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Sammanfattning

Vi har tillsammans med företaget Becare gjort denna uppsats, med avsikten att 
utforma en lämplig strategi för deras internetnärvaro. Becare är ett nyetablerat företag 
som avser att införliva Internet i sin affärsmodell, bl a som relationsmarknadsförings-
verktyg. Becare har också i grunden ett  uttatlat allmänt relationsorineterat synsätt på 
marknadsföreingen. Vi menar att en genomtänkt Internetstrategi utgör grunden för att 
skapa förutsättningar för goda relationer och mervärde med aktuella intressenter.

Becare har utvecklat och säljer produkter som med sina egenskaper är unika och är 
avsedda för ortopedisk värme- och kylterapi för smärtlindring och rehabilitering av 
muskelskador eller andra smärtsamma besvär i kroppen Enligt Becare finns det  en 
väldigt stor marknadspotential hos segmentet reumatiker, som i stor utsträckning 
torde ha stor användning av flera utav Becares produkter på grund utav deras 
fysiologiska egenskaper och på grund av att  det är cirka en miljon svenskar som har 
någon form av reumatisk sjukdom eller reumatiska symtom.

Vi har intervjuat fem reumatiker, fem personer som arbetar inom reumatikerförbundet 
och två reumatologer. De har besvarat frågor som berör information, kommunikation, 
Internet, reumatismhjälpmedel m fl  faktorer som berör reumatikerns livssituation och 
kommunikationsbehov.

Den viktigaste slutsatsen i arbetet är att  Internet, avseende aktuell bransch, i dagsläget 
utgör en relativt oexploaterad arena för att bygga relationer med just reumatiker. Det 
bör finnas goda förutsättningar för Becare, om de lyckas implementera lösningar på 
internet som stödjer identifierade värdeskapande processer hos reumatiker, att via 
Internet bygga upp upp goda relationer med kunder och intressenter.



Förord 

Vi vill med detta förord tacka vår handledare Per Norling för visat stöd och 
engagemang. Vi vill också tacka de respondenter som ställde upp på intervjuer och 
därmed gjorde vår uppsats möjlig.

Karlstad, våren 2007
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1. Inledning
I vårt inledande kapitel önskar vi ge läsaren en tydlig bild av bakgrunden som ligger 
till grund för frågeställningen vi valt att belysa i problemformuleringen. Därefter 
följer syftet med arbetet och de avgränsningar som vi valt att göra. Vi avslutar 
kapitlet med en översiktlig disposition över uppsatsens utformning.  

1.1 Problembakgrund 
I den nya digitala eran i synnerhet med Internets ökade betydelse behöver många 
företag nya marknadsföringsmodeller och strategier för att sköta affärsverksamheten. 
Dessa radikala förändringar pågår fortfarande och många företag som vill överleva 
måste anpassa och ändra sitt  synsätt när det gäller Internet och även adaptera och 
utnyttja ny teknik inom detta. Internet har blivit ett banbrytande verktyg när det gäller 
att  skapa relationer med kunder och leverantörer samt leverera ytterligare ett värde till 
dem. Samtidigt kan företaget bli en lönsammare organisation (Armstrong et al 2005).

Becare är ett nyetablerat företag med en vilja att utvecklas och bli framgångsrika 
inom sina affärsområden genom att  framförallt utnyttja Internet och dess fördelar, 
bland annat som relationsmarknadsföringsverktyg. Enligt Becare är det aktuellt med 
att aktivt arbeta efter ett  relationsmarknadsföringsperspektiv. Relations-
marknadsföring (RM) strävar efter att skapa ett  mervärde tillsammans med kunden 
och därmed erhålla en större kundlojalitet, vilket ofta leder till mindre priskänslighet. 
Framgångsmåttet är därmed långsiktig kundtillfredsställelse, eftersom det är mer 
lönsamt att sälja till en existerande kund än att ständigt  behöva leta efter nya. 
(Echeverri & Edvardsson 2002). 

Becare har utvecklat och säljer produkter avsedda för ortopedisk värme- och kylterapi 
för smärtlindring och rehabilitering av muskelskador eller andra smärtsamma besvär i 
kroppen, med avsikten att öka välbefinnandet. Becare är ett nytt och innovativt 
företag som erbjuder flera produkter inom benämnda användningsområden. Dock är 
det i nuläget endast produkten Becare Rygg som finns tillgänglig för beställning på 
deras webbplats, men inom en snar framtid skall även de övriga produkterna finnas 
tillgängliga på webbplats. De andra produkterna som är i olika utvecklingsfaser är; 
Becare Armbåge, Becare Small, Becare Medium, Becare Nacke/Axlar och Becare 
Handled. Företagets produkter är uppbyggda av en rad olika material som 
tillsammans skapar en världsunik produkt. Det material som framförallt  bidrar till att 
produkterna är unika, är det patenterade, termiska gelet –thenerex- som är framtaget 
för medicinskt bruk och har den särpräglade egenskapen att bevara värme och kyla 
under förhållandevis lång tid. Becares uttalade mission är att  kunna erbjuda de 
säkraste och mest effektiva produkterna inom fysiomedicinsk behandlig. 
(www.becare.se) 

Becare säljer produkterna på sin hemsida via en enkel webbshop. Försäljningen skall 
även i framtiden ske genom Internet, men med en uttalad förhoppning om att kunna 
erbjuda kunder och intressenter mervärden i form av aktiviteter och funktioner. En 
viktig aspekt i sammanhanget är att internetnärvaron skall stödja ett långsiktigt 
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relationsarbete med kunder och intressenter. När långsiktiga och lojala relationer skall 
byggas och förvaltas gentemot kunder, är Internet med sin interaktion ett synnerligen 
passande verktyg. En sådan relation kan skapas när konsumenter blir trogna ett 
företag, eftersom de blivit tillfredsställda av företagets kommunikation och leveranser. 
Avsikter i e-marknadsföring kan vara olika, från kontaktsteget med fokus på reklam 
och information, till steget  där tvåvägsrelationer etableras och Internet integreras i ett 
företags verksamhet. (Lagrosen 2005) 

Enligt Becare finns det en väldigt stor marknadspotential hos segmentet reumatiker, 
som i stor utsträckning torde ha stor användning av flera utav Becares produkter på 
grund utav deras fysiologiska egenskaper. Att Reumatiker med stor sannolikhet 
kommer att  utgöra ett betydelsefullt kundsegment beror enligt Becare också på att 
mängden svenskar som har någon form av reumatisk sjukdom eller reumatiska 
symtom är över en miljon. De reumatiska sjukdomarna innefattar ett  80-tal olika 
diagnoser som omfattar rörelseorganen och även i vissa fall involverar kroppens inre 
organ. (www.reumatikerforbundet.org/) Det finns därmed många reumatiker och 
människor med reumatiska symtom, som har intressen och behov av att försöka 
förbättra sin livssituation och minska sina besvär. En tidig fas i den processen, när det 
uppstår fysiska besvär, är ett behov av att  få insikt och kunskap om symtom eller att 
få en diagnos. Vidare är det viktigt för reumatiker att  uppdatera sina kunskaper genom 
att aktivt söka efter information om eventuella mediciner och hjälpmedel som kan 
underlätta deras situation. 

I dagsläget  är förmodligen Internet den viktigaste informationskällan för många 
reumatiker, och en välkänd och central hemsida i sammanhanget är 
reumatikerförbundets hemsida. De ger ut information med reumatisktanknytning och 
är ett  riksförbund med ca 200 lokala reumatikerföreningar runt om i Sverige. På 
hemsidan finns bland annat ett forum där reumatiker kan byta information.
 (www.reumatikerforbundet.org/) 

Trots att Internet med dess egenskaper kan ha en betydelsefull roll i ett företags 
marknadskommunikation, behandlas nätet  ofta av både företag och i litteratur som 
enbart en marknadsföringskanal. (Rowley 2004) Men enligt Jobber (2004) har 
Internet blivit ett oerhört viktigt marknadskommunikationsverktyg och konsumenter 
använder det i undersökningssyfte i omfattande skala. Enligt en studie av Lagrosen 
(2005), anser de flesta företagen att  den största fördelen med Internet jämfört med 
andra kommunikationsverktyg är möjligheterna till tvåvägskommunikation. 
Tvåvägskommunikation kan bli interaktiv och mer fängslande för konsumenterna, 
mer individuellt anpassat efter deras behov. 

Vissa reumatiker vill även ha möjligheten till att  utbyta erfarenheter med varandra 
genom att kommunicera och skapa kontakter och relationer med jämlika. En 
grundläggande faktor med kommunikation är att alla som är inblandade måste förstå 
varandras budskap för att en dialog ska kunna uppstå. (Holm 2006)  
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Ett företag som använder sig av Internetrelaterad teknik behöver kontinuerligt skapa 
nya tilläggsvärden för konsumenterna för att bygga aktiva relationer. Internet har 
skapat helt  nya interaktionsmetoder, såsom virtuella möten mellan personer i exempel 
”communities”. Företag kan därmed delta eller skapa sådana ”communities” och kan 
utöver ”one to one”, utveckla ”many to many” kommunikationer. Likaså kan en grupp 
konsumenter chatta med varandra under koordination av en representant från ett 
företag, med eller utan kommersiella motiv. Genom att använda meddelande via 
Internet, nyhetsbrev som skickas via email, är det enkelt för företag att informera 
kunder eller intressenter om exempelvis nyheter på hemsidan. Trots stora möjligheter 
till att  bygga kundrelationer med Internet som verktyg, tyder äldre studier på att 
relativt få utnyttjar denna fördel och möjlighet och istället endast använder Internet  i 
ett informationssyfte. (Lagrosen 2005)

1.2 Problemformulering
Ett av de områden som Becare uttalar stora förhoppningar om är som tidigare nämnts 
marknaden för medicinska produkter, och där främst kundgruppen reumatiker. De 
utgår ifrån att dessa och andra människor som lider av värk har ett stort  behov av 
produkterna, som snart står inför sin lansering. Det finns dock cirka en miljon 
reumatiker i princip alla åldrar bara i Sverige, fördelat på cirka 80 olika diagnoser. 
Någon kvantitativ undersökning av hur många i ovanstående population som har 
behov eller tillgång av Becare’s produkter, eller använder Internet etc, har inte gjorts. 
Företaget har ett medvetet relationsorienterat synsätt på marknadsföring och har också 
en uttalad målsättning att använda Internet för att skapa och underhålla relationer med 
både kunder och andra intressenter. En hemsidas egenskaper och aktiviteter kan t ex 
få en avgörande betydelse för om en besökare hittar dit, stannar och återvänder. Det är 
viktigt för Becare att  utforma en tydlig strategi för företagets internetnärvaro. 
Företaget upplever att Internet utvecklas med rasande fart och de vill gärna erhålla en 
övergripande uppfattning om ett relationsorienterat synsätt är relevant avseende 
reumatiker samt vad en sådan relationsstödjande internetstrategi bör ta fasta på.

För att kunna skapa förståelse för problemen, har vi utifrån ovanstående resonemang, 
formulerat följande grundläggande frågeställning:

• Hur bör företaget agera för att bygga långsiktiga och ömsesidigt lönsamma 
relationer med reumatiker och andra intressenter med hjälp av Internet?

1.3 Syfte
Syftet med undersökningen är att få en djupare förståelse för hur Becare kan applicera 
ett relationsmarknadsföringssynsätt på utformningen av en internetstrategi.

1.4 Avgränsningar
Vi finner inte att det är meningsfullt att närmare studera alternativa internetstrategier 
mer anpassade att  integreras med en ren transaktionsorienterad syn på 
marknadsföring. Vi anser dock att flera av de metoder och aktiviteter som har sitt 
ursprung i ett transaktionsorienterat synsättet också är relevanta i ett RM perspektiv. 
Ett strategiskt perspektiv är av övergripande karaktär och speciella tekniker eller 
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funktioner som t ex forum, blogg etc anser vi mer utgör metoder för att förverkliga 
strategin. Vi har därför valt att inte beröra sådana ämnen på djupet, exempelvis 
rörande hemsidans utformning, gränssnitt, programmeringsspråk, säkerhetssystem, 
juridiska aspekter, EDI etc. Flera av dessa faktorer skulle kunna analyseras i ett arbete 
som detta bl a systemintegration med egna existerande back-office system och ev 
system hos stora kunder. Vi går inte närmare in på dessa förhållande då vi inte 
upplever att dessa faktorer är strikt RM relaterade. 

Vi avgränsar oss alltså till att studera utformningen av en övergripande internetstrategi 
ur ett RM-perspektiv eftersom RM synsättet är uttalat på Becare AB. Vi har dock inga 
ambitioner att  beskriva utformningen av metoder och funktionalitet avsedda att 
implementera och förverkliga strategin.

1.5 Disposition
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2. Metod
Arbetets metodavsnitt syftar till att informera läsaren om vilken metod som använts, 
dvs vald metod samt de orsaker och resonemang som utgjort grunden för aktuellt 
val. Vi vill också förmedla en bild av vår metodkunskap genom att diskutera de 
styrkor och svagheter som vi upplever vara behäftade med den metod vi använt. Vi 
beskriver även ett antal olika tänkbara tillvägagångssätt som vi upplever skulle 
kunna ha relevans för en strävan att försöka besvara arbetets frågeställningar och 
därmed uppnå aktuellt syfte. I avsnittet diskuterar vi även vår ontologiska 
utgångspunkt, forskningsansats, aktuellt urvalsförfarande samt några olika centrala 
begrepp som deduktion, induktion, validitet, reliabilitet etc.

2.1 Forskningsansats
En forskningsansats kan sägas bestå av ett vetenskapligt angreppssätt, deduktivt, 
induktivt eller abduktivt samt ett metodiskt. Jacobsen (2002) skriver att forskning 
kännetecknas av att insamling, behandling och presentation av data sker systematiskt. 
Detta skiljer forskningen från den vardagliga läroprocessen, då data ofta samlas in och 
bearbetas både slumpmässigt och omedvetet. All forskning måste dock ta sin 
utgångspunkt i någon form av verklighetsbild dvs. ett ontologiskt ställningstagande av 
något slag.

2.1.1 Ontologisk utgångspunkt
Debatten om huruvida sociala system styrs av generella lagar eller om varje system är 
unikt är av central beskaffenhet (Jacobsen 2002). Dessa två olika bilder av hur 
verkligheten är beskaffad är också att betrakta som samhällsvetenskapens två 
huvudriktningar (Thurén 1991). Positivismen är en vetenskaplig inriktning som tar sin 
utgångspunkt i antagandet att det  finns vissa generella lagar som styr de sociala 
systemen. Inriktningen, som har sitt ursprung i naturvetenskapen och dess naturlagar, 
menar att det är möjligt att sträva efter en mer eller mindre absolut, objektiv kunskap 
(Jacobsen 2002, Thurén 1991, Backman 1998). Hermeneutiken däremot, tar sin 
utgångspunkt i humanismen och präglas mer av ett  tolkningsbaserat synsätt. 
Förhållningssättet innebär att beskrivningen av verkligheten som en objektiv 
företeelse förkastas utifrån synsättet att människor tänker och handlar individuellt. 
Backman (1998) menar t  ex att verkligheten i ett hermeneutiskt (tolkningsbaserat) 
perspektiv blir till en individuell, social och kulturell konstruktion som präglas av 
subjektivitet snarare än objektivitet. Thurén (1991) och Jacobsen (2002) menar att 
forskningen då endast kan sträva efter att försöka beskriva det unika och 
situationsspecifika.

De två inriktningarna, positivism och hermeneutik, utgör ontologiska ytterligheter där 
absolut kunskap bestående av en registrering eller kartläggning av beteenden och 
företeelser ställs emot mot mer relativistiska tankegångar där också en mer empatisk 
förståelse i sig tillåts utgöra en viktig kunskapskälla (Thurén 1991). 

Vår egen ontologiska utgångspunkt präglas av ett ställningstagande någonstans mitt 
emellan positivism och hermeneutik och tar sin utgångspunkt i de resonemang som 
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Weick (1995) för kring meningsskapande processer. Weick menar att det inte 
föreligger några objektiva sanningar i egentlig mening för hur verkligheten är 
beskaffad. Han hävdar att när referensramar och upplevda företeelser kopplas 
samman (associeras till varandra) så tilldelar individer och organisationer företeelsen 
en innebörd dvs en mening. Förståelse uppkommer sedan genom tolkning av 
meningen vilket i sin tur påverkar verklighetsuppfattningen. Weick menar också att 
några objektiva krav på riktighet eller sanning inte finns för att en viss 
verklighetsuppfattning skall kunna institutionaliseras och under en kortare eller längre 
period gälla som sann. Resonemanget är till stora delar baserat på ett  hermeneutiskt 
synsätt men döljer ändå vissa positivistiska drag.

Vi anser själva att för givet tagna institutioner av olika slag kan utgöra en så stark 
påverkan på hur sociala system förändras och utvecklas att  det är rimligt, att 
åtminstone i någon utsträckning, likställa detta med en slags temporär lagbundenhet. 
Vår uppfattning är att en vidare definition av lagbundenhet, som inbegriper institut av 
olika slag, medför att subjektiva, institutionaliserade verklighetsuppfattningar då 
också uppvisar drag som starkt påminner om objektiva sanningar. Inom 
samhällsvetenskapen talas om intersubjektivitet dvs. att flera människor är överens, 
vilket stämmer väl med vår utgångspunkt att när ett tillräckligt stort antal människor 
anser att en beskrivning är riktig så är den att betrakta som sann av dem, eller 
åtminstone så sann den kan bli i sammanhanget.

