor som jobbar med att producera och uppdatera hemsidan. Deltagarna i grupp-

intervjuerna ansåg att de sällan har höga förväntningar på det som är gratis, och de blir glada 

om gratistidningens innehåll är bra. De har högre förväntningar på magasin som de köper.  
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Endast Mods Magazine-redaktionen tycker att det sänker värdet på en produkt eller tjänst om 

den är gratis. Deltagare i de andra fokusgrupperna har en mer positiv inställning till gratis-

magasin och gratis information. På ett sätt kan deltagarna acceptera större antal annonser 

eftersom de förstår att det är annonserna som helt eller delvis finansierar sajten. Annonsering 

kan även höja värdet för de användare som tycker att det är viktigt att sidan har många 

besökare. Annonsering och besökarantal förknippas med varandra. En internetsida som har 

annonser ses även som seriös. Det är dock ytterst viktigt att reklamen är relevant. Annonserna 

får inte ta för stor plats och man måste kunna välja om man vill gå in på dem eller veta eller se 

mer.  

   

Magasin har en annan legitimitet än andra medier så som internet och TV. TV och bloggar 

kan upplevas som oäkta, att informationen som ges är producerad i underhållningssyfte och 

inte för nyhetsvärdet. Det finns en orolighet som handlar om att TV-producenter bestämmer 

handlingen i det som ska vara en verklighets-show, att det man ser inte är äkta eller på riktigt.  

 

…väldigt stor del av modebevakningen går ut på navelskåderi där folk pratar om vad dom själva har på 

sig. Det är ju inte en diskussion som är lagd på någon slags intellektuell nivå oftast. 
 

När det kommer till bloggande saknar många av de som intervjuades tillit till bloggarna då det 

inte klart och tydligt framgår om bloggarna fått produkter skickade till sig från företag som 

produktplacering, då bloggaren inte vågar göra annat än skriva positivt om produkten. Det 

finns även en skepsis mot modejournalister som anses anpassa sina texter åt sin målgrupp, 

istället för att göra bra journalistik där även kritik bör ställas. Vi tolkar det som att det saknas 

tillit till producenter av hemsidor, bloggare och skribenter inom mode.  

 

Inom TV och framförallt internet anser fokusgruppdeltagarna att stor del av reklamen upplevs 

som oseriös, vilket troligen sänker legitimiteten av det som ska kommuniceras.  Däremot har 

den tryckta tidningen en starkare legitimitet, både när det handlar om innehåll och även som 

medium. Dessutom upplevs inte tidning som svår att läsa på samma sätt som text på en dator 

kan vara svår att läsa.  

 
TV tycker jag, det känns mer dött! …det finns för lite kultur i TV. 

 

TV:n är inte längre samma källa till inspiration för modeintresserade som den varit innan, som 

på tiden innan internet, då MTV, musik och film inspirerade via TV. Musik, film, nyheter 

med mera konsumeras numera till stor del på internet istället. TV och film upplevs som 

gammalt, intervjudeltagarna anser att det inte går tillräckligt fort att få till sig information den 

vägen. TV-kulturen anses av många av deltagarna vara ett döende medium för mode.  
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5.2 Framgångsfaktorer för ett onlinemagasin 

I fokusgruppintervjuerna diskuterade vi frågor som alla var anknutna till att identifiera 

deltagarnas attityd till att läsa onlinemagasin. Vidare var vi intresserade av att veta hur de vill 

skapa nätverk med andra användare och på vilket sätt de vill interagera med dem som gör 

onlinemagasinet de läser.   

 

Som utgångspunkt för undersökningen hade vi fem potentiella framgångsfaktorer för 

onlinemagasin. I tidigare forskning har faktorerna setts som viktiga för att användarna ska ha 

en positiv attityd till att använda tekniska system och communities. Faktorerna i modell 3.9 är 

kundanpassning, användarvänlighet, underhållning, upplevd nytta och estetik. 

Fokusgruppdiskussionen berörde de nämnda faktorerna, och därefter identifierade vi nya 

framgångsfaktorer, som dels ersätter de ursprungliga faktorerna. Med utgångspunkt i 

undersökningsresultaten har vi i figur 5.1 identifierat sex faktorer som ligger till grund för hur 

användarna formar en positiv attityd till att använda onlinemagasinet, men också väljer att 

återkomma till sajten. De fem framgångsfaktorerna som påverkar attityden är kund-

anpassning, kontext, underhållning, upplevd nytta och integration.  

 
Figur 5.1 Slutgiltig modell: Kundlojalitet genom nätverkande 
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Framgångsfaktorerna är viktiga för att kunderna ska uppleva det värt mödan att börja läsa 

hemsidan och att de upplever nytta i att göra så. För att de ska hitta in på hemsidan är det även 

viktigt med positiv word-of-mouth från andra användare, lika mycket som att de upplever det 

som viktigt att de själva ska ha möjligheten att skicka länkar via hemsidan och kunna 

integrera den med sociala medier som de använder. I tillägg till de fem aspekterna som 

påverkar användarnas attityder är även tillit lilamarkerat för att illustrera aspektens betydelse 

för att skapa kundlojalitet. För att få användarna att återvända till hemsidan och för att de ska 

känna sig trygga i att den information de delar med sig inte hamnar i fel händer är det viktigt 

att företaget ses som trovärdigt och pålitligt. 

5.2.1 Kundanpassning 

Kundanpassning handlar om att användaren kan göra egna, personanpassade val (Little & 

Marandi, 2003), och i genomförda fokusgruppintervjuer framgår det att deltagarna vill kunna 

göra egna val gällande teknologin, texten, anonymitet och reklam på sidan. Deltagarna menar 

också att inställningar ska kunna sparas under hela tiden som man vistas på en internetsida. 

Helst ska inställningarna vara kvar när du nästa gång besöker sidan. På Mods Magazine är de 

flesta överens om att zoomfunktionen ska kunna stängas av, alternativt att funktionen går att 

ställa in så att man slipper ställa in zoomen varje gång man surfar vidare på sidan.  