2.1.2 Deduktion och induktion
Jacobsen (2002) anser att deduktion är ett  vetenskapligt angreppssätt  eller strategi för 
att  kartlägga verkligheten. Deduktion innebär att forskaren går från teori till empiri 
dvs. testar riktigheten i gjorda antaganden (hypoteser) om verkliga förhållanden. 
Genom att först skaffa sig förväntningar om verkligheten (teorier) och sedan testa i 
vilken utsträckning förväntningarna stämmer så ökar kunskapen och förståelsen. 
Jacobsen (2002) menar att ett av angreppssättets största nackdelar kan sägas vara den 
på förhand bestämda begränsningen av informationsspektrat. Risken är stor att viktig 
information förbises genom att endast information som på förhand upplevs som 
relevant för hypotesen undersöks. Thurén (1991) menar att deduktion innebär att 
logiska slutsatser är giltiga om de är logiskt sammanhängande oavsett om de 
överensstämmer med verkligheten eller inte.

Alternativet till en deduktiv ansats är induktion och Thurén (1999) menar att 
induktiva slutsatser förutsätter kvantifiering. Tanken är här att, genom att gå från 
empiri till teori, kan verkligheten studeras objektivt och utifrån de rön som 
framkommer definieras och formas teorier som överensstämmer med verkligheten. 
Ofta så används en kombination av dessa ansatser, vi talar då om i vilken grad 
ansatsen är att  betrakta som öppen (induktiv) eller sluten (deduktiv). Kombinationen 
av ansatserna kallas för abduktion, en kombination av deduktion och induktion. I 
nedanstående figur, hämtad från Eriksson & Wiedersheim (1998) ges en tydlig bild av 
hur en induktiv och en deduktiv angreppssätt förhåller sig till varandra.
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Induktivt 
angreppssätt

Deduktivt 
angreppssätt

Teorimodell

Hypoteser

Observationer

Verklighet

Generaliseringar

Observationer

Figur 1: Induktivt och deduktivt angreppssätt (Eriksson & Wiedersheim, 1998, s 229)

I detta arbete har vi använt oss av en i huvudsak abduktiv ansats då vi utgått  från 
följande antaganden. (1) att Internet kan användas till att stödja- och bygga relationer 
genom att företagets RM-synsätt appliceras på internetstrategin samt (2) att det finns 
ett informations- och kommunikationsbehov hos företagets målgrupp som dels inte 
tillgodoses fullt ut idag och dels kan tillgodoses via internetfunktionalitet av olika 
slag. En hypotes är att rätt utformade Internetlösningar, som tillgodoser tidigare 
nämnda behov, har goda möjligheter att  skapa och stödja önskade relationer med 
företaget målgrupp. Vår undersökning fokuserar alltså på att försöka generera en ökad 
förståelse för hur (inte om) Internet kan användas för att stödja önskade relationer 
med företagets omgivande aktörer. Övergripande vill vi identifiera, förstå, beskriva 
och förklara Internets relationsstödjande möjligheter.

2.1.3 Kvalitativ och kvantitativ metodansats
Jacobsen (2002) menar att kvalitativa kontra kvantitativa ansatser eller metoder 
egentligen enbart handlar om vilken form av data vi avser att samla in, dvs. om vi 
samlar in information bestående av siffror (kvantitativ ansats) eller information 
bestående av ord (kvalitativ ansats). En företeelse måste vara identifierad för att 
forskaren skall kunna sträva efter att  kvantifiera dess omfattning. Vi har tidigare 
nämnt att vi i föreliggande arbete utgår från att Internet erbjuder relationsstödjande 
möjligheter. Såtillvida finns alltså en identifierad företeelse men i detta arbete syftar 
vi inte till att beskriva dess frekvens. Syftet är som nämnts istället att identifiera, 
förstå, beskriva och förklara företeelsen för att  kunna formulera en RM-stödjande 
Internetstrategi. Att beskriva och förstå en sådana komplex företeelse låter sig 
svårligen göras med siffror, då är en kvalitativ metod att föredra.

Vi behövde lägga relativt mycket tid och resurser på varje undersökningsobjekt för att 
få en tillräckligt nyanserad empiri som i någon utsträckning motsvarar företeelsens 
komplexitet. Statistiska beräkningar låter sig inte göras då vi inte gjort något 
sannolikhetsurval. Dock så generaliserar vi i den meningen att resultat och slutsatser 
överförts från dessa fåtal sammanhang i verkligheten till en teoretisk nivå dvs vi har 
försökt verifiera, forma och omforma våra teorier eller delar av dessa utifrån 
undersökningsresultaten (abduktion). Om teorin sedan speglar verkligheten i andra 
liknande sammanhang är svårare att säga. Vi rekommenderar läsaren att göra en 
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rimlighetsbedömning baserad på tidigare erfarenhet. Notera då att sannolikheten för 
att  bedömningen skall vara riktig inte blir kalkylerad utan består då av en subjektiv 
känsla. 

Hade vi haft erforderliga resurser så skulle vi gärna ha genomfört en sk triangulering 
där vi kompletterat vår kvalitativa undersökning med en kvantitativ dito och då mätt 
hur ofta, och i vilka sammanhang, teorin eller delar av teorin stämmer med 
verkligheten. Det skulle givit oss möjlighet att uttala oss med en viss kalkylerad 
säkerhet, en så kallad konfidensgrad.

2.1.4 Urvalsförfarande
Respondenterna har hämtats från identifierbara, skilda grupper med målet att  de skall 
täcka in skilda aspekter utifrån olika utgångspunkter. Grupperna har bestått av 
reumatiker, representanter i reumatikerorganisationer samt representanter på 
reumatologkliniker. Fem olika reumatiker har intervjuats efter att de besvarat en 
förfrågan om att “ställa upp” som lagts in på olika forum på Internet. Fem olika 
representanter från intresseorganisationer har valts ut genom att ordföranden hos tre 
lokalföreningar kontaktades på telefon och intervjutid bokades. Två andra intervjuer 
gjordes med representanter från riksorganisationen, varav en var informatör och en 
var kommunikationschef, tillika webbansvarig. Ytterliggare två intervjuer har 
genomförts, då med två reumatologer. Dessa har kontaktats per telefon och har själva 
fått bestämma tid för telefonintervju.

Urvalet är strategiskt bekvämlighetsurval i den meningen att  respondenter kan 
förväntas ge en viss typ av svar (Jacobsen 2002). Urvalsmetoden har varit ett icke-
sannolikhetsurval. Urvalet har drag av godtycklighet då ordföranden i lokalföreningar 
definierats som intressanta respondenter av oss vilket kan leda till en polarisering 
(Jacobsen 2002). Detsamma gäller även informatör och kommunikationsansvarig i 
riksorganisationen, som valts utifrån antagandet om att de har en större kunskap inom 
området. Vi finner inte att polariseringen i sig är negativ då vi söker synpunkter från 
respondenter som representerar viktiga aktörer. Dock så medför detta att vi kan ha 
missat intressanta och för undersökningen relevanta data genom att de som besitter 
mest kunskap inom respektive organisation inte intervjuats. Vi har försökt minska 
effekten av dessa respondenters brist på detaljkunskap inom området information 
genom att också intervjua en informatör och web- och kommunikationsansvarig på 
riksförbundet. 

Självurvalsförfarandet när reumatiker anmält  sitt intresse att  delta i en intervju har 
troligen inneburit att dessa individer haft starkare uppfattningar och troligen också en 
tydligare reumatikeridentitet. Vi anser dock att detta är att föredra då vi söker idéer 
och funderingar i sig och inte strävar efter att kunna generalisera till hela 
populationen.
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2.1.5 Metod för datainsamling
Vi har valt att genomföra telefonintervjuer vilket inte varit  något självklart val. Men 
tids- och resursbrist har påverkat valet. Även om vi upplever att fokusgruppintervjuer 
varit  en något mer lämpad form för delar av datainsamlingen så anser vi att 
telefonintervju som insamlingsmetod innebär att vi kan förvänta oss tillräckligt hög 
relevans och giltighet.

2.2 Validitet och reliabilitet
Data som vi använt oss av för att dra slutsatser är behäftade med olika fel, åtminstone 
i perspektivet av en tolkningsprocess. Medvetenhet om dessa fel och/eller felkällor är 
av vitalt intresse för att kunna bedöma rimligheten i dragna slutsatser och gjorda 
påståenden. Metodvalet, tillvägagångssättet för att samla in data, är det verktyg som 
använts för att löpande kunna ha en kritisk hållning till de val som gjorts när 
undersökningen genomförts. Metodkunskap, dvs. kunskapen om hur verktyget skall 
användas, har stark bäring på förmågan att särskilja de resultat som orsakas av 
genomförandet av undersökningen från de resultat som speglar faktiska förhållanden i 
verkligheten.

När vi har valt metod har vi värderat  metodens förmåga att  generera giltig och 
relevant data för den företeelse vi ämnar undersöka i förhållande till metodens 
resursåtgång. Förutom att vara giltig och relevant (validitetsaspekten) så bör också 
undersökningen upplevas som trovärdig och tillförlitlig (reliabel). Dessa två begrepp, 
validitet och reliabilitet, är viktiga att  känna till. Resonemang kring validitet och 
reliabilitet kan appliceras på en undersökning i alla dess nivåer. Vi kan diskutera 
giltigheten för data, källor, resultat, slutsatser och hela undersökningen. En del 
forskare, t ex Thagaard (1998) menar, enligt Jacobsen (2002), att begreppen endast 
bör användas vid kvantitativa undersökningsansatser. Dock så är det allmänt 
vedertaget att innebörden av begreppen är centrala i all forskning. Många forskare 
menar nog att  dessa begrepp  är så inarbetade att användande av synonymer vid 
kvalitativ forskning skapar en onödig förvirring (Jacobsen 2002), och vi är böjda att 
hålla med. Det handlar i grund och botten om att  förhålla sig sunt kritisk till kvaliteten 
på insamlade data - vilket både kvalitativa som kvantitativa ansatser är betjänta av.

2.2.1 Validitet
Vi har strävat  efter att få en ökad förståelse för hur Internet kan användas för att 
bygga relationer mellan fallföretaget och dess omgivande aktörer. Intervjuade 
respondenter är från den av fallföretaget definierade kundgruppen, det vill säga 
reumatiker, samt representanter för reumatikernas intresseorganisationer. Genom att 
söka svar på frågor kring vilka informations- och sociala behov respondenterna 
upplever är kopplade till livssituationen “att vara reumatiker” har vi fått en ökad 
förståelse för vilka dessa är samt på vilket sätt nuvarande aktörer tillfredsställer eller 
stödjer upplevda behov av information och/eller socialt  utbyte. Är detta då relevant 
för att förstå hur relationsstödjande funktioner kan, eller till och med bör, se ut på 
Internet? Vi anser det, relationer bygger på skapande av ett  ömsesidigt värde. Kan 
företaget tillhandahålla lösningar som omgivningen upplever som värdefull så 
förstärks företagets relationer med densamma. Vi har testat  våra frågeställningar mot 
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handledare, studenter och utvalda personer i vår omgivning. Frågor och formuleringar 
har dels testats i en “testintervju” dels omarbetats efter hand som intervjuarbetet 
fortskridit.  Denna kontinuerliga validering (test av giltighet) stämmer väl med 
Jacobsens (2002) åsikt om att en strävan efter en hög giltighet bör vara en 
självklarhet. Validering bör ske kontinuerligt och i stor utsträckning gentemot andra 
människor, kanske särskilt mot användare. Intervjuade reumatiker har varit fyra 
kvinnor och en man. Respondenterna har varit inom åldersspannet 25 – 60 år. Med 
andra ord så har endast en man med reumatism intervjuats. Detta kan innebära att 
resultaten snedvridits genom att endast belysa kvinnors syn på Internets möjligheter 
och begränsningar. Huruvida detta är en allvarlig felkälla beror på existerande 
skillnader mellan män/kvinnors syn på/användning av olika Internetfunktioner.

Heimrath och Goulding (2001) genomförde en studie där de belyste hur män 
respektive kvinnor förhåller sig till Internet. Deras resultat visade bl a att kvinnor i 
genomsnitt har kortare erfarenhet av Internet, att kvinnors Internetanvändande inte är 
lika planlöst, att kvinnor känner sig osäkrare på området. Heimrath och Goulding 
(2001) resultat visar att det faktum att urvalet  enbart  består av kvinnor kan innebära 
att vissa aspekter förbisetts och att andra kan ha fått för stor tyngd. Vi anser att 
förhållandet bör beaktas när resultat och slutsatser bedöms, men menar att det går att 
göra en rimlig bedömning av hur kraftig denna påverkan är. 

2.2.2 Reliabilitet
Reliabilitet avser undersökningens tillförlitlighet. Alltså eventuella förekomster av 
mätfel orsakade av störningar eller inkompetens i samband med datainsamlingen och 
analys. Närliggande är frågan om undersökningens trovärdighet. Reliabiliteten beror 
på såväl övergripande faktorer som uppdragsgivare, forskare, rådande dogmer m m. 
som mer undersökningsinterna faktorer som t ex intervjuare, metodkunskap, 
dataregistreringsmetod, slarv, noggrannhet, resurser etc. Vi kan också konstatera att 
hög validitet är en förutsättning för att en undersökning skall vara tillförlitlig och 
uppvisa någon form av trovärdighet m a o ingen validitet  ingen reliabilitet och 
trovärdighet. Jacobsen (2002)

Vi har delat upp intervjuerna enligt det strategiska urval som gjorts där en utav oss 
intervjuat samtliga reumatiker och den andra har intervjuat representanter för 
reumatikerorganisationer av olika slag. Jacobsen (2002) menar att  undersökareffekter 
bör betraktas som ett större problem när en undersökning involverar flera observatörer 
eller intervjuare. Han menar att olika intervjuarna ger olika stimuli och därför kan 
komma fram till högst olika resultat  vilket han hävdar är ett centralt problem. Vi anser 
att  resonemanget är felaktigt på flera plan. De "högst olika resultaten" kan betraktas 
som en indikator avseende förekomst av undersökareffekter. Att eliminera indikatorn 
minskar då undersökningens tillförlitlighet eftersom risken ökar att eventuella 
allvarliga mätfel orsakade av en undersökare förblir oupptäckta. En strävan att minska 
undersökareffekter kan ju också i sig vara en anledning till att använda fler 
undersökare än en. Intervjuer av olika personer i olika miljöer kan kräva olika 
personligheter för att intervjuareffekten skall bli så liten som möjligt. Våra egna 
försök att minska intervjuareffekter har främst bestått av att vi alltid vara med på 
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varandras intervjuer och löpande diskuterat hur vi bör agera för att  få fram tillförlitlig 
data. Vi har även låtit respondenterna själva välja tidpunkt och plats (telefon nr) för 
intervjun som de själva ansett vara mest lämplig. Det senare tror vi har minskat så 
kallade kontexteffekter, dvs. eventuella effekter från omgivningen.

Vår förmåga att korrekt registrera, lagra och analysera mätresultat är också de viktiga 
för tillförlitligheten. Genom att spela in samtliga intervjuer så har det hela tiden 
funnits möjlighet att gå tillbaka och kontrollera/testa data i analysfasen. Skicklighet 
och noggrannhet vid analysarbetet är naturligtvis många gånger avgörande för den 
faktiska kvaliteten på en forskningsrapport. Vi är medvetna om att ett visst mått av 
slump och godtycke finns i analysarbetet. Data kan t ex kategoriseras fel och har vi 
otur så hamnar viktig information i fel kategori - vilket kan leda till helt felaktiga 
slutsatser (Jacobsen 2002). Vi har dock arbetat med analysen av data tillsammans och 
löpande diskuterat både kategorisering av data samt identifikation och värdering av 
tvekan, ilska, frustration etc.

Trovärdighet
Jacobsen (2002) menar att  trovärdighet är ett abstrakt och sammansatt begrepp men 
också subjektivt till sin karaktär. Trovärdigheten är till stora delar beroende av 
tillförlitlighet, giltighet  och relevans men innehåller ytterligare dimensioner. Dessa 
ytterligare dimensioner består av övergripande faktorer betraktade i ljuset av läsarens 
preferenser och åsikter. Hur läsaren uppfattar forskarens rykte (kompetens, ärlighet 
etc) är kanske den enskilda faktor som spelar störst roll. Men uppfattningen om 
bakgrund, grupp, skola, uppdragsgivare med flera är andra faktorer som även de 
påverkar trovärdighetsvariabeln i stor utsträckning. Huruvida trovärdigheten i aktuellt 
arbete är att betrakta som högt eller lågt överlämnar vi till respektive läsare att 
bedöma.
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3. Teoretisk referensram 
Syftet med detta avsnitt är att redogöra för de teoretiska områden som är direkt 
relevanta för vår undersökning och vår analys. Men avsnittet behandlar också teori 
som vi upplever kan förmedla en ökad förståelse för de olika teoretiska 
sammanhangen och är nödvändiga element för arbetets syfte som b la är att förstå 
vilka teoretiska beståndsdelar Becare behöver för en utformning av en lämplig  
internetstrategi .

3.1 Kommunikation
En grundläggande faktor med kommunikation är att alla som är inblandade måste 
förstå varandras kommunikation för att en dialog ska kunna uppstå. Parterna måste 
även inneha kunskap  och förståelse om kommunikationsprocessen för att kunna 
uppnå mål som att påverka attityder, kunskap  och beteenden för att övertala, vilket är 
grundläggande motiv till att organisationer behöver kommunikation. Med det ökade 
intresset av integrerad marknadskommunikation (IMC1), anser vi precis som Holm 
(2006), att är det angeläget att undersöka de teoretiska grunderna i kommunikation. Vi 
anser att resonemanget har en hög aktualitet då IMC får en allt större betydelse i 
företags internetnärvaro. Kommunikationsteorin ligger även till grund för 
marknadskommunikation. 

Kommunikation har olika definitioner, det  kan till exempel betyda; förbindelse, 
samfärdsel, kontakt mellan människor och överföring av information. Enligt 
Echeverri & Edvardsson (2002), är kommunikation ”meningsskapande i 
samhandling”. Med det menar de att kommunikation är en process där människor 
skapar och utväxlar meningar eller betydelser. Meningssammanhanget representeras i 
alla kulturer av tecken, symboler eller beteenden och sammanlänkas på ett mer eller 
mindre logiskt sätt i kodsystem av olika slag.  Betydelser bestäms och utvecklas, på 
olika sätt i olika kulturer, i mötet mellan människor. (Echeverri & Edvardsson 2002) 

Det finns generella teorier och modeller hur kommunikationen ser ut från en sändare 
till en mottagare (Fill 2005). Det var Shannon och Weaver som i slutet av 40-talet 
började utveckla en linjär kommunikationsmodell som numera är vedertagen och 
ligger till grund för många utav dagens modeller.  Nedanför är ett exempel på 
Shannon och Weavers modell. Det är ett kommunikationssystem som startar med att 
informationskällan väljer utifrån en rad olika meddelanden vilket meddelande som 
ska sändas. Det valda meddelandet kan bestå av ord, bilder, musik etc. Meddelandet 
omvandlas sedan utav sändaren till en signal som sänds via en kommunikationskanal 
till mottagaren. En signal som skickas mellan sändare och mottagare vid 
kommunikation utsätts för brus och är ett störande moment. (Holm 2006)  

 

- Teoretisk referensram -

- 12 -

1 Integrated Marketing Communication (IMC)



Figur 2: Shannon och Weavers kommunikationsmodell  Källa: Holm (2006)

Warren (1949) (refererad av Holm 2006) identifierade tre problemnivåer vid sina 
kommunikationsstudier som är ömsesidigt  beroende av varandra. Dessa är enligt 
Holm (2006) viktiga att studera för att förstå hur det går att förbättra processens 
noggrannhet och effektivitet. Dessa tre problemnivåer är:

Nivå A: Tekniska problem. Avser hur exakt  kommunikationssymbolerna kan 
överföras. 

Nivå B: Semantiska problem. Berör hur noggrant de överförda symbolerna uttrycker 
den önskade betydelsen. 

Nivå C: Effektivitetsproblem. Berör hur effektivt den mottagna betydelsen påverkar 
beteendet på ett önskat sätt. 

Wilbur Schramm (1955) (refererad av Fill 2005) vidareutvecklade den numera 
grundläggande linjära masskommunikationsmodellen, vilket innehåller 
beståndsdelarna; informationskälla/inkodning, signal, avkodning, mottagare, feedback 
och brus, samt elementet feedback har tillkommit (Fill 2005) Beståndsdelarna 
beskrivs nedan.

3.1.1 Informationskälla/Inkodning
Källan som kan vara en individ eller en organisation identifierar ett behov, som sedan 
skall uppfyllas genom att sända ett budskap som är anpassat efter behovet och som 
innehåller lämpliga ord, bilder, symboler och musik för ändamålet (Jobber 2005). 
Detta kan kallas kodning och innebär att meddelandet utformas på ett sådant sätt  att 
mottagaren kan förstå det. Källa/Inkodningslänken kan brytas av orsaker som att 
källan misslyckas med en identifikation av mottagarens behov, vilket medför att 
meddelandet får felaktig information och mottagaren missförstår meddelandet. (Fill 
2005)

3.1.2 Signal
Efter att meddelandet är kodat måste den sättas in i rätt form. Exempelvis muntlig, 
skriftlig, symbolisk form, tecken etc, för att  kunna överföras genom en lämplig kanal. 
Det är viktigt att det format som används till meddelandet är anpassat så att 
mottagaren kan och vill kan ta emot det. (Armstrong et al 2005) Kanalerna som skall 
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överföra meddelanden kan vara personlig eller opersonlig och ingå i 
massmarknadsföring eller i relationsmarknadsföring (Fill 2005).

3.1.3 Avkodning/Mottagare
Nästa fas i en kommunikationsprocess är att meddelandet ska avkodas av mottagaren. 
Detta innebär att meddelandet skall tranformeras på sätt att det når mottagarens på ett 
kognitivt plan och upplever ett värde utav budskapet. Mottagarens förståelse av en 
informationskälla och graden av upplevelse i avkodningen av meddelandet är därmed 
avgörande för dess framgång. (Fill 2005)

3.1.4 Feedback
Feedback är de reaktioner som mottagaren skickar tillbaka till sändaren, och är viktigt 
för en effektiv kommunikation. Feedback kan förekomma överallt, t ex via telefon, 
genom skriftlig undersökning, direkt vid köptillfället och ger sändaren möjligheten att 
utveckla sitt budskap så att  det bättre passar mottagarnas behov. Ju mer sändarens 
avsikt med meddelandet överensstämmer med mottagarens upplevelse, desto 
effektivare blir budskapet. Det är betydelsefullt för sändaren att veta vilket 
meddelande som mottagaren har erhållit  för att kunna sätta in lämpliga resurser för att 
få respons från rätt personer och därmed kunna skapa effektiv 
marknadskommunikation (Fill 2005). 

3.1.5 Brus 
När en signal skickas till en mottagare så utsätts signalen för brus, vilket är ett 
störande moment mellan sändare och mottagare vid kommunikation. Brus innefattar 
allt som leder till att den avsedda signalen blir svårare att avkoda på ett  korrekt sätt. 
Det kommer alltid att förekomma brus i kommunikationer och därför ingår det i 
kommunikationsarbetet att minimera dessa störningar. (Fill 2005)

3.2 Marknadskommunikation 
Utvecklingen inom marknadskommunikation har lett till att fokuseringen på 
envägskommunikation och massmarknadsföring har skiftats till stor del till 
tvåvägskommunikation, integration och senare relationsmarknadsföring (Fill 2005). I 
transaktionsmarknadsföring är det försäljningen som är en interaktiv komponent av 
kommunikationsprocessen en central del utav marknadskommunikationen. För 
närvarande är marknadskommunikation huvudsakligen massmarknadsföring, men 
direkt marknadsföring är på tillväxt. En ny trend inom marknadskommunikation är 
annonsering, direkt  marknadsföring, säljfrämjande åtgärder i en tvåvägs integrerad 
kommunikation som är influerat av relationsmarknadsföring perspektivet. Men är 
produkten eller tjänsten dålig spelar det ingen roll att kommunikationen i 
transaktionsmarknadsföring är effektiv, det bli ändå dåliga resultat. Detta gäller också 
vid relationsmarknadsföring, är kontakten mellan parterna dålig så spelar det ingen 
roll att företaget anstränger sig för att skapa kundrelationer genom olika åtgärder, för 
att kommunikationen blir negativ och relationerna dåliga. Integrerad 
marknadskommunikation är inte det samma som relationsmarknadsföring, men det är 
en viktig del av en relationsmarknadsföringsstrategi. Om relationsmarknadsföring ska 
bli framgångsrik behövs en integration av alla marknadskommunikations budskap 
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som stöder etableringen, underhåller och förbättrar relationerna med kunderna. 
(Grönroos 2004) Utvecklingen har skapat flera skolor inom ämnet, nedanför redovisas 
kortfattat innebörden av de olika inriktningarna (Fill 2005)

• Information och marknadsföring. Kommunikationen används i syfte att 
övertyga konsumenter till att köpa produkter genom främst 
massmarknadsföring och med rationell produktbaserad information.

• Bearbeta och bildspråk. Kommunikation används med avsikt att påverka 
konsumenters upplevelser i andra stadier i deras köpprocess. Fler 
marknadsförings verktyg används med fokus på produktens bildframställning 
och emotionella budskap. 

• Integration. Kommunikationsresurserna används på ett effektivt sätt med 
ändamål att  kunden ska få en god uppfattning om varumärkets ställning. 
Viktigt med strategi, media neutralitet och en jämn blandning av rationell och 
emotionell kommunikation.

• Relationsorienterad. Kommunikationen är en beståndsdel som används i 
samband med olika relationer som organisationen har med kunder. I denna 
inriktning är det centralt  att ömsesidigt värde och innebörd skapas med en 
organisations intressenter, att kommunikationen anpassas efter varje grupps 
olika behov och tillvägagångssätt. 

Marknadskommunikation är enligt Dahlen & Lange (2003) marknadsförarens 
viktigaste aktivitet för att fånga kunderna och menar att insikten om skillnaden mellan 
faktiska och kommunicerande produkter är essentiellt för att förstå 
marknadskommunikationens stora möjligheter. Centralt  i marknadskommunikations 
framgång är faktorerna identifikation av kunders behov och beteende och kunskap  om 
konkurrenterna. Dahlen & Lange (2003) anser att marknadskommunikation handlar 
om i tur och ordning; att identifiera rätt målgrupp, att utforma rätt budskap  och att 
kommunicera genom korrekt kanal. Dahlen & Lange (2003) menar också att 
konsumenters köpbeslut och organisationers marknadsföring och kommunikation är 
väl integrerade med varandra och därför ligger till grund för utformningen av en 
marknadskommunikationsplan. Således är kundernas fem steg i köpprocessens 
grundsats till effektiv försäljning. Enligt Dahlen & Lange (2003) kan dessa fem steg i 
konsumenters köpprocess delas i övergripande steg; behovsidentifikation, 
informationssökning, alternativutvärdering, köp och utvärdering efter köpet. Det är 
graden av påverkan på dessa fem steg som avgör om konsumenterna väljer ett 
företags varumärke och vilken relation som formas. Även om det övergripande målet 
för marknadsföringen är att sälja produkter, så måste ett företag få insikt i hur 
konsumenter tänker i varje steg i köpprocessen. Denna kännedom är grundläggande 
för att kunna förstå hur varumärken och produkter/tjänster ska kommuniceras ut, med 
en tillfredsställande effekt. Marknadsföraren har möjligheter att påverka kunderna 
under hela köpprocessen, dock är marknadskommunikation den främsta resursen för 
att påverka kunder. (Dahlen & Lange 2003)
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Marknadskommunikation har mängder av olika definitioner på 
marknadskommunikation. Fills (2005, s.17) definition på marknadskommunikation 
lyder:  

”Marketing comminications is a management process through which an 
organisation engages with its various audiences. By understanding an audience’s 
communications environment, organisations seek to develop and present 
messages for its identified stakeholder groups, before evaluating and acting upon 
the responses. By conveying messages that are of significant value, audiences are 
encouraged to offer attitudinal and behavioural responses. ”.

Marknadskommunikation kan användas för att engagera olika mottagare på ett 
lämpligt sätt inom envägs-, -tvåvägs och interaktiv kommunikation som uppfyller 
deras behov. Marknadskommunikationen bör vara anpassad efter en organisations 
intressenter, med budskap som baseras på insikten om deras behov och 
levnadsförhållanden. (Fill 2005) Organisationen kan tillsammans med berörda 
mottagare försöka utvärdera och sedan lösa eller förbättra eventuella brister (Dahlen 
& Lange 2003). De huvudsakliga frågorna som ansvariga för 
marknadskommunikationen måste få svar på är; 1. Vem ska mottaga meddelandet 2. 
Vad ska meddelandet uttrycka 3. Vilken image som skall framställas för 
organisationen/varumärkena 4. Vilka ekonomiska resurser behövs för att skapa 
önskvärd image 5. Hur meddelandet skall levereras 6. Vilka åtgärder mottagaren bör 
ta 7. Hur hela processen kan kontrolleras vid implementering 8. Avgöra vad som 
åstadkommits. (Fill 2005)  

Modellen nedan visar kontexten av en marknadskommunikationsprocess med de 
faktorer en organisation bör utgå ifrån med syftet att kunna besvara 
marknadskommunikationens åtta huvudsakliga frågor som nämnts ovan. (Fill 2005) 

Figur 3: Ett marknadskommunikationssystem. (Fill 2005)
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3.2.2 Positionering & Identitet
Efter att  ett  företag har valt  ett  marknadssegment är nästa steg att skapa sig en 
position på marknaden genom att omvandla potentiella kunder till verkliga (Axelsson 
& Agndal 2005). Jobber (2004) menar dock omvänt, att  en färdig och tydlig 
positionering underlättar segmenteringen, som i sin tur attraherar kunder och skapar 
en förtroendefull relation till varumärket. Val av positionering har en viktig roll i 
marknadskommunikationen och marknadsföringen, vilket påverkar utvecklandet av 
kundrelationer. Vid positionering är företagets varumärke och identitet en viktig 
aspekt. För att  positionera sig och skapa ett varumärke på ett effektivt sätt kan ett 
företag använda sig av ett antal redskap  och modeller såsom ”konkurrensmedel” eller 
”marknadsmix”. En viktig roll positionering har är att företag har stora möjligheter att 
påverka det utvalda kundsegmentet genom att varumärket associeras på önskvärt sätt 
och att  företaget och dess varumärken får den image, identitet och profil som behövs 
för att  hjälpa till att uppnå uppsatta mål. (Axelsson & Agndal 2005) Frambringandet 
av en individuell identitet skapar förutsättningar för kunders associationer till 
varumärket och understödjer köpbeslutet. Marknadsföringens uppgift är att försäkra 
om att associationerna är positiva och är i linje med valda positionerings mål. (Jobber 
2004)

3.2.3 Marknadskommunikationsmixen
Marknadskommunikationsmixen innehåller traditionellt sett kommunikations-
verktygen reklam, säljstöd, personlig försäljning, publika relationer och 
direktmarknadsföring (Fill 2005). Enligt Jobber (2004) finns även Internet- och 
onlinemarknadsföring med i mixen, vilket dock kommer att  redovisas i 
internetavsnittet. En marknadsförare som använder sig av verktygen och deras 
aktiviteter i en kommunikationsmix måste hitta rätt kombination för att optimera 
effekten av kommunikationen med mottagaren. (Holm 2006) Den teknologiska 
utvecklingen som fortskrider medför att fler medier skapas och att organisationer hela 
tiden finner nya innovativa sätt att kombinera kommunikationsverktygen för att nå ut 
till kunder och intressenter på ett effektivt sätt. Utvecklingen gäller i synnerhet 
Internet och den interaktiva formen av kommunikation, där mottagaren har en mer 
betydelsefull roll kommunikationsprocessen. (Fill 2005)  

Reklam
Armstrong et al (2005) definierar reklam som all betald form av opersonlig 
marknadsföring av idéer, varor och tjänster genom till exempel massmedia i form av 
tidningar, tv, Internet och radio. Reklam är ett effektivt verktyg för att öka 
kännedomen om ett  företag/varumärke och trots att det ofta är extremt dyrt med 
masskommunikation, kan det vara det mest kostnadseffektiva av verktygen. Om 
reklamen är kreativ kan den vara ett bra verktyg för att förbättra ett företags image 
och även öka acceptansen för varumärket. Dock så är det svårt att urskilja sig från 
konkurrenterna. (Armstrong et al 2005) Reklam är en svår metod för att förmå 
mottagarna att tänka eller handla på ett visst sätt. Det har även en låg trovärdighet och 
det är troligare att de tror på budskap som kommer från ett annat  verktyg. Däremot 
finns möjligheten att  rikta reklam mot ett mindre segment, vilket kan öka 
trovärdigheten samtidigt som reklamen blir slagkraftigare. (Fill 2005) Oftast leder inte 
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reklam till omedelbar försäljning utan påverkar kunders kognition och affektion 
istället för själva handlingen. (Armstrong et al 2005)

Säljstöd
Säljstöd innebär någon form av kortsiktig stimulans till en produkt eller service, som 
är förmånligt och lockar kunden till köp, exempelvis mängdrabatter, gåvor, kuponger 
med mera, med avsikt att  skapa mervärde för berörda intressenter. Till skillnad från 
reklam som erbjuder motiv till köp, så är avsikten med säljstöd omedelbar försäljning. 
(Armstrong et al 2005) Säljstöd är likt reklam inte personlig men har större 
möjligheter att  nå en mindre målgrupp på ett kontrollerbart  sätt med lägre 
associationskostnader är reklam. Dock är trovärdigheten låg om det är svårt att 
identifiera exempelvis en sponsor. Säljstöd har förmågan att lägga till värde och öka 
framtida försäljning som kompletterar makroekonomins behov. (Fill 2005) 

Personlig försäljning
Traditionellt är personlig försäljning associerat  till personlig kommunikation som 
involverar direkt kontakt med personer som ofta representerar en organisation som 
har i uppdrag att informera, övertala eller påminna en eller flera personer enligt 
uppdragsgivarens strategi. Denna personliga försäljning utförs i regel utav en 
försäljare och ofta genom personlig direktkommunikation med möjlighet till 
omedelbar feedback. (Fill 2005) En försäljare i ett företag är ett väldigt dyrt 
marknadskommunikationsverktyg, framförallt  de säljare som är på resande fot och 
letar kunder. Fördelen är att  en säljare är effektivare än direktreklam och annonsering 
beroende på den personliga direktkontakten samt integrationen som uppstår när en 
säljare möter en kund. (Armstrong et al 2005) Däremot kan trovärdigheten och nivån 
av kontroll bli lägre än reklam och säljstöd, eftersom en försäljare kan ändra 
budskapet på plats och därmed sända kluvna signaler. (Fill 2005)

Publika relationer (PR)
PR innebär framförallt  att  skapa goda relationer och skapa önskvärd attityd och 
uppfattning inom organisation och med sina intressenter, samt förhindra eller 
förmildra ogynnsamma rykten eller artiklar, etc. Huvudsakliga verktyg för PR är 
pressrelationer, produktpublicitet, bolagets kommunikation, lobbying, rådgivning med 
mera. (Armstrong et al 2005) Användandet av PR som kommunikationsverktyg ökar 
på grund av dess fördelar, såsom att rätt publicitet har högst trovärdighet av 
kommunikationsverktygen och därmed stor påverkan. Trots att kostnaden är betydligt 
lägre än reklam finns vissa svårigheter. Mediautrymmet kostar inget men jobbet som 
föranleder till att  hamna i media kostar, såsom sponsorskap, lobbying, mässor med 
mera. Det kan även vara svårt att styra över vilket budskap som hamnar i media då det 
publiceras av en annan aktör, med ett  annat budskap  än det planerade, till och med 
negativt. (Fill 2005)