 

Fokusgruppdeltagarna är ense om att de vill kunna välja hur mycket de läser på en hemsida, 

det kan till exempel innebära att texten är kort och att det går att läsa mer genom att klicka sig 

vidare eller genom att skrolla. Deltagarna vill även kunna välja vilken sorts text de vill läsa. 

Ett återkommande begrepp är ”hög nivå”, vilket innebär att texten ska hålla hög kvalitet 

språkmässigt och innehållsmässigt. Det ska gå att välja om man vill läsa högkvalitativ text 

eller mer lättläst text med mindre krav på kvalitet, struktur och innehåll. På Mods Magazines 

hemsida kommer man idag direkt till bloggen, där blogginläggen upplevs som kaxiga, smarta, 

personliga och lätta att ta till sig innehållet. Sedan kan man välja att gå vidare in i magasinet 

där djupare artiklar av ”högre nivå” finns.  

 

Mods Magazine-redaktionen har en idé om att lägga ner kommentarfunktionen som hör till 

bloggen. Anledningen till det säger en av redaktionsmedlemmarna vara den, att de inte att de 

har den typen av läsare som kommenterar på bloggen. Vår undersökning stärker antagandet, 

eftersom ingen av de 12 personerna vi intervjuat har som vana att kommentera på bloggar, 

utan har ett högst försiktigt förhållningssätt till fenomenet. Vidare kom det fram att de som 

inte själva bloggar har svårt att förstå problemet med oönskade kommentarer. Under 

diskussionen kom redaktionen på att det kan finnas olika alternativ att klicka på beroende om 

användaren gillar inlägget eller inte. Om man vill kommentera så får man skicka ett e-mail till 

magasinet.   

 

Vi berättade för deltagarna i grupp tre om redaktionens förslag att de istället för att 

kommentera inlägg kunde få möjligheten att gilla inlägget genom att lägga ett ”high five”. 

Funktionen fick bra respons men samtidigt tyckte de att det ”känns fattigt” att bara kunna 

klicka och inte ha möjligheten att precisera vad man menar. Deldagarna menar vidare att det 

är till nackdel för den som skrivit blogginlägget eller artikeln eftersom den person inte kan 

utläsa vad som var bra eller dåligt, vad som gillades eller ogillades. Intervjuresultaten tyder på 

att användarna fortfarande vill ha möjlighet att kommentera inläggen, även om de sällan 

använder sig av den möjligheten. 
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I frågan om textformatet ska vara valbart råder det delade meningar. Hälften av 

fokusgruppsdeltagarna anser att det är en fördel att kunna välja att läsa magasinet i pdf-

format, välja bort eller välja till flash-funktioner. Andra hälften vill inte utsättas för val, de 

upplever det som skönt att någon annan gjort valet om formatet. Att utsättas för många val 

upplevs som ansträngande och tidskrävande och vi tolkar det som att det ska vara valfritt att 

göra val. Det ska vara lätt att förstå att det går att läsa tmagasinet på ett alternativt sätt, att 

exempelvis kunna läsa magasinet i pdf-format ska vara ett frivilligt val, inte ett nödvändigt 

val. Att utsättas för ett val innebär att man måste göra ett val för att kunna gå vidare, vilken 

inte är önskvärt.  

 

Att kunna välja sin anonymitet är viktigt i samband med interaktion och kommunikation på 

sidan. Ska en användare skriva en kommentar så vill man kunna välja hur anonym man ska 

vara i form av namn och kontaktuppgifter.  

 

När det kommer till annonsering på en hemsida så vill deltagarna välja när de ska läsa eller se 

reklamen. Reklamen får inte vara för påträngande eller ta för mycket uppmärksamhet, så pop-

ups, ”gardiner” som rullas ned (reklamformat som täcker hela eller delar av hemsidan om man 

för pekaren över reklambannern), eller blinkande och låtande annonser anses sänka 

upplevelsen av hemsidan. De vill kunna välja att, till exempel klicka bort sådana reklamer, 

precis som de vill välja att gå in och läsa mer på intressanta reklamer. 

5.2.2 Kontext 

Kontext innefattar både användarvänlighet och estetik efter att estetik och användarvänlighet 

är starkt sammanlänkat på internet enligt fokusgruppdeltagarna. En hemsida bör vara både 

estetiskt tilltalande och lätt att använda för att uppfattas som användarvänlig. Srisuwan och 

Barnes (2008) menar att användarvänligheten är en viktig faktor som påverkar attityden till att 

använda ett onlinemagasin. Användarvänlighet har med lätthanterlighet att göra. För att 

uppfattas som användarvänlig måste en hemsida hamna in i rätt kontext i användarens 

medvetande. Exempelvis måste hemsidans innehåll, utformning och användarvänlighet vara 

ändamålsenliga för att hemsidan ska som användarna ska känna är värd att lära sig använda. 

Kontexten har en tydlig koppling till hur seriöst kunderna uppfattar att företaget är, och 

genom att sätta informationen i rätt sammanhang kan företaget öka kundernas tillit till 

företaget.  

  

Vi anser att det är intressant att fokusgruppdeltagarna sammanväver det funktionella med det 

visuella, det vill säga på vilket sätt funktion och estetik tillsammans bildar ett sammanhang, 

en kontext. I gruppintervjuerna framkom det mycket tydligt att det bör finnas en balans 

mellan de funktionella och de estetiska aspekterna i en hemsida. För att deltagarna i 

gruppdiskussionerna ska känna sig engagerade nog för att fortsätta använda sajten bör den 

vara estetiskt tilltalande. Ledord för hur fokusgruppsdeltagarna vill att en hemsida ska var 

utformad är: stilren, tidlös, och snygg. Användarna anser att sidan blir mer intressant om 

layouten och estetiken tilltalar användaren och samtidigt ”uppmuntrar” till användning. 