Direkt marknadsföring 
Direkt marknadsföring är direkt kommunikation med ändamålet att skapa en 
personlig dialog med kunden genom personliga meddelanden som inbringar 
omedelbar respons och leder till att relationer skapas. (Armstrong et al 2005) 
Ökningen av direkt marknadsföring de senaste åren har varit tydlig och fokusen på 
massmarknadsföring har i större utsträckning övergått till personlig och interaktiv 
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kommunikation. Likaså har den personliga försäljningen i stor grad ersatts av direkt 
marknadsföring och interaktiv kommunikation, såsom direktreklam/direktpost, 
telefonsamtal, och e-mail. Internet- och datautvecklingen har medfört fler 
kommunikationsalternativ som även kan vara effektivt för individuell kommunikation 
med kunder. Ett exempel är utvecklingen av förbättrade databaser över kunder, vilket 
är en viktig källa där all möjlig information om kunderna lagras och sedan kan man 
genom marknadsföringsprogram segmentera kunderna och därmed skräddarsy 
reklamen. Personlig direktreklam kan dock vara dyrt och bör därför användas för 
annat än att skapa ökad medvetenhet. (Fill 2005) 

3.3 Internet 
I den nya digitala eran i synnerhet med Internets ökade betydelse behöver många 
företag nya marknadsföringsmodeller och strategier för att sköta affärsverksamheten. 
Dessa radikala förändringar pågår fortfarande och många företag som vill överleva 
måste anpassa och ändra sitt  synsätt när det gäller Internet och även adaptera och 
utnyttja ny teknik inom detta. Internet har blivit ett banbrytande verktyg när det gäller 
att  skapa ömsesidigt värdefulla relationer tillsammans med kunder och leverantörer 
samtidigt som lönsamheten ökar. (Armstrong et al2005)

Trots att Internet kan ha en betydelsefull roll i ett  företags marknadskommunikation, 
med dess egenskaper som tillgänglighet  dygnet runt i hela världen, interaktion, 
integration och multimedia, etc, så tillkännages det av både företag och i litteratur 
som enbart en marknadsföringskanal. (Rowley 2004) Men enligt  Jobber (2004) har 
Internet blivit ett oerhört viktigt marknadskommunikationsverktyg och 
undersökningar visar på att konsumenter använder det i undersökningssyfte i 
omfattande skala. Internet kan istället för att enbart vara ett supplement i 
marknadsföringsmixen, bli en integrerad del utav en organisations arbetssätt och deras 
framtida utveckling. Exempelvis kan ett extranet eller intranet ge en organisation 
möjligheter styra vilka andra människor eller organisationer som ska få tillgång till 
olika tjänster. (Fill 2005) Om Internet används i en marknadskommunikationsstrategi 
kan en organisation med tillåtelse av mottagaren skicka e-mail, regelbundna 
meddelanden med information som innehåller de senaste nyheterna om exempelvis 
produkter och erbjuda olika tjänster (Jobber 2004). Det här är faktorer som företaget 
kan utveckla till en konkurrenskraftig styrka (Fill 2005). 

3.3.1 Besöksbeteende 
Utformningen utav en webbsida måste ta hänsyn till olika kategorier av användare 
som befinner sig i olika faser i adoptionprocessen, köpprocessen och har skiftande 
data/internetkunskaper (Fill 2005). Vid marknadsföring på en hemsida måste 
informationen som olika användare tillhandahåller anpassas till deras olika kulturella 
och sociala bakgrunder för att kunna påverka alla användare på en hemsida (Echeverri 
& Edvardsson 2002). Enligt Fill (2005) är det första åtgärden att  identifiera rätt 
målgrupp för att kunna skapa kännedom hos potentiella kunder, speciellt när de flesta 
internetanvändarna inte är potentiella kunder och därmed kan resurser slösas i 
onödan. Därefter är utmaningen att  stimulera potentiella kunder att besöka sidan, 
vilket kan vara lite problematiskt då det finns två sorters informationssökare; passiva 
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och aktiva. Passiva har inga avsikter att finna specifika sidor vilket aktiva har, det  är 
därför nödvändigt att det tas hänsyn till dessa skillnader i en kommunikationsstrategi. 
(Fill 2005) Lewis och Lewis (1997) (refererad av Echeverri & Edvardsson 2002) 
identifierade i en undersökning fem olika användartyper; direkta informationssökare, 
icke-direkta informationssökare, direkta köpare, fyndjagare och underhållningssökare. 
Utformning av en hemsida ska därmed ta hänsyn till alla typer av användare, olika 
segment får olika sökvägar för att  bland annat underlätta navigation på sidan. Det går 
även att bygga hemsidor som utgår ifrån någon utav de traditionella 
köpprocessmodeller som finns. Echeverri & Edvardsson 2002)

3.3.2 Hemsida
Designen och funktionaliteten på en hemsida är en betydelsefull beståndsdel i en 
organisations kommunikationsstrategi för Internet (Fill 2005). Utformningen av en 
hemsida kan göras på många sätt, de vanligaste betydelsebärande komponenterna som 
används i utformningen är ord, symboler, stillbilder, rörliga bilder, färger, ljud etc. En 
hemsida är en sammansättning av kommunikativa beståndsdelar av exempel menyer, 
pilar knappar och så vidare så att särdrag framhävs och kommunicerar ut ett visst 
innehåll eller en viss mening. Dessa element kan framkalla associationer och speciella 
beteenden hos kunden. Precis som personlig kommunikation (ansikte mot ansikte) 
baseras på etablerade språkkoder och beteendeformer, behöver beståndsdelarna på en 
hemsida sammanställs till lättförståeligt  och logiskt mönster för användarna. Ofta 
innehåller hemsidor för mycket information och uppvisas i ett ologiskt mönster, vilket 
kan leda till att användare förvillar sig, byter kommunikationsaktivitet och lämnar 
hemsidan. (Echeverri & Edvardsson 2002) 

Karayanni och Baltas (2003) (refererat av Fill 2005) har delat in en webbsida i 
centrala element som kan var användbara och indikerar på vad som krävs för en 
lyckad webbsida. Det är följande:  

Interaktivitet. En sida skall ha funktioner så att användarna/kunderna kan lagra både 
material för egen användning och information som företaget kan använda, bl.a. för att 
kommunicera   och att uppfylla individuella behov. 

Navigering. Uppbyggnaden och innehållet på sidan skall vara enkel med lättillgänglig 
information.

Multimedia design. Det går att erbjuda alla typer av medier på Internet.

Företagskontext.  Information som är relaterat till organisationen och dess 
värderingar, kultur, marknad och framtida utveckling är viktigt  att upprätta för 
trovärdheten och minskar risker.

Kundkontext. Samla in information om kunderna och marknaden kontinuerligt och 
använda det för framtida förbättringar, exempel genom att ställa frågor på hemsidan. 
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En hemsida behöver struktureras efter kundens logik och sökbeteende. Utöver 
designen är enligt Chaffey et al 2000 (refererad av Echeverri & Edvardsson 2002) är 
följande sex faktorer som är väsentliga för en utformningsstrategi av en hemsida: 

Infångande. Det gäller att bli funnen bland den oerhörda mängden sidor som finns på 
Internet. Det är därför viktigt  att  lägga ner resurser på att testa olika varianter på ett 
urval av respondenter. Att lägga ut länkar hos strategiskt valda sidor och sprida 
adressen är vitalt för att underlätta för potentiella kunder att hitta till sidan. 

Innehåll. Är givetvis det  som primärt  lockar besökare och ska anpassas efter de 
besökare som önskas besöka sidan.  

Gemenskap. En betydelsefull egenskap som utmärker Internet är möjligheten till 
specialiserade diskussionsgrupper (gemenskap) för besökaren. Detta möjliggör 
skapandet av specifika relationer och bindningar till kunder och andra intressenter i 
sitt nätverk. Denna faktor beskriver vi ytterliggare i avsnittet community.   
 
Kommers. Utformning av information bör vara på ett sätt som uppmuntrar till 
önskvärda handlingar, som konkret köpbeslut. Det slarvas ofta i detta avseende och 
konsekvenserna av det är missade kundkontakter och transaktioner. All reklam måste 
utgå från kommers och helst ska informationen utformas från ett kommersiellt 
perspektiv, vilket är en investering i marknaden.  

Kundorientering. Designen av en hemsida bör utgå från segmentens olika 
informationsbehov för att få dem att känna sig hemma. Det är även otroligt betydande 
att det är enkelt att orientera sig. 

Trovärdighet. En stor konkurrensfördel med tanke på det stora utbudet av 
Internetsidor som finns är en hög trovärdighet hos användarna. Finns det  en stor tillit 
till en sida hos användarna, låter de bli att söka sig till andra sidor på grund utav 
bekvämlighetsskäl.   

3.3.3 Community
Online communities (samhällen) innebär en interaktion mellan användare på en 
hemsida och sker antingen mellan två personer genom exempelvis e-mail, privatchat, 
eller mellan flera personer i chatrum och forum. För organisationer kan detta vara en 
bra källa för information om användare eller kunders känslor och attityder, vilket kan 
vara till stor användning för att organisationen skall kunna anpassa sig efter kunders 
önskemål och utvecklas positivt. Genom communities kan personer som har 
gemensamma intressen kommunicera, dela information, bygga relationer och utveckla 
förståelse för varandra. Communities karaktäriseras enligt Fill (2005) av 
kärnelementen som; att medlemmarna känner en naturlig förbindelse med varandra, 
närvaron av delade ritualer och traditioner förevigar gruppens historia och kultur, ett 
moraliskt ansvar och förpliktelse gentemot ”samhället” i helhet och individuella 
medlemmar. Communites skapar ofta en identitet som kan innebära att genom 
exempelvis medlemskap, känner medlemmarna sig delaktiga i en grupp. Förutom att 
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vänskapsband och relationer utvecklas så uppstår ofta även ett eget sorts språk. En 
annan viktig egenskap  ett  väl fungerande community  bör ha är att hemsidans 
ansvariga har kontroll över vad som sker bland medlemmarna och upprätthåller 
ordning och ett bra beteende. (Fill 2005)  

3.3.4 Styrkor & svagheter med marknadskommunikation på 
Internet 
En hemsidas egenskaper och aktiviteter kan få en avgörande roll om en besökare 
hittar dit, stannar och återvänder. För att kunna utveckla en attraktiv och väl 
fungerande hemsida måste en förståelse över dessa interaktiva karaktärsdrag erhållas, 
detta gör en organisation lämpligast genom att identifiera styrkor och svagheter. (Fill 
2005)  

Styrkor
Enligt en studie av Lagrosen (2005), anser de flesta företagen att den största fördelen 
med Internet jämfört med andra kommunikationsverktyg är möjligheterna till 
tvåvägskommunikation. Tvåvägskommunikation kan bli interaktiv och mer 
fängslande för konsumenterna, mer individuellt ampassat  efter deras behov. Några av 
företagen i studien befrämjar aktiv kommunikation genom att  lämna ut  e-mailadresser 
till personal för att kunder ska kunna kontakta dem direkt. Andra fördelar företagen 
deklarerat är att  Internet har ett värde för deras varumärke, att det  är ett  snabbt 
medium med flexibla egenskaper i marknadskommunikationen. (Lagrosen 2005) Med 
Internet kan kunder handla hemifrån, det är tidseffektivt och det är enkelt att jämföra 
olika alternativ mot varandra. Det är tillgängligt dygnet runt och kunden kan vara 
privat och undgår att  konfronteras av personal som försöker övertala till köp. Internet 
erbjuder köpare inom alla möjliga områden en stor och lättillgängligt urval av 
information, tjänster och produkter. (Armstrong et al 2005) Internet har också skapat 
nya möjligheter för marknadsföringen av tjänster och produkter i det avseendet att det 
understödjer försäljningen. En hemsida är ett bra medium för PR och säljstöd av den 
anledningen att det är lätt att publicera olika slags nyhetsmaterial utan att  behövas 
påverkas av externa krafter. (Echeverri & Edvardsson 2002) Der är förhållandevis 
billigt att driva en hemsida och marknadsföra sig genom den, likaså kan kostnader 
besparas inom budgetar för marknadsföring, resor och kommunikation. Lyckad design 
av hemsidan kan bidra till att locka kunder och stärka varumärket. (Fill 2005). 
Hemsidor kan även vara mer dynamiska och passande för varierande spridning av 
information, dock kan det uppfattas som mindre trovärdigt (Echeverri & Edvardsson 
2002).

Svagheter
Om en hemsida är långsam och har det är trögt att navigera eller har tekniska 
problem, ökar missnöjet bland besökarna, i synnerhet  om de själva har långsam 
uppkoppling. Detta kan generera i negativ image för organisationen och deras 
varumärken. Dåligt utformade sidor kan också bidra till negativa intryck hos 
besökarna, vilket kan bidra till att de inte besöker sidan igen. En orsak till att många 
inte köper produkter genom Internet, är bland annat för det finns en oro för säkerheten 
i den finansiella aspekten och brister i tilliten på ekonomiska överföringar, vilket kan 
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hämma försäljningen. Andra orsaker till att personer undviker att handla på Internet är 
leverantörsproblem, felaktiga varor, garantiproblem och transportskador. (Fill 2005) 

Hur mycket resurser som skall ska läggas på Internetmarknadsföringsplanen påverkas 
till stor del utav vilken ställning de redan har på marknaden, exempelvis ett stort 
företag med inarbetade varumärken behöver främst bara informera om att  de finns på 
Internet genom andra kanaler. När en Internetsida med tjänster ska startas upp finns 
det svårigheter som måste lösas, såsom att kommunicera ut de fördelar som finns med 
att använda Internet samt få personer att hitta till sidan. (Jobber 2004)

3.4 Relationsmarknadsföring 
Relationsmarknadsföringssynsättet (RM-synsättet) är i grunden ett  strategiskt sätt  att 
betrakta marknadsföringen som berör företaget i flera (samtliga?) plan. Från 
affärsmodell, ledarskap, kultur, organisation och resursfördelning till mer operativa 
dimensioner som t ex kundmöten och marknadskommunikationen. RM-synsättet 
baseras på ett antagande att det, utöver det värde som levererade produkter och/eller 
tjänster genererar, finns ytterliggare en värdedimension som existensen av en relation 
mellan två parter skapar. Denna ytterliggare värdedimension berör både kunden och 
leverantören av produkt- och/eller tjänst. (Grönroos 200b; Grönroos 2004) 
Gummeson (1998) konstaterar att det väsentliga är att man uppmärksammar 
interaktioner, nätverk och relationer samt att man sätter dem i centrum för sina 
marknadsföringsaktiviteter, relationsmarknadsföring handlar, enligt Gummeson 
(1998) då mer specifikt om att identifiera och etablera, upprätthålla, utveckla samt vid 
behov avveckla relationer med kunder och andra intressenter. Gummesson (1998) 
definierar begreppet som:

 “Marknadsföring som sätter relationer, nätverk och interaktion i centrum”.
  (Gummesson (1998 s.16)

Blomqvist et  al (2000) för fram ett liknande resonemang där synsättet också utgörs av 
en marknadsföringsfilosofi där fokus ligger på att skapa långsiktiga relationer. De 
definierar relationsmarknadsföring enligt följande:

 “Relationsmarknadsföring innebär att medvetet arbeta för att etablera, utveckla 
 och avveckla relationer med kunder och andra intressenter så att ett ömsesidigt
 värde och konkurrenskraft skapas.” (Blomqvist et al s.27, 2003)

Vår egen definition utgår från föregående definition hämtad från Blomqvist et al 
(2000). Vi vill betona långsiktigheten, direktrelationen samt strävan efter önskade 
mervärden genom relationen. Detta menar vi, ger definitionen en mer operativ 
karaktär.

 “Relationsmarknadsföring innebär att långsiktigt och medvetet arbeta för att 
 stödja, etablera, utveckla och avveckla direkta relationer med kunder, 
 kundgrupper och andra intressenter så att önskade mervärden för aktörerna 
 skapas.”  (författarna)
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Relationen
Det är redan här värt att nämna något om vår syn på vad en relation är. Läsaren bör 
notera att vi anser att  ett embryo till det vi vill kalla en virtuell organisation uppstår i 
det ögonblick som två eller fler individer upplever en gemensam tillhörighet eller 
berörs av ett gemensamt handlande d v s. Denna virtuella organisation formas 
efterhand som relationen utvecklas och definieras av den spelplan eller arena som 
finns tillgänglig för relationens processer samt av processerna i sig. Reichheld (1997) 
talar om “kundkorridoren” när han diskuterar de processer som är av störst betydelse 
för kundnyttan och därmed för kundrelationen. Vi lägger själva både ett sociologiskt 
och ett  organisationsteoretiskt perspektiv på relationernas dynamik och vår teoretiska 
utgångspunkt är till stora delar formade av Weick (1995), Schein (1985), Alvesson & 
Berg (1988), Lundberg (2005) m fl.

Holmlund&Strandvik  (2002) ifrågasätter hur effektiv RM kan vara om man inte har 
en, åtminstone pragmatisk, bild av vad en kundrelation egentligen är. De menar att 
kunden har tolkningsföreträde avseende relationens karaktär och värde. Vidare 
konstaterar de att kundrelationen kan bestå av kunder som är (1) positivt engagerade, 
(2) indifferent engagerade samt (3) negativt engagerade. Positivt engagerade kunder 
upplever att de vill förlänga relationen. Indifferent engagerade kunder är oengagerade 
men fortsätter relationen eftersom det  är det enklaste handlingsalternativet. Negativt 
engagerade kunder vill avsluta relationen men kan inte p.g.a. kontrakt, brist på 
alternativ etc.