 

Deltagarna vill att estetiken ska förmedla en känsla som tar ett tilltalande uttryck på internet 

som även är kopplad till användarvänlighet. Hur hemsidan är utformad bör underlätta 

användandet och förmedla en känsla av trygghet på så vis att estetiken förmedlar hur seriös 

sidan eller företaget bakom sidan är. Annonsering på sidan bör vara diskret och passa in i 

estetiken samtidigt som den bör vara relevant för innehållet. Varken estetik eller funktioner 

får försämra användarvänligheten. Snarare ska alltså estetiken underlätta användandet. 
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Precis som Strauss, El-Ansary och Frost (2006) hävdar så är alla inte intresserade av de nyaste 

tekniska lösningarna, utan föredrar enkla lösningar. Det är viktigt för fokusgruppdeltagarna att 

undvika ny, ”flashig” teknologi då den upplevs sänka användarvänligheten eller nyttan på 

grund av att det tar onödigt lång tid för sidan att laddas. En av fokusgruppdeltagarna uttalade 

sig om att det ”… känns som att internet är alldeles för avancerat” och menade att de flesta 

sidorna blir för svår att lära sig. I samma diskussion uttalar sig en av deltagarna på följande 

sätt: 
 

Jag orkar aldrig gå in på sidor där man måste klicka. Jag är nästan alltid inne på bara skrollsidor. Okej 

att det finns överskriftsrubriker men sen att man bara kan skrolla, skrolla skolla… Klickandet är ett 

helvete. Jag hatar att klicka. Det är det värsta som finns.  

 

Som citaten ovan illustrerar, upplever användare ofta frustration då ett tekniskt system är svårt 

att hantera. Att lära sig använda en hemsida, ska för deltagarna i gruppintervjuerna, gå på 

nolltid. Om deltagarna måste lägga mycket tid på att förstå eller lära sig en hemsidas 

funktioner är risken stor att de känner sig korkade och lämnar sidan. Det tar för mycket energi 

och deltagarna är bara intresserade av att komma tillbaka om de måste, eller om innehållet var 

riktigt, riktigt bra, eller om någon övertalar dem om att sidan blivit lättare att använda. Ingen 

deltagare i fokusgrupperna verkar ha tid att lära sig hur en hemsida fungerar. Menyval och 

navigering ska vara logiska och sidan ska vara överskådlig. Funktioner ska vara lätta att 

använda, så som exempelvis kommentarfunktioner.  

 

Användarvänlighet för deltagarna i fokusgruppen handlar om att sidan är lättanvänd och inte 

kräver alltför mycket av deras tid. På internet vill deltagarna att allt ska gå snabbt. Det ska gå 

snabbt att hitta till sidan, det ska gå snabbt att förstå hur sidan fungerar, hur man hittar den 

informationen man söker, det ska gå snabbt att surfa vidare på sidan eller via länkar och det 

ska gå snabbt att sprida informationen vidare till vänner. Att hitta till en hemsida snabbt 

innebär att användarna ska skriva så lite som möjligt i adressfältet, de är oftast inte beredda att 

skriva in en hel hemsidas adress i sökfältet. Sidan ska vara lätt att hitta, vilket innebär att om 

användaren söker efter sidan på Googles sökmotor så ska sidan komma långt upp på 

träfflistan. Ju högre upp på träfflistan desto mer tillförlitlig och seriös anser deltagarna i 

fokusgruppintervjun att en hemsida är. För att underlätta användandet i bemärkelsen att hitta 

och återkomma till en hemsida så vill de gärna ha information via e-post så länge som 

informationen är relevant och inte påträngande.  

 

Informationen som användarna söker på hemsidan ska vara lätt att hitta, innehållet i texterna 

ska förstås snabbt och bör därför inte vara för långa. Vill de läsa mer ska valmöjligheten 

finnas, genom att de snabbt kan skrolla eller klicka sig vidare. Bilder ska gå att se direkt, det 

är ingen som har tid att vänta på bilder som måste laddas. Det ska gå snabbt att klicka sig 

vidare till nästa bild, det är önskvärt att ”bara klicka, klicka, klicka” eller bläddra med 

piltangenterna eller skrolla. Snabbt ska det gå i alla fall, ”man är ju lat”. Det är önskvärt att 

texterna är korta men om deltagarna önskar mer information så vill de ha möjligheten att 

klicka på en länk för att läsa mer. Att det är så tolkar vi som att man vill hitta ursprungskällan 

till informationen och att man där vill läsa mer.  

 

För deltagarna i fokusgruppintervjuerna handlar användarvänlighet även om att lätt kunna 

sprida informationen de precis tagit till sig. Det finns ett behov av att skicka information till 

vänner via länkar som skickas med e-post, via chat-meddelande eller ”postas” (skrivs eller 

skickas) på Facebook eller annat forum där fler än mottagaren kan läsa meddelandet eller 

klicka på länken.   
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5.2.3 Underhållning 

Srisuwan och Barnes (2008) anser att den glädje och underhållning användare finner i att läsa 

ett onlinemagasin bidrar till att skapa positiv attityd till att använda sig av tjänsten. Alla vi 

intervjuat är överens om att ett magasin bör ha ett varierat utbud av text, bilder och video.  

 
…den (magasinet) är en blandning av allt. Litteratur, musik och mode – allt. Det är bra. 

 

Texterna önskar deltagarna att ska vara på varierande nivå med mångsidigt innehåll. 

Innehållet behöver inte alltid vara förknippat med mode för att vara relevant. Deltagarna i 

fokusgrupperna nämner samhällsfenomen, ekonomi, musik, litteratur, klubbar, konst, design, 

kreativitet och innovation då de pratar om intressant läsning. Inom mode är det modebloggar, 

trender, styling, modeteorier, visningar, branschinformation och intervjuer som deltagarna vill 

läsa eller se. Då det kommer till innehållet är det av vikt att informationen är ny eller upplevs 

som ny. Även när det gäller att söka information på internet om mode och modebranschen så 

är det betydelsefullt att informationen är uppdaterad. Om en hemsida sällan uppdateras med 

ny information och innehåll så tröttnar besökaren och slutar besöka sidan.  