I ljuset av tidigare resonemang om gemenskap kan vi dra slutsatsen att kundrelationer 
ofta varierar i både kvalitet och styrka. Ett medvetet RM synsätt medför ett  ökat 
behov av att mäta och förstå bakomliggande faktorer som definierar relationens 
kvalitet och styrkan. Vi vill betona vikten av att relationen betraktas ur både köparens- 
och kundens synvinkel. Detta trots tidigare nämnt tolkningsföreträde för kunden. 
Holmlund&Strandvik (2002) menar också att utan ett dyadiskt betraktelsesätt så 
fördjupas och utvidgas inte kvalitetsarbetet på ett tillfredsställande sätt. Blomqvist et 
al (2003) anser att RM  bör bygga på kunskap om kundens behov, preferenser och 
beteende. Sådan kunskap förutsätter ett kvalitativt informationsflöde i båda 
riktningarna. De menar att det naturliga sättet att skapa ett  kvalitativt 
informationsflöde är att utgå från dialogen med kunden. Företaget  bör betrakta 
relationen som en process och fokusera på de händelser som är av störst betydelse för 
kundnyttan och därmed för kundrelationen.

3.4.1 Customer Relation Marketing (CRM)
CRM är ett begrepp som ibland används för att beskriva relationsmarknadsföring 
riktad mot kunder (i perspektivet av andra möjliga intressenter) men oftast avser 
CRM it-baserat  teknikstöd för att skapa kundrelationer. Vi anammar minoritetens syn 
på begreppet och anser det bör reserveras till tillfällen då RM diskuteras ur ett strikt 
företag-till-kund perspektiv utan beaktande av andra intressenter. Undantaget är vid 
affinitetsmarknadsföring då andra intressenter involveras men dock inte utgör den 
primära relation som marknadsaktiviteterna söker stödja. Vi har, trots en klar 
uppfattning om hur vi definierar begreppet, ändå valt att avstå från att  använda det då 
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vi finner att de olika definitionerna i dagsläget skapar en alltför stor otydlighet om vad 
som avses.

3.4.2 RM i ett (visst) historiskt perspektiv
Enligt Gummeson (2004) så introducerades termen Relationsmarknadsföring av Berry 
(1983) i en skrift om service marketing. Jackson (1985) använde termen några år 
senare i ett business-to-business sammanhang. Gummeson (2004) menar dock att 
företeelsen, att  ha en relationsinriktat synsätt  vid bemötandet av kunderna, är lika 
gammalt som handeln i sig. Fokus på relationer är väl förankrat i Skandinavien 
genom den sk Nordiska skolan inom tjänstemarknadsföringen samt det sk nätverks 
eller interaktionssynsättet inom industriell marknadsföring (Holmlund&Strandvik, 
2002). Debatten mellan de två synsätten har stundtals varit het, vi har dock fått 
uppfattningen att de flesta idag betraktar nätverkssynsättet som ett mer övergripande 
perspektiv där fokus mer ligger på relationsportföljens sammansättning och 
strategiska betydelse medan RM är av mer operativ karaktär och i större utsträckning 
fokuserar på den enskilda relationen. RM betonar kundrelationen framför andra 
intressenter och handlar om att den enskilda relationen är i centrum medan 
nätverkssynsättet fokuserar på betydelsen av det nätverk som bildas av direkta- och 
indirekt kopplingar mellan relationerna.

Blomqvist et  al (2003) menar att relationstänkandet försvann i och med 
massproduktionen och uppkomsten av mellanhänder under 1900-talet. Det gjorde att 
kunderna blev alltmer okända och kommunikationen bedrevs i allt större utsträckning 
med massmarknadsföringsmetoder. Kunderna började av-individualiseras. Henry 
Fords berömda uttalande om att “Du får köpa en Ford i vilken färg du vill, bara du 
väljer svart” kanske tydliggör förhållandet bäst. Ett  stort utbud befann sig under 
begränsat konkurrenstryck och tillsammans med en mycket stor efterfrågan 
möjliggjorde det för företag att negligera relationerna men ändå vara framgångsrika. 
4P-modellen missuppfattades och modellen betraktades som en generell 
marknadsföringsmodell för alla företag oavsett bransch eller marknad (och inte som 
den modell för konsumentvarumarknadsföring som den faktiskt är). Det innebar att 
företag som de facto arbetade med relationstänkande i sina kundmöten övergav detta 
för den “nya tidens metoder”. Blomqvist et al (2003) menar att detta i stor 
utsträckning också gällde de industri- och tjänsteföretag som var beroende av ett 
nätverks- och relationstänkande för sin lönsamhet. De menar vidare att relationen nu 
kommit till heders igen eftersom marknadsomgivningen och konkurrensläget 
förändrats. (Blomqvist et al, 2003) 

Huruvida ovanstående historiebeskrivning är med verkligheten överensstämmande 
ligger utanför vår förmåga att bedöma. En viss sanning finns det säkert i flera av 
tankegångarna men vi finner beskrivningen något enkel och naiv. Kanske var det ändå 
så att det okritiska anammandet av 4P-modellen var större i forskarkretsar än inom 
företagens marknadsföringsavdelningar. Vi betraktar också utveckling av 
marknadsföringsteori som en naturligt evolutionistiskt driven process där mindre bra 
metoder efterhand ersätts med nya metoder som upplevs vara effektivare. Att 
relationernas betydelse inte uppmärksammats i större utsträckning tidigare beror då 
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kanske i mindre utsträckning på att man tidigare inte behövt, utan på att man inte haft 
relevant kunskap.

3.4.3 Kundlojalitet
Företag som har relationsorienterad marknadsföring som ett grundläggande synsätt 
har ett långsiktigt tidsperspektiv i sin syn på marknadsföring eftersom relationer ofta 
är utdragna processer snarare än enstaka, snabbt övergående händelser. RM strävar 
efter att bygga långsiktiga relationer som skapar så stora mervärden för kunden att 
kundlojaliteten påverkas positivt. Detta leder till lägre kundomsättning, minskad 
priskänslighet etc då lojala kunder endast i undantagsfall anlitar en konkurrent 
(Blomqvist et al 2003). Framgångsmåttet är därmed långvariga kundrelationer, 
eftersom det oftast  är mer lönsamt att sälja till en existerande kund än att ständigt 
behöva leta efter nya. Lönsamheten ökar eftersom kostnaderna för att locka kunden 
fördelas på fler inköp från kunden (Echeverri & Edvardsson 2002) Lojala kunder är 
mer lönsamma än illojala som bl a är priskänsliga och byter leverantör oftare. De 
anser ofta att lågt pris är viktigare än t ex leveranssäkerhet, servicenivå etc. Lojala 
kunder har även en större toleransnivå för misstag från företagets sida och lockas inte 
lika lätt av konkurrenternas erbjudande. Nöjda kunder bidrar även ofta med att sprida 
goodwill genom att marknadsföra företaget via “word of mouth” till potentiella 
kunder. (Hutt & Speh 2004) Kundlojalitet  är alltså av central betydelse inom RM  och 
antagandet att kundlojalitet är positivt och eftersträvansvärt, d v s ger ökad lönsamhet, 
kan sägas vara en av de viktigaste byggstenarna inom RM.

3.4.4 Kundvärdet
En annan viktig byggsten inom RM  är det mervärde som kunden upplever att han/hon 
erhåller genom att ha en relation till företaget samt omvänt, det  mervärde som 
företaget upplever att det erhåller genom relationen. Det är viktigt att  notera att vi här 
inte enbart talar om det värde som övergår från en part till en annan vid köp  av en 
vara eller en tjänst. Kundvärdet relateras till relationsprocessen och där är köpet 
endast en aktivitet eller episod bland många. Blomqvist et al (2003 s. 39) skriver att:

 “Det finns dock mycket som tyder på att relationen i sig har en betydelse
 för kundens totala värdeupplevelse. I en nära relation är det sannolikt att
 kunden flyttar fokus från att utvärdera separata produkter och erbjudanden
 till att utvärdera relationen i sin helhet.”

Grönroos (2004) menar att vikten av lägga till en relationsaspekt i studier av 
kundvärden har demonstrerats av bl a Lapierre (1997), Payne and Holt (1999), Tzokas 
and Saren (1999), Collins (1999) and Wilson and Jantrania (1994). Notera att, inom 
RM, så skapas värden med kunden, inte för kunden (Blomqvist et al 2003). Begreppet 
kundvärde avser endast  hur kunden upplever det skapade värdet. Grönroos (2004) 
menar att om leverantören framgångsrikt  kan sammankoppla egna resurser med 
kundens interna processer så skapas en värdebas. Denna värdeskapande process, 
menar Grönroos (2004), bör stödjas av marknadskommunikation före och under 
relationen. Om företaget lyckas med att stödja kundernas värdeskapande processer så 
skapas positiva upplevelser och kunderna upplever ett värde som leder till att de 
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stannar kvar som kunder. (Blomkvist et al 2003)

Att på så sätt bygga relationer via ett allt intensivare interagerande med kunderna, t ex 
via Internet, medför oundvikligen en extern påverkan dels på aktuell företagskultur 
och organisationskultur, dels på socialisations- och meningsskapande processer, 
förekommande institutioner inom organisationen mm. Vi finner det rimligt att anta att 
kundgrupper, där grupptillhörigheten baseras på ideologi, gemensam verklighetsbild 
(Lundberg, 2005), livsstils- och/eller livssituationsvariabler, har en inbördes 
relationsmassa av relativt  sett  stabil karaktär. Antagandet baseras på det faktum att en 
gemensam dimension, skapad utifrån dessa faktorer, existerar under en lång tidsperiod 
och svårligen låter sig ändras utan vidare då styrkan i individens värdeskapande 
processer rimligen ökar om processerna rör centrala företeelser i individens 
verklighetsuppfattning. Grönroos (2004) menar att relationsstödjande aktiviteter 
vinner mycket på att ta sin utgångspunkt i en kunskap om kundens värdeskapande 
processer. Detta innebär inte att företaget måste kopiera kundernas värderingar, 
ideologi etc. En förståelse för hur de påverkar tolkningen av en viss 
informationsmängd och/eller agerande/kommunikation är dock av vital betydelse för 
att  önskat värde på aktiviteten skall skapas och därmed också generera en önskad 
relationspåverkan. Grönroos menar att en pågående relation t ex kan erbjuda kunden 
säkerhet, en känsla av kontroll och en känsla av förtroende, minimera risker med köp 
och sammantaget medföra reducerade kostnader för att vara kund hos företaget. Vi 
tolkar detta som att Grönroos (2004) anser att reducerade kostnader, i sammanhanget, 
kan likställas med ökat kundvärde.

Meningsskapande
Meningsskapande utgör en tillbakablickande reflektion över inträffade händelser och 
som utageras via verbala uttalanden och/eller fysiska ageranden som både formar och 
är en del av verkligheten. Weick (1995) och (Simonsson, 2002) menar att 
meningsskapande utgörs av tillfällen eller processer då vissa företeelser2  (cues) 
uppmärksammas eller isoleras samt kopplas till våra referensramar3  (frames).

“Frames tend to be past moments of socialization and cues tend to be present 
moment of experience. If a person can construct a relation between these two 
moments, meaning is created.” (Weick, 1995 s. 111)

När referensramarna och företeelser av aktuella upplevelser kopplas samman 
(associeras till varandra) så tilldelas företeelsen en innebörd dvs en mening. 
Förståelse uppkommer sedan genom tolkning4 av meningen. Några objektiva krav på 
riktighet eller sanning finns inte. Dessa meningsskapande processer sker ständigt och 
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upplever att “cues” förutom att anspela på abstrakta “känslor” också avser mer påtagliga upplevelser eller händelser.

3 Referensramarna tenderar enligt Weick (1995) att bestå av socialisationserfarenheter  och företeelser av aktuella 
upplevelser.

4 Tolkning skiljer sig enligt Weick (1995) från meningsskapande genom att tolkning inte inbegriper handling, vilket 
meningsskapande gör. Meningsskapande är en aktiv process där individerna själva är en del i de företeelser de 
påverkar. Weick talar här om “enactment” dvs utagerande.



passerar för det mesta obemärkt. När ingen lyckad koppling kan göras så skapas dock 
en osäkerhet och meningsskapandet intensifieras och blir tydligare.

Meningsskapande grundas enligt Weick (1995) ur en identitetsuppfattning men sker 
alltid i kommunikation med andra, åtminstone sker ett parlamenterande med 
individens olika jag under den meningsskapande processen. Meningsskapande är 
också tillbakablickande och utagerande. Socialisation är till stora delar en 
rollorienteringsprocess som, via ömsesidig social påverkan, i mångt och mycket styrs 
av individerna själva (Schein 1985). Socialisation och meningsskapande processer 
sker alltså löpande och över tiden, de är ofta tillbakablickande och sker tillsammans 
med andra människor. Alvesson & Berg (1988) menar att möten är viktiga för att 
vidmakthålla gemensamma uppfattningar i organisationen.

Processer som tillhör verkligheten och det naturliga tillståndet av aktiviteter som 
medlemmarna förväntas agera i är redan associerade med existerande referensramar 
och genererar därför ingen osäkerhet då medlemmarna kan skapa mening i dess 
innehåll, orsaker och konsekvenser (Lewis, 2000). Oväntad, negativ påverkan skulle 
dock kunna skapa osäkerhet, främst om denna påverkan upplevs som skadlig.
Weick (1995) definierar sju karakteristika5 som han menar kan hjälpa till att förstå 
vad meningsskapande är, hur det fungerar, och när det kan misslyckas. Dessa 
karakteristika upplever vi vara av intresse troligen också användbara som modell/
utgångspunk för ett strukturerat analysarbete.

Organisatorisk socialisation
Organisatorisk socialisation (OS) utgörs, enligt Van Maanen & Schein (1979), av den 
process där en individ anammar de sociala kunskaper och färdigheter (praktiker) som 
krävs för att uppfylla en viss organisatorisk roll. Det innebär alltså individuella försök 
att utforma och utagera en rolltolkning som fungerar tillräckligt bra för att  rollen skall 
erhålla legitimitet inom organisationen6. OS inbegriper tillskansandet av fysiska 
färdigheter vilket gör att OS har en vidare betydelse än att utgöra en process där 
enbart abstrakta färdigheter överförs eller genereras. 
Van Maanen & Schein (1979) urskiljer tre avgränsade dimensioner (ursprungligen 
från Schein 1968) där gränsöverskridande rörelser inom organisationer genererar 
tydliga socialisationsprocesser. Den första dimensionen utgörs av organiserade 
funktioner, dvs avdelningar, områden eller affärsprocesser som en individ arbetar 
inom, m a o de praktiker som finns för att lösa de formella uppgifter som utgör 
grunden för organisationens berättigande och fortlevande. Rörelser inom denna 
dimension utgörs av nyanställningar eller förflyttningar mellan olika "funktioner", 
vilket ju genererar ändrade rollfördelningar. Den andra dimensionen avser 
organisationens formella hierarki, där rörelser utgörs av individens degradering eller 
befordran. Den tredje dimensionen avser i vilken grad individen har en perifier eller 
central position i organisationen där rörelser avser förstärkning eller försvagning av 
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sticker ut, då människor upplever att de befinner sig “utanför ramarna” (7) strävar efter rimlighet snarare än exakthet.

6 Med organisation avses här även den virtuella organisation eller arena som kan sägas existera som spelplan för en 
relationsstödjande process, aktivitet eller episod.



individens informella makt eller ställning, dimensionen indikerar hur viktig eller 
central individen är eller upplevs vara i och av organisationen. 

Kanter (1972) för ett intressant resonemang kring att  vara commited dvs det individen 
vill göra stämmer med de externa krav individen har på sig. Kanter menar att graden 
av commitment7 kan ses som en länk mellan individens och organisationens intressen 
och symboliserar ett symmetriskt8 förhållande mellan individen och organisationen. 
Janis (1972) påpekar att symmetriska förhållanden mellan individer och 
organisationer kan leda till konformitet som kan få olyckliga konsekvenser. 
Medlemmarna kan överskatta sitt inflytande eller sin överlägsna moral, man skapar 
stereotypa bilder av konkurrenter, belönar likformighet och konsensus och bestraffar 
medlemmar som kritiserar organisationens föreställningar eller aktiviteter.

Analysmodell
Tidigare resonemang ligger till grund för nedanstående modell som också dels utgör 
vår fortsatta utgångspunkt vid diskussioner avseende relationsstödjande aktiviteter 
men modellen utgör också analysmodell i den bemärkelsen att delar av analysen 
strukturerats utifrån dess beståndsdelar.

Figur 4: Relationspåverkan

Modellen sätter inte enbart aktiviteten och/eller inaktiviteten i fokus. Aktiviteten sker 
ju i en viss kontext och definieras (skapas) av inblandade aktörer. Aktiviteten eller 
inaktiviteten lämnar efter sig ett upplevt värde hos samtliga inblandade aktörer, inte 
bara hos kunden. Detta värde kan vara positivt, neutralt eller negativt och påverkar 
likväl aktörernas rolltolkningar som deras verklighetsuppfattningar. Operativ RM 
handlar om att medvetet försöka åstadkomma och påverka värdeskapande processer 
så att önskat värde genereras och i förlängningen förhoppningsvis sedan stödjer 
aktuella relationer. Holmlund&Strandvik  (2002)  menar att allt som händer i en 
relation inte har lika stor betydelse. Vissa enskilda episoder eller aktiviteter blir till 
kritiska händelser medan andra upplevs rymmas inom relationens “normala” 
processer. Weick (1995) menar också att händelser som “sticker ut” (cues) resulterar i 
en meningsskapande process och när individen upplever att de finner sig utanför det 
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7 (Commitment) avser i det här fallet en hög grad av värdegemenskap mellan individ och organisation

8 (Symmetriskt) Överensstämmande. Berger & Luckman (1967) menar att graden av symmetri resp. asymmetri 
mellan organisationens och individens värderingar till stora delar bestämmer om socialisationen lyckas eller 
misslyckas.



“normala” dvs på okänd mark så är meningsskapandet som intensivast.

3.4.5 Gemenskap
I ett  RM perspektiv upplever vi att begreppet gemenskap lämpligen betraktas som 
synonymt med släktskap9 . Gemenskap handlar enligt  Lundberg (2005) om att bli 
sedd och bekräftad (tillhörighet) samt om ett samfällt handlande. Lundberg (2005) 
menar att det inom både tillhörighet och gemensamt handlande finns olika inbördes 
gradskillnader vilket han menar föranleder ett behov av att definiera begreppet 
ytterliggare. Han skiljer ut två huvudformer av gemenskap  och definierar två nya 
begrepp: (1) Ledig gemenskap  och (2) stabil gemenskap  vilka har sitt ursprung i de 
postmodernistiska och de nyrepublikanska teoribildningarna. Vi (författarna) vill i 
sammanhanget vara tydliga med att vi inte ser individualism och gemenskap som 
motpoler utan vår utgångspunkt grundar sig i en tro på att individen synliggör och 
formar sig själv, sitt  eller sina olika “jag” i gemenskapen. Nedanstående beskrivning 
av begreppen utgår från Lundberg (2005) 

Ledig gemenskap
Ledig gemenskap karaktäriseras av att individen står i centrum (jmf social 
samhörighet) och av umgänge med andra människor men på den enskilde individens 
villkor. När verksamheten eller gemenskapen inte längre känns intressant eller 
belönande (jmf kundvärde) finns små till inga hinder att lämna gemenskapen. Ledig 
gemenskap är också av estetisk art vilket avser två eller flera individer som 
gemensamt söker skapa sig själva utifrån gemensam smak och känslorelaterade 
faktorer (jmf socialisation). För det tredje menar Lundberg (2005) att  närhet till andra 
är väsentlig och social responsitivitet (Asplund, 1987) har en stor betydelse. Vår 
existens bekräftas i mötet med andra individer, detta synliggörande kan betraktas som 
ett utträde ur massan, en slags avanonymisering och känsla av frändskap med andra. 
Denna frändskap, upplever vi, består i en tillhörighetskänsla som utgör grunden i en 
relation baserad på ledig gemenskap. I begreppet ledig gemenskap  finns också en 
potential för gemensamt handlande som, enligt Lundberg (2005) bottnar i en moralisk 
impuls vilken i sig inte har någon annan logik än sin egen.10

Stabil gemenskap
I stabila gemenskaper så står gruppen i fokus och gruppen existerar med ett mål och 
ett syfte som inte låter sig begränsas av den enskilde individens intressen. Denna 
gemenskap är i grunden en etisk gemenskap som baseras på en gemensam ideologi 
och en gemensam världsuppfattning. Deltagarna samlas kring konkreta problem i det 
gemensamma umgänget, kring abstrakta frågeställningar, kring problem som gäller 
samhället i stort  utan direkta kopplingar till den gemenskap där individerna möts och 
umgås. Ytterliggare karaktäristika är långsiktighet och regelbundenhet samt närvaron 
av någon form av organisation med vissa centrala ansvarsområden. Tillit och 
förtroende är andra kännetecken för en stabil gemenskap vilken är att likna vid täta 
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10 jmfr t ex Weick (1995) avseende meningsskapande processer som utagerande till sin karaktär



nätverk av ömsesidiga sociala relationer. Slutligen handlar stabil gemenskap också om 
en kollektiv förmedling mellan individ och makronivå.

3.4.6 Affinitetsmarknadsföring
Affinitet betyder släktskap och används för att visa på en känsla av gemenskap med 
en annan grupps normer, värderingar, mål, situation, förtroende etc. Genom att synas 
och verka tillsammans med, för kunden viktiga organisationer, grupper och/eller 
organisationer, så kan företaget få del av den positiva image som affinitetsgruppen har 
hos kunden.

Blomqvist et  al (2003) beskriver det som att företaget använder sig av den tillhörighet 
som kunder och kundämnen känner till en viss grupp istället  för att  kommunicera 
direkt med kunden. Nedanstående figur är lånad från Blomqvist et al (2003) och 
beskriver tydligt och överskådligt affinitetsmarknadsföringens principer.

Figur 5: Principer för affinitetsmarknadsföring (Blomqvist et al 2003 s.141)

Lojalitet mellan kund och affinitetspartner blir i ovanstående modell central för 
utfallet av affinitetsmarknadsföringen. Styrkan i lojaliteten beror på upplevda sociala 
band, bl a av hur starka sociala band individen känner med gruppen samt vilken social 
samhörighet som individen känner med gruppens medlemmar.

De nämner tre huvudsakliga särdrag för affinitetsmarknadsföring:
• Stöd av tredje part
 Består av att företaget utnyttjar den existerande relationen mellan kunden 

och affinitetsgruppen. Detta sker genom att affinitetsgruppen eller en 
representant ställer sig bakom kommunikationen. Vid marknadsföring av t 
ex medicinska produkter så ökar sannolikheten för att produkten skall tas på 
allvar om patient- och/eller läkarorganisationer står bakom 
kommunikationen.

• Delad nytta
 Då både kunden och affinitetsgruppen har nytta av att  produkten används så 

råder en delad nytta. Ett  exempel skulle kunna vara att en viss procent 
tillkommer patientorganisationen vid köp av produkten.

• Värdeökning
 Detta består i att  erbjuda gruppens medlemmar förmåner som svarar mot 

deras speciella behov T ex ett kreditkort tas fram för en organisations 
medlemmar, vilket skapar en känsla av grupptillhörighet och exklusivitet. 
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En stor kännedom om kundernas och affinitetsgruppens livssituation, 
livsstil, värderingar och normer är av stor betydelse i dessa sammanhang.

Blomqvist et al (2003) refererar till Macchiette&Roy (1992) när de talar om sann, 
måttlig och obetydlig affinitet där indelningen gjorts utifrån två olika dimensioner; 
affinitetsstyrkan samt social samhörighet11. Sann affinitet innebär att företeelsen i 
båda dimensionerna skapar affinitetsmarknadsföringens tre särdrag, (1) Stöd av tredje 
part, (2) delad nytta samt (3) Värdeökning. Måttlig affinitet innebär en måttlig 
affinitetstsstyrka och måttlig social samhörighet. Medlemskapet  i guppen är i stor 
utsträckning av passiv karaktär och värdeökningen är det särdrag som oftast har störst 
betydelse. Obetydlig affinitet karaktäriseras av att vare sig affinitetsstyrkan eller den 
sociala samhörigheten är särskilt stor. Affinitetsmarknadsföring anser vi vara en 
intressant operativ metod inom RM. Med operativ RM  avser vi då de 
marknadsaktiviteter som genererar värdeskapande processer hos kunder och 
intressenter, dvs en slags relationsmarknadsföringens verktygslåda.

3.4.7 Integrerad marknadskommunikation 
När Internet etablerades, insåg många marknadskommunikationsforskare vilka stora 
möjligheter som fanns, och kunde tillföras inom marknadskommunikationsprocessen. 
Det förutsades att nya Internetstrategier skulle inkludera nya former av mål, fokus på 
fördelar. När marknadskommunikationen har nått full potential, behöver den att 
integrera i ett  koordinerat system. Internetkommunikationsaktiviteter behöver 
integreras och vara en del utav hela marknadskommunikationsmixen och bör 
koordineras med företagets verksamheter. På senare tid har många 
marknadsföringsforskare uppmärksammat värdet av relationer i marknadsföring och 
till skillnad från den tidigare fokusen på traditionell transaktionsmarknadsföring som 
har ersatts eller kompletterats med nya system med fokus på värden av relationer och 
interaktion. (Lagrosen 2005) Denna övergång från massmarknadsföring till 
relationsmarknadsföring har skett bland annat genom att  företag utvecklat 
marknadsprogram inriktade på att bygga närmare kundrelationer. En annan orsak till 
förändringen är förbättringarna inom informationsteknologin som har inneburit mer 
segmenterad marknadsföring, mer individuell information om kunderna, vilket  också 
har underlättat identifieringen av kundbehov. Väldigt ofta misslyckas företag att 
integrera sina olika marknadsföringskanaler med varandra genom att sända ut 
olikartade budskap i både massmarknadsföring och relationsmarknadsföring. Detta 
gäller i synnerhet kommunikationsaktiviteter på Internet som ofta är isolerade från 
övriga konventionella marknadsföringsaktiviteter. Marknadsförare som försöker 
använda enbart Internet  för att bygga varumärken står inför många utmaningar 
eftersom mediet ensamt inte kan skapa lika stor varumärkeskännedom hos den stora 
kundmassan som traditionella massmarknadsföringskanaler kan. Därför måste 
Internet vara integrerat med den övriga marknadskommunikationsmixen på ett 
genomtänkt sätt. Integrerad marknadskommunikation (IMC) frambringar bättre 
kommunikations stabilitet och större försäljningspåverkan. (Armstrong et al2005) 
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Ett grundläggande element i relationsmarknadsföring och IMC är betydelsen av att 
skapa kundvärde, vilket kan uppnås genom olika åtgärder, exempelvis genom att öka 
fördelarna med ett  köp eller reducera kostnaderna. Därefter är huvudsyftet  med 
marknadskommunikation att påverka konsumenternas uppfattning av värde och 
relationen mellan fördelar och kostnader. (Holm 2006) IMC kan enligt Smith et al 
(1999) (refererad av Holm 2006) delas in i följande tre definitioner: 

(1) Styrning och kontroll av all marknadskommunikation. (2) Tillförsäkra att 
varumärkespositionering, personlighet och budskap skickas synergistiskt genom varje 
steg i kommunikationen och levereras från en kompatibel strategi.  (3) Den strategiska 
analysen, val, implementering och kontroll av alla element i marknads-
kommunikationen, som ändamålsenligt, ekonomiskt och effektivt påverkar 
transaktioner mellan organisationer och dess potentiella eller existerande kunder och 
konsumenter. (Holm 2006) 

Smith et al (1999) (refererad av Holm 2006) har även utvecklat en mer utvecklad mall 
med fler steg, för att underlätta förståelsen för IMC processen. Den är indelad i nivåer 
med motsvarande grad av integration och ser ut på nedanstående sätt: 

• Vertikala integrationsmål. Kommunikationsmålen ska stämma överens med 
marknadsföringsmålen och de övergripande målen i företaget.  

• Horisontell/funktionell integration. Marknadskommunikationsaktiviteter ska 
stämma överens med företags funktioner i tillverkning, skötsel och ledningen 
av köpprocessen.  

• Marknadsföringsmix integration. Marknadsföringsmixen med produkt, pris, 
plats beslut är i linje med marknadsföringsbeslut och med nödvändig 
kommunikationsmeddelande.  

• Kommunikationsmix integration. Alla de 12 kommunikationsverktygen ska 
användas för att vägleda kunderna/konsumenterna genom varje steg i 
köpprocessen, där alla av dem innehar ett överensstämmande budskap. 

• Kreativ design integration. Kreativ design och utförande bör vara enhetligt 
och stringent med vald positionering av produkten. 

• Intern/extern integration. Alla interna avdelningar och alla externa partners 
skall arbeta tillsammans för att  komma överens om gemensam plan och 
strategi. 

• Finansiell integration. Budgeten skall användas på ett ändamålsenligt och 
effektivt sätt, försäkras om att stordriftsfördelar kan uppnås och att långsiktiga 
investeringar optimeras. (Holm 2006)  
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Smith et al (1999) (refererad av Holm 2006) anser att den mest elementära och 
viktigaste nivån är vertikal integration av mål och aktiviteter. En av de mest vitala 
uppgifterna är att de olika mål som finns på varje nivå uppnås. Dessa och en mängd 
andra faktorer måste ett företag ta hänsyn till när de utvecklar en 
marknadskommunikation. Internet har bidragit med att differentieringen mellan 
företag och deras produkter har minskat. Denna standardisering av produkterna har 
orsakat ett behov av att utveckla nya hållbara strategier, positioneringar, produkter 
och tjänster. Förändringen har även eliminerat traditionella, starka 
kommunikationskanaler och förändrat  företags kommunikationsmix, samt pressat 
priser. Men den essentiellaste förändringen ur ett kommunikationsperspektiv är inte 
det ovannämnda, utan det viktigaste är att justera målen och strategierna utifrån 
marknads- och kommunikationsförändringarna som sker i verkligheten. (Holm 2006)

Förutom att identifiera verksamhetens styrkor, svagheter, hot och möjligheter, är det 
viktigt att företaget positionerar sig korrekt på marknaden och samtidigt  tar hänsyn till 
koncepten identitet, profil och image. Arbetet kring dessa ämnen är centralt för vilken 
marknadsrelation och konkurrenskraft företaget kommer att uppnå. (Holm 2006) 

3.4.8 Internetstrategi och operativ RM
Holmlund&Strandvik, (2002) beskriver RM som ett sätt att styra och påverka det 
flöde av kunder som nya, existerande och avslutade kundrelationer innebär. Vi finner 
deras modell intressant och har applicerat den i en egen modell för att visualisera hur 
vi ser på internetstrategin i ett  större relationsmarknadsföringssperspektiv samtidigt 
som vi vill lyfta fram behovet av en systematisk integration av samtliga 
marknadsföringsåtgärder på en övergripande nivå. Modellen beskriver hur 
internetstrategin är beroende av och utformas utifrån företagets affärsmodell och 
tillgänglig informationsteknologi.
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Figur 6: Internetstrategin och RM i ett IMC perspektiv

Den visar även att ett  integrerat synsätt är nödvändigt då företaget exponeras för 
kunderna via andra kanaler än Internet.  Frontpersonal träffar kunden eller 
kommunicerar personligt via telefon, e-mail, personliga möten etc. Kunden möts 
också av annan kommunikation från företaget, t ex annonser, tv reklam, företagets 
produkter, varumärken etc. I detta sammanhang är internetnärvaron en integrerad del. 
Internetstrategin handlar då i stora stycken om hur integrationen skall se ut. Företaget 
kan begränsa sig till att endast tillhandahålla (1) information på Internet, (2) de kan 
införa interaktiva funktioner där kunder och andra intressenter har möjlighet till 
tvåvägskommunikation dels med företaget men också med varandra, (3) de kan välja 
att  använda Internet för att sälja varor och ta betalt över Internet med någon av 
tillgängliga betalningsmetoder. Då RM, enligt vår tidigare definition, syftar till att: 

 ”…/… att medvetet arbeta för att stödja, etablera, utveckla och avveckla 
 direkta relationer med kunder …/…”

så finner vi att steg två i modellen innebär möjlighet för funktioner som innebär att 
kunderna kan interagera med företaget, varandra och/eller andra intressenter. Dessa 
interaktiva möjligheter är exempel på operativ RM  dvs. medvetna värdeskapande 
aktiviteter avsedda att stödja företagets relationer. Modellen stämmer väl med det 
resonemang som Lagrosen (2005) för där han menar att Internet, med sina 
interaktionsmöjligheter, utgör ett synnerligen passande verktyg när relationer skall 
byggas och förvaltas, exempelvis gentemot kunder. Internet är även ett utmärkt 
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verktyg för organisationen för att vårda sina relationer med kunderna så att långsiktiga 
och lojala relationer byggs. En givande och hållbar relation kan skapas när 
konsumenter blir trogna ett företag, eftersom de blivit tillfredsställda av företagets 
kommunikation och leveranser. Det finns flera avsikter och steg i e-marknadsföring, 
från kontaktsteget med fokus på reklam och information, till steget där 
tvåvägsrelationer etableras och Internet integreras i ett företags verksamhet. 
(Lagrosen 2005) Nya kommunikationsverktyg kan ingå i en integrerad 
kommunikationsstrategi för Internet/online media, vilket en organisation måste 
upprätta, precis som strategier skapas för traditionella medier. (Jobber 2004) Ett 
företag som vill knyta till sig kunder genom webben, behöver växla fokusen från 
webbnärvaro och låga priser, till att  erbjuda elektronisk servicekvalité. En avgörande 
faktor för att  uppnå detta är att företagets tjänster är specialanpassade och 
personifierade. Om ett företag använder sig av Internetrelaterad teknik behöver de 
kontinuerligt skapa nya tilläggsvärden för konsumenterna för att bygga aktiva 
relationer. Detta relationsskapande genom Internet har helt nya interaktionsmetoder, 
såsom virtuella möten mellan personer i exempel ”communities”. Företag kan därmed 
delta eller skapa sådana ”communities” och kan utöver ”one to one”, utveckla ”many 
to many” kommunikationer. Likaså kan en grupp konsumenter chatta med varandra 
under koordination av en representant från ett företag med kommersiella motiv. 
Genom att använda meddelande via Internet, nyhetsbrev som skickas via email, är det 
enkelt för företag att informera kunder eller intressenter om exempelvis nyheter på 
hemsidan. Trots stora möjligheter till att bygga kundrelationer med Internet som 
verktyg, tyder äldre studier på att relativt få utnyttjar denna fördel och möjlighet och 
istället endast använder Internet i ett informationssyfte. (Lagrosen 2005) 

Operativa internetaktiviteter
Andra åtgärder ett  företag kan använda sig av för att försöka få lojala kunder är att 
erbjuda ett förmånsfullt eller annorlunda medlemskap via ett lojalitetsprogram. Ett 
exempel på ett sådan är som SAS EuroBonus system. Det finns flera faktorer som 
företaget bör tänka på innan de startar ett lojalitetssystem. Blomqvist et al (2003) 
nämner följande två faktorer:

• Även om kostnaderna för de förmåner som erbjuds är låga (t  ex om ett 
flygbolag har ledig kapacitet på sina rutter) kan kostnaderna för att 
administrera själva programmet vara betydande.

• När lojalitetsprogrammet väl har införts är det i princip omöjligt  för företaget 
att dra sig ur.