 

Samtidigt som deltagarna tycker att själva innehållet på en hemsida eller ett reportage bör 

vara av hög kvalitet och på en hög nivå för att vara underhållande, så är det inte alltid det 

faktiska innehållet användarna tittar på. Ibland finns inte heller motivation att läsa en bra text 

utan användarna vill fånga känslan som bilder och upplägg förmedlar i ett syfte att hitta 

inspiration.  Själva produktionen och tillvägagångssättet av artikeln eller hemsidan kan vara 

mer underhållande än den information som sidan eller reportaget syftar till att förmedla. 

Ibland vill användarna veta mer om bakomliggande faktorer till det resultat som presenteras.  

 

Inspiration är ett begrepp som alla deltagare återkommer till under alla tre fokusgrupp-

intervjuerna. Vi kan inte svara på hur stor inverkan den första frågan vi ställde har. Vår första 

fråga löd: Vad inspirerar dig i din vardag? Underhållning när man söker information om mode 

och modebranschen handlar väldigt mycket om att skaffa inspiration för personliga eller 

arbetsrelaterade syften. Inspirationen är personlig och inget som fokusgruppdeltagarna känner 

att de nödvändigtvis måste diskutera med andra människor. Däremot vill deltagarna gärna 

dela med sig av information till vänner via e-post och länkar som ”postas” på nätverksforum 

så som Facebook, vilket är ett exempel på en situation där det handlar om envägskommunika-

tion med möjlighet till tvåvägskommunikation i en many-to-many-kontext enligt Gummesson 

(2004).  

5.2.4 Upplevd nytta 

Den upplevda nyttan av att använda en hemsida uttrycker sig i hur de uppskattade fördelarna 

förhåller sig till de uppskattade kostnaderna av att använda en hemsida (Blomqvist, Dahl & 

Haeger, 1993) Nyttan av att använda ett onlinemagasin är förknippade med möjligheten att 

snabbt hitta uppdaterad information. För att användaren ska kunna ta till sig av information, 

måste han eller hon ge av sin tid i utbyte.  

 

På internet är användarnas tid av extremt stor vikt, eftersom tiden avgör användarens 

motivation till att gå in på hemsidan, menar alla fokusgruppdeltagare. De tekniska lösningarna 

bör underlätta för företaget att nå ut med sin service på ett tryggt och snabbt sätt (Szmigin, 

Canning & Reppel, 2005). Deltagarna i fokusgruppintervjun verkade alla vara eniga om att de 

vill använda ett onlinemagasin för att hitta information och för att bli inspirerade. Tiden, eller 

bristen på tid, var ett ständigt återkommande tema i diskussionerna. Det framkom att det inte 
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är alla som tar tid att läsa långa texter på internet. Deltagarna vill få informationen serverad 

till sig och helst önskade de att allt ska gå väldigt snabbt. Det ska gå fort att läsa artiklar, det 

ska gå fort att titta på bilder, det ska gå fort att förstå sig på funktioner, navigering och hur 

man kommer åt eller hittar den information man söker, eftersom de inte anser sig ha tid.  

 

Ur diskussionerna i fokusgrupperna framgår det att många som jobbar inom mode känner 

ständig press att hålla sig uppdaterade med information om de senaste händelserna inom 

branschen; aktuella designers och modemärken, trender samt ekonomiska och samhälleliga 

aspekter inom branschen. Även de som jobbar på det kreativa planet inom branschen, såsom 

designers, upplever att de vill komma åt ett snabbt och uppdaterat nyhetsflöde. De flesta 

designers var ointresserade av att läsa om de senaste trenderna. Det som efterfrågades mest av 

de kreativa var inspirationsmaterial och artiklar på en mer avancerad nivå. De var även 

intresserade av att läsa bloggar, som uppdateras dagligen.  

 

En av deltagarna i intervjun var mycket nöjd med ny teknologi som gör att det möjligt att 

utnyttja tiden på ett bättre sätt och därmed får mer tid över till att finna inspiration: 

 
…när jag pluggade så reste jag ganska mycket och då saknade jag att jag inte hade en iPhone. Då skulle 

jag lätt ha suttit på bussen eller tåget och hela tiden sugit in information via iPhonen. När man väl var 

hemma hade man inte tid att hitta en massa inspiration. Det saknade jag då liksom. 

 

Nyttan med att ingå i nätverk på internet är de sociala fördelar som finns och kan till exempel 

vara att hålla kontakt med vänner som man inte skulle ha kontakt med annars. Deltagarna ser 

också att de har möjligheten att ”ta plats i bruset”, att synas, antingen som person eller med 

det man är engagerad i, av andra människor.  

 
Jag försökte gå ur men det visade att varenda modell och designer är där, man blir socialt handikappad 

om man inte är med.  

 

Citatet ovan tyder på att det är något av en norm att alla som jobbar med mode och är relativt 

unga bör använda Facebook. De som saknar ett eget Facebook-konto kan lätt känna sig 

utanför, som intervjuobjektet ovan. När vi inledde med att fråga om deltagarnas favoritsajt så 

svarade så gott som alla, utan att tveka, att favoritsajten är just Facebook. Av de 15 personer 

vi intervjuat är det en person som inte har ett Facebook-konto. Anledningen till sajtens 

popularitet är att de intervjuande ansåg att ”alla och allting finns där”. Facebook är den 

överlägset mest populära communityn som intervjudeltagarna använder. Några av de 

intervjuade använder Twitter. Orsaken till att de använder Twitter är att de vill att deras 

företag ska synas.  

5.2.5 Integration 

Ny teknik skapar förutsättningar för företag att skapa fördelar genom att låta användarna ta 

del av att informationsflöden genom interaktivitet (Szmigin, Canning & Reppel, 2005). 

Kundens upplevelse av att vara delaktig i företagets verksamhet är en byggsten för framgång 

(Preece, 2001) Bland deltagarna i gruppintervjuerna var det uppenbart att de använder sig av 

främst sociala medier för att kommunicera med andra användare. De är måttligt intresserade 

av att delta i att kommentera på bloggar. Helst lägger de inte upp nya användarkonton på 

communities, utan föredrar att länka och interagera via communities som de redan använder, 

till exempel via Facebook. För att interaktion ska kunna uppstå, måste onlinemagasin kunna 

locka till sig läsare. Det kan de göra genom att integrera med läsarkretsen via sociala media så 

som Facebook  
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Fokusgruppdeltagarna uppger att de på Facebook skickar information via länkar till varandra. 

Sådana nyhetsuppdateringar kan ses i varje användares ”news feed”, en funktion som talar om 

att något nytt hänt på hemsidan, och därifrån är steget till att faktiskt klicka sig vidare till den 

länkade sidan mycket liten. Kommunikationen kunde ibland uppfattas som mycket alldaglig, 

och det är inte alltid nödvändigt med feedback eller tvåvägskommunikation, vilket 

framkommer i citatet nedan: 

 
Jag pratar på det sättet med andra att vi skickar saker till varandra... Men dom flesta jag pratar mode 

med, pratar jag med i verkligheten, in real life. 

 

För att hitta till onlinemagasin krävs att användaren har tagit emot information om magasinet i 

fråga. Det är vanligt att bli tipsad av en kompis eller hitta en länk på en hemsida, som även 

kan vara postad av en kompis till en kompis. Fokusgruppintervjuerna pekar på att det är 

vanligt att användare rätt så passivt sållar bland stor mäng information för att sedan hitta 

någon intressant länk på Facebook till exempel. Användaren kan anta en relativt passiv roll, 

men ändå känna att det är han eller hon som styr händelseförloppet.  

 
 Jag söker inte så mycket själv utan tar till mig av det som slängs på mig. Det är ju enklare om man ser 

det på Facebook…  

 

Om en vän eller bekant postar eller mejlar någonting på en sida på Facebook, kände sig 

fokusgruppdeltagarna att de är så gott som skyldiga att gå in för att undersöka vad nyheten 

berör samtidigt som de finner intresse i att just en vän skickat dem info. I en situation där 

någon man känner skickat information så är nivån av vänskap eller länkarnas styrka viktig, 

precis som Gummesson (2004) hävdar. Deltagarna säger också att det är av betydelse för vem 

som skickar då man är mer angelägen om att upprätthålla eller stärka vissa relationer, i 

enighet med vad Fill (2009) menar. Om deltagaren ändå inte besökte hemsidan de fått en länk 

om, kände de att de kan gå miste om viktig information, eller en rolig film till exempel. Det 

som postas på Facebook blir mer privat och jämfördes med att få ett sms. På Facebook ansåg 

deltagarna det som nyttigt att gå med i grupper för att de får till sig nyttig information om 

exempelvis nya designers och övriga intressanta personer. Resultatet blir att de oundvikligen 

interagerar med människor de inte känner. Nackdelen att tillhöra många grupper är enligt de 

som blev intervjuade att det är jobbigt med för många e-mail, då går de ur gruppen. 

 

Det verkar som att en stor del av konversationer som tidigare först via e-post nu förs via 

Facebook. Deltagarna i intervjuerna såg till stor del att det är mindre jobbigt att sålla bland 

information på social media. Man loggar in mer ofta på Facebook än på sin e-post, ansåg en 

av de intervjuade. Därför är det mer motiverat att kontakta folk på Facebook om snabbt svar 

begärs. Till frågan om på vilket sätt intervjugruppen vill bli meddelad om nyheter relaterade 

till Mods Magazine, svarade en av de intervjuade: 

 
Jag skulle hellre vilja ha det på Facebook, inte till mitt mejl. Då till ex en länk i news feed. Då skulle jag 

gå och klicka på länken. Då blir det inte så att jag manuellt skriver in i min webläsare, utan skulle få allt 

att gå genom Facebook. (intervjudeltagare i den första fokusgruppintervjun) 

5.2.6 Tillit 

Tillit är nödvändigt för att bygga lojalitet mellan företag och deras kunder. (Little & Marandi, 

2003) Trygghet på internet är inte bara förknippat med att datorn och annan teknisk utrustning 

som personer använder ska bli utsatta för risk, som exempelvis virus eller oseriös eller 

stötande reklam. Då det gäller användning av sociala medier framkommer det ofta i 
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gruppdiskussionerna att det är rädslan att den personliga informationen som användarna delar 

med sig med andra ska hamna i fel händer, som får användarna att känna sig sårbara.   

 

Fokusgruppdeltagarna hävdar att de undviker att lägga upp bilder och annan privat informa-

tion på sina profiler på Facebook vill många trots allt kunna dela med sig av information, 

bilder och film. I diskussionen som fördes i den första fokusgruppen med personer från Mods 

Magazines målgrupp, framkom det att intervjudeltagarna såg på sociala medier på ett mer 

ledigt sätt än personerna i fokusgruppen bestående av redaktionsmedlemmar i Mods 

Magazine. En av deltagarna i den första fokusgruppen sammanfattar diskussionen genom 

följande liknelse: 

 
Det hur officiell man är på Facebook är lite det hur många tatueringar man har. Om jag skulle vilja ha 

ett bankjobb, då skulle jag inte tatuera mina händer om det skulle vara så. 

 

Alla i Mods Magazine-fokusgruppen säger att de använder Facebook sällan och så gott som 

enbart i jobbet. Anledningen är att de inte har tid att vara privat på Facebook, eller inte vill 

eftersom de ser sig själva som en offentlig person. En av redaktionsmedlemmarna uttrycker 

sig som följer: 

 
…jag använder det (Facebook) bara för Mods skull. Jag använder det inte privat…Det är sjukt bra när 

man träffar folk, fotografer och så…det är lättare att ha koll på vad som händer; vilka event, vad som 

händer här omkring.  