Blomqvist et al (2003) menar också att det är enkelt  att etablera ett lojalitetsprogram 
som lätt lockar till sig medlemmar genom att programmet köper deras lojalitet. Men 
finns inga kopplingar till kundernas värdeskapande processer så blir lojaliteten 
extremt låg och programmet blir snarare en belastning än en tillgång.
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4. Empiri
I det empiriska avsnittet redogör vi relevant data från intervjuerna med alla 
respondenter som vi delat in i kategorierna reumatiker, reumatologer och 
organisationer/förtroendevalda. Datan som har framkommit från intervjuerna med 
de olika respondentgrupperna har vi strukturerat och presenterat på ett sätt vi anser 
underlättar läsningen och förståelsen av empirin på ett övergripande sätt för 
läsaren. Intervjuerna behandlas anonymt. Vi inleder avsnittet med kortfattad fakta 
om reumatism.  

4.1 Reumatiker
De reumatiska sjukdomarna består av ungefär 80 olika diagnoser och i Sverige finns 
det cirka en miljon svenskar som har någon utav dessa reumatiska sjukdomar eller 
symtom. Reumatism drabbar främst kroppens rörelseorgan, såsom muskler, leder och 
skelett. Men reumatism kan uppkomma i många olika delar av kroppen, från små kärl 
i ögonen till kroppens största leder och livsnödvändiga organ. Därmed kan 
konsekvenserna av sjukdomarna vara väldigt olika, vissa leder till förkylningar, 
medan andra är livshotande. (www.reumatikerforbundet.org/)

De flesta reumatiska sjukdomar är inflammatoriska, vilket innebär att en 
inflammation uppstår på grund av olika orsaker, exempel genom en skada eller 
infektion. Det finns dock reumatiska tillstånd med symtom som beror på andra 
mekanismer än inflammation. Vad som förorsakar reumatism är fortfarande okänt i 
många fall och därmed kvarstår det mycket att ta reda på om sjukdomarna. Det finns 
behandlingsmetoder som är framgångsrika, men inte optimala. Bland annat kan 
behandlingar lindra symtomen men inte ta bort all smärta som reumatism kan orsaka. 
(www.reumatikerforbundet.org/) 

Nedanför följer fem reumatikernas svar från våra telefonintervjuer som gjorts utifrån 
intervjuguiden (se bilaga 1). Vi har sammanställt svaren i olika kategorier på det sätt 
som vi anser underlättar läsningen och förståelsen av empirin på övergripande sätt för 
läsaren. 

4.1.1 Information

Informationstillgång och insamlingsprocess 
Fyra utav fem respondenter (1,2,3,4) får reumatismrelaterande information 
huvudsakligen från Internetsidor, genom söksidor och forum. Däremot respondent 5 
nöjer sig med den information som han erhåller från läkarbesök och tidningar, 
exempel dagstidningar. Respondent 3, som är en student, får också information från 
biblioteket i stor utsträckning. Respondenter 1 och 5 nämner att när de vanligtvis 
söker efter reumatismrelaterad information vänder de sig till bland annat läkare. 
Respondent 2 anger reumatikertidningen som en vanlig informationskälla. Men alla 
respondenter utom respondent 5, är överens om att Internet är absolut viktigaste 
informationsmediet. Respondent 5 söker inte aktivt  efter information om reumatism 
överhuvudtaget, eftersom han inte har ett behov av att söka efter information, en orsak 
tror han är att inte har några större problem med sjukdomen.  
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På frågan om på vilka andra sätt de kan få tag på information svarar alla respondenter 
att  genom läkaren är ett tillvägagångssätt. Respondent 1, 2, 4 och 5, nämner 
reumatikerförbundets tidning som är ett alternativ, dock är respondent 5 inte medlem i 
reumatikerförbundet längre. Respondent 3 säger att information även kan fås från 
bibliotek och sjuksköterskor. Respondent 2 anser att en viktig informationskälla för 
henne är genom kontakt med andra reumatiker, både personlig kontakt och interaktiv 
kontakt via chat och e-mail. 

Utbud och upplevt informationsbehov
Respondent 1 och 4 upplever att tillgången till information är för liten och att Internet 
är den enda källan med någorlunda mycket information. Respondent 1 upplever att 
många reumatiker som använder Internet anser att det finns alldeles för lite 
reumatikerrelaterad information, och därför är i desperat behov av det. Dock så tror 
alla respondenter att reumatiker i allmänhet anser att det finns för lite information 
tillgänglig om reumatism. Alla säger att behovet av information och ökad kunskap 
inom reumatism är allra störst i början av sjukdomstiden, när kunskapen om 
sjukdomen är låg. Respondent 3 säger att det framförallt borde finnas mer allmän 
information för nysjuka som inte är så komplicerad. I början när man fått reda på 
diagnosen är det svårare att hitta information eftersom kännedomen om var och hur 
informationen skall finnas är lägre. Likaså upplever respondent 1 att reumatiker har 
ett  behov av information och interaktion som inte uppfylls. Förutom allmänna 
förbättringar inom medier, borde det  finnas bättre uppdateringar och nyare böcker på 
bl.a. bibliotek. Respondent 3 säger att det borde finnas mer i vanliga tidningar och 
göras mer synbart. 

Respondenterna 2, 4 och 5 riktar kritik mot läkare och deras bristande förmåga att ge 
tillräckligt med information, tillräckligt ofta. Speciellt  respondenterna 2 och 4 
poängterar att läkarna inte alltid kan svara på reumatikernas frågor och inte har 
tillräckligt med tid och därför får man ta reda på mycket själv. Respondent 5, som sagt 
att  han inte har behov av att aktivt söka information, tycker trots det att det inte finns 
tillräckligt med information från läkaren och sjukvården. Att de är dåliga på att 
informera om mediciner och dess positiva och negativa effekter. Han träffar 
reumatologen sällan, han anser att det var bättre på ungdomsmottagningen, där gav de 
betydligt mer omfattande information. Respondent 4 anser att man enkelt ska kunna 
söka på en sida om reumatism och olika sjukdomssymtom. Reumatiker 2 anser att 
hon får mer information från andra reumatiker än läkare genom att utbyta tips och 
idéer om exempelvis mediciner.

Respondenterna är överens om att  reumatiker i allmänhet söker efter extra mycket 
information i början av sjukdomstiden, när man nyligen fått reumatism.  
Respondenter 1, 2 sökte mycket information i början, när diagnosen nyligen hade 
ställts, respondent 5 menar att han, och säkert även andra vill ha information när 
nyheten lagt sig och frågor börjar dyka upp. Respondenter 1,2,3 och 4 säger att 
insamlandet av information skiftas i perioder, att det är framförallt när de vill 
uppdatera sig om reumatism, erhålla information om nyheter, eller få exempel på nya 
mediciner, som de numera aktivt letar information, främst på Internet. Även 

- Empiri -

- 38 -



respondent 5 tycker att bättre information och uppdateringar om kost och mediciner 
skulle öka hans intresse av information. 

Svaren på frågan om det saknas någon mediekanal för information skiftar en del. 
Svaren tyder dock på att  de inte direkt anser att det behövs någon ytterliggare kanal. 
Däremot nämner tre respondenter att befintliga kanaler kan förbättras; att 
reumatikertidningen skulle kunde komma ut oftare (2), sökmöjligheterna på Internet 
kan förbättras (4), ett informationsblad som kom ut ibland genom exempelvis genom 
e-mail eller direktreklam med de senaste rönen om sjukdomen vore intressant. Något 
som har framkom från intervjuerna är att alla anser att Internets möjligheter kan 
utvecklas och bli bättre. Respondent 2 tycker det är viktigt att mängden information 
om reumatism är lagom och att man inte överröses med mängder av information, 
eftersom det kan bli för mycket, vissa kan tröttna och må sämre av att bli påminda. 
Vidare sa hon att det är bra att själv kunna välja att läsa om det man vill efter eget 
behov. Men resonemanget rörande möjligheten att  kunna söka efter information vid 
behov, skulle vara ett välkommet inslag hos alla respondenter.   

4.1.2 Kommunikation 

Betydelsen av kommunikation
Respondent 1 och 4 tycker det är viktigt att  kommunicera med andra reumatiker, 
vilket de främst gör genom forumet på reumatikerförbundets hemsida. De anser att 
det är ett bra reumatikerforum, men det är även det enda reumatikerinriktade stället de 
känner till. Respondent 2 och 4 tycker att det är bra att  kunna kommunicera med 
andra reumatiker vid behov, exempelvis när man mår lite sämre. Respondent 2 
berättar att detta är extra viktigt för personer som upplever situationen jobbig och 
kanske har svårt  tolerera sin situation, de har ett större behov av kommunikation med 
andra. Respondent 3 delar denna åsikt, och säger att hon vet om att det är viktigt för 
många reumatiker att kunna kommunicera med varandra på något sätt. Respondent 2 
berättar också att hon skrev mer på forum förut, men privatchattar fortfarande med en 
specifik grupp människor och bloggar även anonymt, vilket  är ett sätt att bearbeta 
känslor. Hon tror däremot att  till skillnad från sig själv att fler kommunicerar med 
varandra när de mår bättre än sämre, bland annat beroende på att många inte har 
energi eller är på humör när problemen är större. För respondent 3 är det inte speciellt 
viktigt med kommunikation, en orsak till detta är att hon har en svår reumatism som 
de flesta reumatikerna inte kan relatera till, därmed ligger de inte på samma nivå vid 
en dialog. Respondent 5 kommunicerar inte heller med andra reumatiker, han menar 
att  han varken har något behov eller intresse av att prata med reumatiker, Men tror att 
om han mådde sämre vore det kanske inte omöjligt  att det förändrades. Respondenter 
1, 2, 3, och 4 är emellertid inne på samma linje och tror att för många reumatiker är 
det helt klart viktigt att kommunicera med andra reumatiker.  

Olika kommunikationssätt
Utöver Internets alla kommunikationssätt, så finns det andra såsom lokala föreningar 
där reumatiker kan träffas personligen (1, 3 & 5). Enligt respondent  3 kan relationer 
skapas vid sjukhus, kontakter knyts även för vissa reumatiker vid resor. (2) Men 
generellt  sett finns det enligt  respondenterna 1, 2, 3 och 4, förbättringar som kan göras 
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inom kommunikation. Respondenterna kommunicerar inte aktivt i någon större 
utsträckning med reumatikerförbund, -organisationer, läkare, sjukgymnaster med 
flera. Däremot nämner respondent 4 att hon har kontakt med läkare utöver planerad 
besök, men att hon är missnöjd med informationen som kommit från läkare. 
Kommunikationen som sker med dessa aktörer är i samband med inbokade besök 
med läkare och arbetsterapeut. 

4.1.3 Internet & kommunikation

Kommunikation genom Internet
Det är framförallt respondent 1 och 4 som använder forumet aktivt på 
reumatikerförbundet. Men Respondent 2 är lite mer kritisk till reumatikerförbundets 
forum som hon i princip har slutat använda för att  det var mycket pajkastning mellan 
folk. Det var flera stycken som slutade där och som numera chattar med varandra. 
Hon läser fortfarande på forumet, men tycker inte att den har utvecklats på ett sätt 
som lockar henne att börja chatta där igen. Hon tycker det vore positivt om fler 
människor som nödvändigtvis inte har värk besökte hemsidan, exempelvis människor 
med vanlig värk. Ett annat viktigt kommunikationssätt för henne är en privat 
medlemsgrupp som kommunicerar genom e-mail. Medlemskapet annonseras inte 
allmänt öppet, men det går att bli medlem genom personliga kontakter. På detta sätt 
blir det ett kontrollerat och tryggt kommunikationssätt, som skapar relationer. 

Online kommunikation med reumatismexperter
Respondenterna är eniga om att en hemsida som erbjuder möjligheten till kontakt med 
experter via Internet skulle uppskattas av många reumatiker i allmänhet. Respondent 
3 tror att sådana möjligheter är extra viktigt för yngre reumatiker. Respondent 2 
känner till två Internetsidor som erbjuder liknande tjänster med svar från bl.a. 
reumatologer Reuma Direkt (2, 3) och Netdoktor, dock har inte respondent 3 testat 
någon av tjänsterna. Hon tror att det finns ganska många som inte känner till de 
kontaktmöjligheter som finns med kunniga genom Internet fast det finns en länk på 
reumatikerförbundets till Reuma Direkt. Vidare tror hon att reumatikerförbundets 
hemsida är den mest besökta reumatikersidan, vilket också stöds utav de andra 
respondenterna som har utnämnt den som den mest  kända och välbesökta. 
Respondent 4 säger att behovet av att kunna kommunicera med kunniga, såsom läkare 
är givet. Men hon tror att vissa tycker att läkare inte ger tillfredställande diagnoser 
eller information om sjukdomen. Vidare hävdar hon att läkare enbart  ger en diagnos 
men inga övriga upplysningar om sjukdomen. En kunnig och erfaren person vore 
därför mycket bra att  prata med, exempel en läkare som är duktig och tar sig tid. 
Respondent 5 uttrycker sig att det skulle vara positivt med möjligheten att 
kommunicera med exempel en läkare, men att  det dock skulle kunna vara begränsat 
med vilka frågor man kan ställa. Diagnoser kan ju inte ställas via Internet, men andra 
frågor som exempelvis berör mediciner.

Reumatiska Internetanvändare
Enligt respondenterna 1, 2, 3 och 4 finns reumatiska Internetanvändare i blandande 
åldrar. Respondent 4 säger att det  är mest yngre, medan respondenterna 1, 2 och 3 
säger att det finns många reumatiker runt 20-30 år, och upp till 60 år, äldre har kanske 
inte så stor datavana eller – kunskap enligt respondent 3. 
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Viktiga egenskaper och funktioner för en hemsida
Respondent 1 och 4 anser att ett bra community  är betydelsefullt för både folk i 
allmänhet och reumatiker. Även respondent 2 tycker att en community likt 
Lunarstorm är intressant om det sköts och styrs på ett rätt sätt. Den största 
anledningen till att  respondent 2 i princip slutat besöka forumet, är att hon ansåg att 
det var för mycket skitsnack mellan vissa personer. Hon anser att det  är bra om en 
Internetsida även besöks av personer utan besvär, eftersom hennes behov av att prata 
om sjukdomen är begränsat och därför vill hon diskutera vanliga saker. Respondent 4 
påpekar att ett  forum med olika chatrum är bra, där vissa ska kunna vara låsta och 
ämnade för reumatiker, men att även öppna kanaler finns. Även respondent 2 och 1 är 
inne på samma spår; respondent 2 tycker att en bra ide är att dela upp en sida/forum i 
kategorier som är baserat på besökarnas olika behov, medan respondent 1 tycker en 
lämplig kategorisering av en sida/forum skulle kunna göras efter sjukdomsart. 
Respondent 4 menar att en del utav det som skrivs mellan reumatiker kan vara 
känsligt, därför är säkerhetsaspekten viktigt, att sådant  inte ska kunna spridas vidare. 
Respondent 1 tycker att ett  chatrum med möjligheter att ställa sakfrågor till en läkare 
skulle uppskattas av reumatiker. 

Respondent 3 anser att den bästa reumatikerhemsidan är en sida där en kille har 
samlat och länkat mycket reumatikerrelaterad information, och som gör det enkelt att 
ta sig till olika sidor. Respondent 4 tycker att en Internetsida som är upprättad av en 
professor och som huvudsakligen innehåller fakta om mjukdelsreumatism är en av de 
bästa reumatikersidorna. Respondent 2 berättar att  många reumatiker inte har 
tillräcklig ork eller kunnande för att hitta eftersökt information och att det därför vore 
bra om information var samlat  på ett ställe. Detta resonemang berör även respondent 
4 och 5. Respondent 4 säger att det saknas en bra söktjänst för exempelvis fakta om 
diagnoser som är lätthanterlig, men att en hemsida även skall innehålla 
ickereumatiska ämnen. Respondent 5 skulle kunna tänka sig att besöka en 
reumatikerhemsida, om den innehåller information om ny forskning, mediciner och 
kost. Respondent 1 tror att reumatiker i allmänhet skulle vara intresserade av en 
hemsida som innehåller expertråd avseende kost och träning för reumatiker. 

Förutom bra sökfunktioner är det viktigt att det är en fördel om det går enkelt och 
snabbt att navigera. (3,4 & 5) Respondent 3 säger att detta är viktigt eftersom hon och 
andra reumatiker har ont  i armen och andra har svårt  att sitta stilla länge, bland annat 
är en orsak smärta i ryggen, vilket respondent  1 har. Respondent 2 tror också att det 
går att underlätta funktionerna på en hemsida för reumatiker som exempelvis har 
ledgångsreumatism. För dessa är det extra viktigt med en bra reumatikeranpassad 
hemsida som inte har för stora ytor att  navigera eller använda musen på. Skulle 
underlätta om alla ingångar till länkar/menyer ligger närmare varandra i en rad och 
inte är utspritt och poppar upp för många sidor. Respondent  5 tycker att det i 
allmänhet är viktigt att en hemsida är snabb och rationellt  kategoriserat. Respondent 3 
anser också att en ergonomiskt utformad sida skulle attrahera vissa reumatiker och att 
en bra funktion vore om det gick att förstora texter, då hon och andra reumatiker ser 
dåligt. En annan funktion som respondent 4 tror skulle locka äldre reumatiker eller 
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ovana Internetanvändare, är om det fanns lättillgängliga instruktioner på en hemsida 
om hur man använder dess tjänster.  

Marknadsföring & e-handel
Respondent 1 ser positivt  på reklam riktad mot reumatiker, eftersom att det gör det 
enklare för reumatiker, personer med värk eller intresse, att hitta information och 
hemsidor. Faktum är att ingen av respondenterna har sagt att sådan reklam är direkt 
negativt. Respondenterna 1 och 2 tycker att  det  förekommer lite reumatismrelaterad 
marknadsföring i medier och upplever att de bara vid enstaka tillfällen kommer i 
kontakt med reklam genom exempel hemsidor. Även respondent 5 anser att han inte 
speciellt  ofta kommer i kontakt med sådan reklam, men att allmän hälsokostreklam är 
vanligt och viss hälsokost är bra för reumatiker. Respondenterna 3 och 4 anser 
däremot att det finns ganska mycket reklam om exempelvis nya läkemedel, särskilt  i 
reumatikerförbundets tidning, men även på Internet. 