 

Även om två av de tre personerna som driver i Mods Magazine endast använder sociala 

medier för att främja sin affärsverksamhet, är det vanligt att verksamma inom mode vill agera 

som privatperson likaväl som offentliga personer. Mods- gruppen upplevde det svårt att finna 

en balans mellan att vara privat och att vara offentlig på internet då de menar att man ibland 

måste var privat, ibland offentlig person, för att nå rätt personer. Delvis är det en konfliktfylld 

situation där personen som har chefsrollen är tveksam till att övriga i redaktionen agerar 

privatpersoner via Facebook eftersom privata meddelanden kan tolkas som att de skickas från 

magasinet. 

 

Fokusgruppdeltagarna vill dela med sig av privat information till vänner och nätverk på 

sociala medier, men känner de att de vill ha kontroll över vem som kan få tillgång till den 

informationen. Deltagarna vill vara anonyma samtidigt som de vill visa sina kompisar sina 

festbilder och sin arbetsgivare sitt CV och sin portfolio. Många av de intervjuade väljer att 

kontrollera och begränsa informationen om sig själv, på till exempelvis Facebook, till att bara 

visa sådan information som går att visa för alla, för att visa en städad eller rättvis bild av sig 

själva. 
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6 Diskussion och slutsatser 
Slutsatserna diskuteras i form av framgångsfaktorer för onlinemagasin. Våra slutsatser syftar 

till att svara på våra problemformuleringar.  

6.1 Framgångsfaktorer för onlinemagasin 

Ett onlinemagasin kan bygga nätverk och skapa relationer till sin målgrupp för att bli 

framgångsrikt. Vi sammanfattar de mest prominenta framgångsfaktorerna för att forma 

målgruppens attityder i figur 5.1, ”Kundlojalitet genom nätverkande”. Framgångsfaktorerna 

som påverkar attityden till användande delar vi in i framgångsfaktorerna kundanpassning, 

kontext, underhållning, upplevd nytta och integration. Vi har noterat att tillit är en viktig 

framgångsfaktor som påverkar fortsatt användande och är en förutsättning för kundlojalitet. 

Positiv word-of-mouth är en indirekt framgångsfaktor för onlinemagasin i och med att bruset 

inverkar på meddelanden som skickas, och kan därmed påverka intentionerna genom att det 

påverkar den subjektiva normen.  

 

Störst vikt anser vi att onlinemagasin bör lägga vid kontext och underhållning. Kontexten 

handlar om att sidan bör vara lättanvänd, ej tidskrävande och tilltalande på både en teknisk 

och estetisk nivå. På internet vill användarna att allt ska gå snabbt. Det ska gå snabbt att hitta 

till sidan, det ska gå snabbt att förstå hur sidan fungerar, hur man hittar den informationen de 

söker, det ska gå snabbt att surfa vidare på sidan eller via länkar och det ska gå snabbt att 

sprida informationen vidare till vänner. 

 

Inom begreppet för underhållning ingår informationssökning och inspirationssökning, vilka är 

synonyma för dem som jobbar inom modebranschen. En orsak till attityderna kan vara att de 

som jobbar med mode mycket sannolikt är väldigt engagerade i sitt yrke. Även de vi 

intervjuade som inte jobbar med de mest kreativa arbetsuppgifterna inom branschen, känner 

ett starkt engagemang för sitt val av yrke. En annan tolkning av beteendet i fråga är att de nya 

medierna möjliggör en ny typ av informationssökning, som inte längre vilar på den upplevda 

nyttan av att lära sig nya saker. Sociala medier gör det möjligt för användare att njuta av 

informationssökning medan de delar med sig av sina upplevelser med vänner och bekanta 

trots att man inte befinner sig på samma ställe i tid och rum. För onlinemagasin innebär det att 

de kan vinna fördelar genom att leverera snabb information och inspiration till sina läsare och 

på så sätt tillfredställa läsare på ett sätt som får dem att återvända. Det är även till stor fördel 

om läsarna lätt kan länka till all information på magasinets hemsida.  

 

Användarna är intresserade av att interagera på internet med varandra, grupper och företag, 

men främst genom sociala medier som Facebook. Användarna vill inte vara med i ytterligare 

communities, utan önskar kunna ha all information samlad på de sociala media som de redan 

använder. Möjligheten att interagera är därför en framgångsfaktor om interaktionen sker via 

redan etablerade sociala medier. Istället för att benämna interaktion som framgångsfaktor, 

förslår vi termen integration eftersom användarna är intresserade av att ha all information 

samlad på ett och samma ställe där de kan länka till intressanta hemsidor och göra kopplingar. 

Vi ser möjligheter för onlinemagasin att öka sin närvaro på sociala medier, exempelvis 

Facebook, men även att de kan bygga upp strategier för interaktion och kommunikation med 

målgruppen via integrering av magasinet med andra sociala medier där målgruppen redan 

finns. Användarna skall ges möjligheten att integrera med varandra och med onlinemagasinen 

de besöker.  
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Arbetsrelaterat nätverkande på internet anser vi vara på frammarsch. Ett seriöst modemagasin 

på internet kan bygga upp interaktivitet genom att erbjuda ett forum där användarna kan lägga 

upp portfolios, CV och information om events inom relevant ämnesområde. Det enda som 

målgruppen saknar är möjligheten att kunna göra reklam för sig själva och sina företag, 

genom att lägga upp CV eller promota egna event kopplade till mode, på en seriös hemsida 

som har en modeintresserad målgrupp.  

 

Onlinemagasin inom mode, exempelvis Mods Magazine, skulle kunna ta till vara på 

målgruppens behov och erbjuda en service där läsare eller användare kan informera andra 

användare om moderelaterade händelser. Det blir en situation, som även Gummesson (2004) 

förespråkar i samband med nätverkande, där alla parter är vinnare och förespråkar 

nätverkande. Användarna får fördelar i form av information om event och möjligheten att 

göra reklam för egna event, samtidigt som onlinemagasin skapar starkare band, eller länkar, 

med användarna. Vi föreslår att onlinemagasin bygger kopplingar av olika slag, exempelvis 

mellan nyhetsartiklar, event promotion och möjlighet till jobbrelaterat nätverkande. 

 

Vill ett onlinemagasin bygga nätverk på sin egen hemsida bör den signalera trygghet och vara 

ständigt uppdaterad, vilket understryker vikten av att bygga upp tillit och upplevd nytta för 

användaren. Det är viktigt att möjligheten till tvåvägskommunikation finns.  Tillit är även 

nyckeln till att allt fler personer ska våga dela med sig av information och inte bara vara 

passiva läsare. Rädslorna att använda en för användaren ny hemsida är ofta förknippade med 

att fel personer ska läsa känslig information eller att det läggs upp bilder eller annan 

information utan användarens medgivande. Vi anser att rädslorna är associerade med att det är 

svårt att kontrollera hur man porträtteras på internet. Genom att vara aktiva inom communities 

och social media lämnar användare fotspår efter sig främst i form av bilder och texter. Före 

internets tid var information inte lika tillgänglig, och användarna intog en mer passiv roll som 

mottagare av information. Ett telefonsamtal lagras sällan, medan e-post och annan 

information som sänds digitalt ofta lagras i ett tidsperspektiv som är ovisst.  

 

Samtidigt som rädslan och osäkerheten för att någon kommer att få tillgång till personlig 

information upplevs hos användarna, känner användarna att de går miste om mycket 

information om de inte deltar i att bidra i informationsflödet. Nyttan av att använda ett system 

måste övervinna rädslan som användarna känner inför en ny och oviss situation. Vi menar, i 

enlighet med Little och Marandi (2003) samt Strauss, El-Ansary och Frost (2006), att 

onlinemagasin klart och tydligt bör redogöra för hur känslig information hanteras genom att 

ha välformulerade policys tillgängliga på hemsidan. Sedan är det lika viktigt, om inte 

viktigare, att onlinemagasin lever upp till vad de lovar i denna policy för att vinna 

användarnas tillit och på så sätt få lojala användare. 

6.2 Slutsatser 

För att ta fram faktorer som ligger bakom framgångar till onlinemagasin med inriktning på 

mode har vi använt oss av tre delproblem som tillsammans svarar på problemformuleringen. 

Vi lyfter fram slutsatserna genom att svara på delproblemen. 

 

Vilka faktorer är avgörande för målgruppens attityder och intentioner att läsa ett 

onlinemagasin? 

 

Framgångsfaktorerna som påverkar attityden till användande kan delas in i attributen: 

kundanpassning, kontext, underhållning, upplevd nytta och integration. Tillit är en viktig 

framgångsfaktor som påverkar fortsatt användande och är en förutsättning för kundlojalitet. 
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Positiv word-of-mouth är en framgångsfaktor för onlinemagasin i och med att bruset inverkar 

på meddelanden som skickas, och kan därmed påverka intentionerna genom att det påverkar 

den subjektiva normen.  

 

Användarna söker både information och inspiration i onlinemagasin. Genom att väcka känslor 

relaterade till inspiration och nöje kan onlinemagasin engagera till lojalitet. Modeintresserade 

läsare är intresserade av att få information presenterad till sig snabbt och effektivt och de vill 

läsa eller söka upp ytterligare information om artiklar om de så önskar, även om fokus bör 

ligga på snabbhet. Det är just det snabba informationsflödet som vi ser som en potentiell arena 

för framgång i dagens medieklimat, där allt mer information är sammankopplat via sociala 

medier.  

 

Hur bygger ett onlinemagasin relationer med sin målgrupp för att få lojala användare? 

 

För att uppnå framgång i form av lojala användare bör onlinemagasin hitta sätt att nätverka 

med sina läsare. Vår undersökning tyder på att nyckeln till att skapa en lojal läsarkrets är tillit. 

Onlinemagasin måste uppfattas som seriösa och trygga i det sammanhang det presenteras på 

internet. Den viktigaste aspekten i att återkomma till en hemsida är att den är både lättanvänd 

och estetiskt tilltalande. Ny och innovativ teknologi bör introduceras med försiktighet, 

eftersom många användare uppskattar enkla lösningar då de tar del i uppdaterade 

informationsflöden om nyheter och inspiration. För att läsaren ska återkomma måste de känna 

att de får tillräckligt mycket inspiration och information till sig på ett snabbt på effektivt sätt. 

Därför är det viktigt att navigering, estetik och informationsdesign presenteras i rätt 

sammanhang samtidigt som innehållet är underhållande. 

 

På vilket sätt kan möjligheten att interagera vara en framgångsfaktor? 

 

Nätverkande och interaktion bör ske genom integration av onlinemagasinet med redan 

befintliga nätverk inom sociala medier som redan används av större delen av målgruppen. Vill 

företaget bygga nätverk på sin egen hemsida bör den signalera trygghet och vara ständigt 

uppdaterad, vilket understryker vikten av att bygga upp tillit och upplevd nytta för 

användaren. Det är viktigt att möjligheten till tvåvägskommunikation finns. Jobbrelaterat 

nätverkande på internet anser vi vara på frammarsch, därför menar vi att ett seriöst 

modemagasin på internet kan bygga upp interaktivitet med hjälp av att erbjuda ett forum för 

att lägga upp portfolios, CV och information om events inom relevant ämnesområde.  

6.3 Förslag till framtida forskning 

Utifrån vår undersökning antyder vi att personer i Mods Magazines målgrupp är intresserade 

av att läsa om mode och därtill förknippade ämnen främst i fysiska tidningar, speciellt om det 

handlar om långa artiklar. Något vi funderat över är varför det frambringar en sådan positiv 

känsla att läsa ett fysiskt magasin och hålla det i handen, jämfört med känslan av att läsa ett 

onlinemagasin. Enligt vår mening skulle det vara intressant att forska vidare i attityder kring 

val av media då det gäller mode, men även inom övriga intresseområden. 

 

De vi intervjuade verkade vara måttligt intresserade av de möjligheter som finns att ta del av 

ljud, film och interaktivitet på internet i förhållande till mode. Vi anser att det kan bero på att 

det inte finns så många onlinetidningar eller magasin som använder sig av icke-traditionell 

form av kommunikation, exempelvis interaktiva bildspel eller podcasting. Vi skulle gärna se 

vidare forskning med syfte att forska kring målgruppens medievanor för att se vilka 

möjligheter som finns för att engagera användarna i interaktivitet genom nya tekniska 
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lösningar. Vi skulle vilja se vidare forskning som svarar på hur man når målgruppen via andra 

typer av media och vilken ny teknologi läsarna använder eller har intentioner att använda. 

 

Vi inledde våra intervjusituationer med att fråga dem om hur de finner inspiration i sin 

vardag. Vi undrar om de intervjuade diskuterat inspiration i samma utsträckning om vi inte 

ställt den inledande frågan. Om deltagarna ändå skulle ha diskuterat inspiration på samma sätt 

så anser vi att information om mode är strakt förknippat, eller till och med synonymt, med 

inspiration. Ett förslag till framtida forskning är förknippat med sambandet mellan inspiration 

och informationssökning på internet. Är fenomenet sammankopplat med fler områden än med 

mode?  

 

En senare uppföljning av Mods Magazine, där det undersöks om Mods Magazine blivit det 

framgångsrika magasin de vill bli, skulle kunna verifiera eller ifrågasätta resultatet till vår 

undersökning. Om Mods Magasin inte lyckas utvecklas som de siktar på skulle det vara 

relevant att undersöka varför de inte lyckas.  
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Bilaga 1, Intervjufrågor 
 
Följdfrågor är kursiva. Så gott som varje fråga kan följas av ”Varför/Varför inte?” 

INLEDNING, för att få reda på hur intervjuobjekten är som personer. 

1. Vad inspirerar dig i din vardag? 

 

INFORMATIONSSÖKNING, för att få veta mer om intervjuobjektens medievanor 

2. Vilen typ av moderelaterad information tycker ni är intressant? 

3. Var söker ni den informationen? (ex, tv, radio, tidningar, magasin, online) 

4. Är det några specifika tv-kanaler, radio, tidningar, magasin eller sidor på nätet som ni är 

intresserad av? 

a.  Varför söker ni information där?  

b. Vad uppskattar ni?  

c. Vad är bra och varför?  

d. Vad är mindre bra och varför? 

e. Vad får er att regelbundet läsa/se/höra? 

5. Hur vill ni ta till er information om mode och modebranschen?  

a. Hur tar du till dig information bäst?  

b. Vad är roligt? (film, interaktivitet, spel, musik, reportage, bilder) 

6. Behövs det mer branschinformation om mode i Västra Götaland?  

a. Vilken typ av branschinformation? 

 

INTERNET & VANOR 

7. Har ni en favoritinternetsajt (i allmänhet)?  

a. Vilka sajter inspireras du av? 

8. Har ni en favoritinternetsajt inom mode?   

a. Vad är det som ni uppskattar med internetsidorna? Rangordna det ni kommer fram till.  

9. Hur gör ni när ni går in på sajten/sajterna?  

a. Varför väljer ni att återkomma?  

b. Vad är det som lockar?  

c. Vad fångar ert intresse? 

d. Vad krävs för att ni ska läsa en onlinetidning/gå in på hemsidan?  

10. Hur vill ni att en artikel på internet ska vara uppbyggd?  

a. Lång, kort, bilder, ljud, video.  

b. Hur vill du ta del av informationen?  

c. Finns det skillnader mellan artiklar online och tryckta magasin? 

11. När känner du dig engagerad i en hemsida? 

12. Vad sänker upplevelsen av att använda en internetsida?  

a. Kan ni rangordna det nyss nämnda? 

NÄTVERK 

13. Vilka typer av communities använder ni?  

a. (twitter, facebook, youtube, bloggar, linkedin, styleapple)  
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b. Varför använder ni sajterna?   

c. Vad finns det för fördelar/nackdelar med sajten? 

14. På vilket sätt diskuterar ni mode eller branschinformation med andra på nätet?  

a. Hur ställer ni er till att interagera med folk ni inte känner?  

b. Hurdana personer vill ni kommunicera med om mode? 

c. Hur viktigt är det att en community har en viss typ av besökare? 

15. Är ni intresserade av att lägga upp eller se andras portfolios på nätet?  

a. Tror ni på jobbnätverkande på internet? 

b.  Varför/varför inte? 

16. Hur ställer ni er till bloggar? Läser ni dem? Händer det att ni kommenterar det ni läser? Hur 

snabbt vill ni ha svar? Varför/varför inte?  

17. Hur anonyma vill ni vara på internet och varför? Jämför olika sidor som till exempel facebook, 

styleapple, aftonbladet, email.  

 

 

ANNONSERING 

18. Hur påverkar annonsering upplevelsen av en hemsida?   

a. Vad är vikten av ”rätt” annonser? 

19. Vad upplever ni som bra respektive mindre bra annonsering? 

a. Innehållsmässigt  

b. hur det presenteras 

 

 

MODS 

20. Vad är era spontana reaktioner av MODS första nummer?  

a. Vad har ni för bild av magasinet? 

21. Vad tycker ni är intressant innehåll i Mods Magazine?  

a. Är det något som saknas?  

b. Något som sticker ut? 

22. Är det en bra idé att MODS meddelar per e-post när det släpps ett nytt nummer eller en ny 

artikel? 

a. Föredrar ni att själv surfa in på sidan för att hitta den nya informationen?  

b. Får ni sådan e-postinformation idag?  

c. Är ni positiva till sådan informationen? 

23. Är ni intresserade av att prenumerera på en tryckt upplaga av MODS?  

a. Vilka fördelar kan den ha mot det digitala alternativet? 

 

 

AVSLUTNINGSVIS 

24. Uppgift: Hur skulle er drömsajt ser ut?  

a. Vad skulle sajten innehålla?  

b. Vad skulle sajten ha för funktioner? 

c. Exempelvis inloggning, tillgänglighet 

 