Inga av respondenterna säger att de köper reumatismrelaterade produkter på Internet.  
Däremot köpte respondent 4 en specialanpassad klocka på grund av sin reumatism via 
Internet. Respondent  5 köper hälsokost på Internet, vilket han skulle ha gjort oavsett 
reumatismen. Respondent 1 köper reumatismrelaterade produkter i affär och tycker att 
det inte finns så mycket reumatismprodukter att köpa på Internet. Det är viktigt att 
reumatiker får ett förtroende för exempelvis en Internetsida med produkter, 
exempelvis reumatikerförbundet har ett högt anseende. (1) Enligt respondent 4 känns 
det lite osäkert  att handla på Internet, speciellt om man inte känner till produkterna, 
för att  köpa borde det i så fall vara tydligt vad det är för produkter och finnas garantier 
för att allt kring köpet går bra. 

Respondent 3 får en hel del produkter och hjälpmedel genom sin arbetsterapeut. 
Mindre hjälpmedel som tidigare inte kostade någonting är numera dyrt. Även 
respondent 2 menar att  det var mer gratisprodukter förr. Respondent 3 anser att  det 
finns en marknad för försäljning på Internet av sådana hjälpmedel till låga priser, 
speciellt  då det kan vara ganska svårt  att  få tag på dessa i mindre städer. 
Respondenten tror att om ett företag ska etablera och profilera en hemsida för 
reumatiker, måste den vara enkel att hitta. 

4.2 Reumatologer
I detta avsnitt redovisas Intervjuerna som har gjorts med två reumatologer enligt 
intervjuguiden (se bilaga 1) i sin helhet. Intervjuerna gjordes på telefon. 

4.2.1 Reumatolog 1

- Upplever du att reumatikerna får den information som de vill ha och behöver?

Respondenten anser att reumatiker får alldeles för lite information om sina diagnoser. 
Han menar att detta är ett problem som har förankring i att allmänna läkare på vanliga 
sjukhus inte har den utbildning som krävs för att tillhandahålla tillräckligt med saklig 
information om reumatism som många reumatiker efterfrågar. Han menar att den 
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kunskap som krävs för att ge tillräckligt med information om olika reumatiska 
sjukdomar till reumatiker finns hos reumatologer och specialister inom området.

- Kommunicerar du (aktivt, passivt) med reumatiker som grupp? T ex via 
Internet, andra relevanta forum, intresseorganisationer, publikationer, 
debattinlägg etc

Respondenten kommunicerar enbart med reumatiker som besöker honom på 
mottagningen eller genom telefonkontakt. Respondenten har inte använt Internet för 
att  kommunicera med reumatiker och menar att det inte är aktuellt i framtiden heller, 
bland annat på grund av tidsbrist.     

- Hur görs urval av medicinska hjälpmedel t ex av värmegenererande produkter 
som Becare’s?

Respondenten skriver enbart ut medicin till sina patienter och förmedlar reumatiker 
med ytterliggare behov av hjälp till sjukgymnaster. När det gäller hjälpmedel utöver 
medicin är det sjukgymnasten som kan förorda andra hjälpmedel som reumatiker kan 
ha nytta av.

- När upplever du att informationsbehovet är som intensivast hos reumatiker? 
Ex vid diagnos, nya behandlingar, mediciner, hjälpmedel

Det är i synnerhet i början av sjukdomstiden reumatiker har störst behov av 
information om sin diagnos. Det är viktigt för reumatiker att  få en korrekt diagnos 
snabbt, både för egen skull och speciellt  för att få rätt  behandling. Respondenten 
menar att för vissa reumatiker kan det ta flera år innan de får en korrekt diagnos. En 
orsak till problemet är den bristande kunskapen bland läkare på sjukhus och 
vårdcentraler.

4.2.2 Reumatolog 2
-  Upplever du att reumatikerna får den information som de vill ha och behöver?
Respondenten tror att de reumatiker som går till deras avdelning får den information 
som de vill ha. Reumatiker kan få både individuell information genom läkare och en 
sjuksköterska. Han anser också att de erbjuder relativt generös telefontid. 
Respondenten menar dock att det kan vara svårt för de patienter som inte går hos en 
specialist och att det är problem med långa väntetider både till distriktsläkare och till 
oss specialister. Han anser att det är något lättare för de patienter som har en klar 
diagnos att få tillräckligt med information än de patienter som inte får en klar diagnos, 
exempelvis de som har ont i sina leder. Respondenten tycker det är viktigt att hänsyn 
tas till vilken diagnos patienten har vid riktad information. Trots allt kan begreppet 
reumatiker betyda mycket, med olika diagnoser och behandlingar.  
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- Kommunicerar du (aktivt, passivt) med reumatiker som grupp? T ex via 
Internet, andra relevanta forum, intresseorganisationer, publikationer, 
debattinlägg etc
Respondenten har varit och skall även i fortsättningen vara aktiv via 
patientföreningen. Han har även deltagit vid olika föreläsningar, i synnerhet vid 
föreläsningar om reumatiska sjukdomar.

- Hur görs urval av medicinska hjälpmedel t ex av värmegenererande produkter 
som Becare’s?
Ett urval av medicinska hjälpmedel görs regel genom läkarremiss och ofta efter 
läkarbesök även av en sjukgymnast eller arbetsterapeut som meddelar läkaren.
De arbetar ganska mycket med teamwork där de olika medarbetarna diskuterar med 
varandra och tar hänsyn till varandras synpunkter, vilket respondenten anser fungerar 
bra, utan någon prestige.

- När upplever du att informationsbehovet är som intensivast hos reumatiker? 
Ex vid diagnos, nya behandlingar, mediciner, hjälpmedel
Respondenten tycker att behovet är som störst i regel i början av sjukdomen, när 
diagnosen precis har ställts. Det finns även reumatiker som vill har fortlöpande 
information, finns alltid behov av uppföljning. Respondenten tror att informationen 
kan förbättras. Enligt honom tyder all vetenskaplig data att patienter med hög 
utbildningsnivå klarar sig bättre, kan bero att dessa patienter frågar mer och således 
får bättra information. 

- Är Internettransparensen (snabb spridning av fakta och rykten) ett problem i 
patientkontakten? T ex ”kunniga” patienter som ”anser sig veta” hur en lämplig 
behandling ser ut, vill ha en viss typ av medicin, hjälpmedel etc
Respondenten anser att detta inte är något större problem. En anledning till detta är att 
de har rätt bra samarbete med patientföreningen, men rykten kommer alltid att florera. 
Det kan så klart förbättras och enligt respondenten är det enda sättet att motverka 
"felaktiga" rykten är utbildning av patienterna.

4.3 Förtroendevalda
Här redovisas en sammanställning av resultatet från intervjuerna med fem 
förtroendevalda från reumatikerförbundet. Intervjuerna har genomförts enligt 
intervjuguiden (se bilaga 1). Svaren är sammanställda i olika kategorier för att på 
bästa sätt underlätta för läsaren att förstå empirin. 

4.3.1 Förtroendevalda om reumatikers tillgång till information
Förtroendevalda C och D tycker att reumatikerna har tillgång till relevant information. 
D betonar reumatikertidningen som de får hemskickad om de är medlem i Svenska 
Reumatikerförbundet medan C främst funderar kring skriven info som den egna 
organisationen tillhandahåller. A, B och E uttrycker en större tveksamhet. A menar att 
en första grundläggande information ges på sjukhuset men fördjupad information kan 
vara svår att finna, man måste söka väldigt aktivet. B känner att förbundet (den egna 
organisationen) tillhandahåller mycket info på hemsidorna utan att för den skull helt 
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kunna tillfredsställa det informationsbehov som finns eftersom behovet är mycket 
stort. B tror att informationsbehovet som rör den egna personen genom samtal med 
läkare inte tillfredsställs i tillräckligt stor utsträckning, främst beroende på dålig 
läkartillgång. B nämner också att reumatiker finner mycket information hos varandra. 
Det handlar då mer om hur man kan lära sig att leva med sin sjukdom än rena 
sjukdomsfakta. Möten sker i lokalföreningarnas verksamhet; studiecirklar, motions- 
och bassängträning och andra typer av aktiviteter. Internet och hemsidan anser 
samtliga förtroendevalda är mycket bra informationskällor för de om har tillgång till 
Internet. Samtidigt menar de att rädsla och ovana att  använda datorer hos äldre gör att 
denna grupp generellt sett har en lägre tillgänglighet till datorberoende 
informationskällor. A menar också att sjukdomstillståndet påverkar tillgängligheten, 
“...om den sjuke orkar och klarar av det...”, samtidigt gäller detta flera medier.
Samtliga förtroendevalda är överens om att den sjuke måste orka vara aktiv i sitt 
informationssökande för att hitta djupare information. C menar att det finns 
reumatiska sjukdomar som behandlas av primärvården och då kommer aldrig 
patienten i kontakt med någon reumatolog. C nämner också att alla inte får förbundets 
nyhetsbrev “...och är lite störda av det” samt att förbundet har 
“informationsbroschyrer” som kostar pengar och dessa kan beställas per tfn eller via 
nätet.

4.3.2 Förtroendevalda om organisationens tillgång till 
medlemmarnas åsikter
A anser att informationen i allt för stor utsträckning går igenom informella 
informationskanaler. GamlAa, erfarna styrelsemedlemmar har god tillgång till 
information från medlemmar genom att de känner mycket folk. E finner att de har en 
god uppfattning om medlemmarnas behov och åsikter. C anser att det  finns stora 
brister i informationsflödet från medlemmar till organisation. En majoritet är passiva i 
den meningen att de egentligen endast är medlemmar för att få tidningen. C menar 
dock att det är en situation som är vanlig i alla liknande organisationer och det inte är 
så mycket att göra åt. C tror också att  medlemmarna i allmänhet är lite missnöjda med 
“möjligheten att påverka”. B känner att en stor del av den allmänna bilden av hur 
medlemmarna mår och vad de tycker fås genom telefonsamtal, brev etc men 
diskussionsforumet på hemsidorna är också en viktig källa för att se vad som är 
aktuellt  just nu. B nämner också att medlemmarna då och då kan chatta med någon. E 
anser kort och gått  att  organisationerna har en god uppfattning om medlemmarnas 
informationsbehov o s v. Noteras bör att E inte känner inte till att man i 
lokalförbundet arbetar aktivt med att få respons från medlemmarna. C påpekar att  det 
finns de inom förbundet som följer diskussionerna på forumet och på så sätt får 
information kring om medlemmarnas situationer och behov. Denna respondent 
nämner också att de en gång genomfört någon slags enkätundersökning på nätet.

4.3.3 Förtroendevalda om informationsutbud och upplevt 
informationsbehov
Förtroendevalda (A, B, C) upplever att informationsbehovet är extra stort vid 
diagnostillfället (nysjuk). C menar också att pga. att det ofta kan vara svårt att 
diagnostisera reumatiska sjukdomar så är det vanligt att  människor lider av en 
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reumatisk sjukdom under lång tid innan de får någon diagnos. Både kring sjukdomen 
men också kring frågor som berör hur den egna livssituationen kommer att påverkas 
och förändras. På sjukhuset får de en första information men den är långt ifrån 
komplett. C påpekar att patienten ibland reagerar med att förneka sjukdomen och då 
inte söker information överhuvud taget. C menar att det faktiskt finns sjuka som inte 
känner till förbundet då de inte varit  i kontakt med någon kurator och på så vis missat 
information om förbundet. B menar att man initialt söker information väldigt brett och 
efterhand som man lär sig fokuseras informationssökningen på det som är relevant  för 
den egna sjukdomen. B menar att intensiteten varierar beroende på hur man mår och 
om det förekommer förändringar i sjukdomsbilden. Samtliga respondenter anser att 
reumatikertidningen är den viktigaste källan för sk “spetsinfo” d v s nya 
forskningsresultat, nya behandlingsmetoder, hjälpmedel etc. Respondent A nämner 
det nyhetsbrev som skickas ut  några gånger per år om saker som händer på riks men 
också lokalt  d v s arrangemang, aktiviteter m m. Hemsidan nämns av samtliga 
förtroendevalda (A, B, C, D ,E).  Som tidigare berörts finns ett  tydligt 
informationsbehov om praktiska frågor, hur det påverkar dagliga livet. Kuratorerna 
har som uppgift att  informera om sådant, men också om patientorganisationer och 
andra informationskällor av olika slag. A nämner att reumatiker finner mycket av 
sådan information hos varandra.

4.3.4 Förtroendevalda om betydelsen av kommunikation
C menar att reumatikerförbundet får många frågor från personer som just fått diagnos. 
B påpekar att de sjuka finner stöd och mycket information finns hos varandra. A 
menar att allt  som förenar och för människor i samma livssituation samman är något 
positivt. Samtliga menar att behov av kommunikation ökar i samband med diagnos 
eller förändring i sjukdomsbilden - A menar att den osäkerhet och oro som patienten 
känner ökar behovet av kommunikation och kontakt med andra. B påpekar att de 
sjuka finner stöd och mycket information finns hos varandra och A menar att  allt som 
förenar och för människor i en liknande livssituation samman är något positivt.

4.3.5 Förtroendevalda om använda kommunikationskanaler
Förbundet kommunicerar via reumatikertidningen, telefon, brev, Internet (hemsida 
och e-post), möten och nyhetsbrev. Information sprids ofta från förbundet via 
lokalförbund till medlemmarna. C informerar om att förbundet skickar information till 
vissa utvalda funktioner och nämner bl a styrelseordförande, diagnosombud och 
studieorganisatörer. Dessa får sedan ansvaret att sprida informationen vidare. A 
nämner lokala arrangemang som viktiga metoder för att få ut information. A tror 
också att Internet kommer att få en allt större betydelse för informationsspridningen. 
B mfl hävdar att det endast är text och bild som kommunicerar information till 
medlemmarna via Internet. På förbundsnivå så arbetar man också med att 
kommunicera med medlemmarna via det egna forumet som ligger under 
Reumatikertidningen. Forumet används dock främst för kommunikation mellan 
medlemmarna. Förbundet har också ibland ordnat möjlighet att  chatta med utvalda 
(intressanta) personer.
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4.3.6 Förtroendevalda om internetkommunikation
Respondent B som arbetar med kommunikationsfrågor på förbundet menar att 
forumet används en hel del. Dock så upplever de administrationen är betungande. Två 
personer går in 12-13 ggr per dag för att ta bort oönskad reklam och annat som inte 
hör dit. Chatt används ibland och vissa utvalda “egna” produkter säljs i via 
hemsidorna. Internet används också till e-post. Lokalföreningarna har tillgång till 
medlemsregistret. Avseende dokument så hävdar B att ingen gemensam 
dokumenthantering eller spridning sker över Internet. D tycker att länksystemet på 
Internet ger goda möjligheter att tillhandahålla väldigt mycket information via de 
egna hemsidorna. Lokalförbundet använder samma informationssystem som 
förbundet på Internet och C påpekar att de en gång använt sig av en Internet enkät.

4.3.7 Förtroendevalda om tillgång till experter
B menar att  läkartillgången är läkartillgången är mindre än vad man skulle önska och 
talar om att förbundet ibland har tillhandahållit experthjälp via chatt. C talar om 
vikten av att träffa en reumatolog samt en kurator. A menar att  förbundet och 
reumatikertidningen tillhandahåller en slags generell experthjälp (“spetsinformation”) 
genom att de bevakar forskning och nya hjälpmedel samtidigt som att i stort sett  all 
information som de säljer/tillhandahåller är skriven av reumatologer och andra 
experter.
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5. Analys
I detta kapitel har vi för avsikt att binda samman teori och empiri. Vi resonerar och 
funderar kring insamlande data rörande nuvarande informationstillgång, 
informationsbehov, interaktion och relationer. Vi analyserar även svaren utifrån ett 
mer sociologiskt inriktat relationsorienterat perspektiv.

Analysen av empirin är uppdelad i två delar. Del ett tar sin utgångspunkt i ett 
integrerat marknadskommunikationsperspektiv där internetstrategin analyseras utifrån 
empiriskt uppmätta behov av kommunikation utifrån internetnärvarons12 indelning. I 
del två fördjupas analysen genom att fokusera på hur kommunikationen utövar en 
relationspåverkan via det  (kund)värde som genereras utifrån genomförda aktiviteter 
eller pga. att förväntade aktiviteter uteblir. Analysarbetet tar här sin utgångspunkt i ett 
tydlig sociologiskt perspektiv. Det utgår från kundens värdeskapande processer och 
struktureras till stora delar utifrån vår bild av relationspåverkan13 samt till viss del 
utifrån Weick’s (1995) karaktäristika för meningsskapande.

5.1 Information
Med information avses i huvudsak enkelriktad information som tillhandahålls av 
aktörer inom reumatism.

5.1.1 Informationstillgång och insamlingsprocess
Enligt Jobber (2004) har Internet blivit ett oerhört viktigt  marknadskommunikations-
verktyg och undersökningar visar på att konsumenter använder det i 
undersökningssyfte i omfattande skala. Utifrån undersökningarna med reumatikerna 
framkommer det att  fyra utav fem reumatiker (1,2,3,4) får reumatismrelaterande 
information huvudsakligen från Internetsidor, genom söksidor och forum och de anser 
att  Internet är det absolut viktigaste informationsmediet. Även samtliga 
förtroendevalda är överens om att Internet är en mycket bra informationskälla 
avseende reumatism. En förklaring till detta är att  Internet helt enkelt, i förhållande till 
andra informationskällor, kan erbjuda relativt mycket information på ett enkelt  sätt. 
Det kan även erbjuda köparen ett stort och lättillgängligt urval av information, tjänster 
och produkter inom alla möjliga områden.  (Armstrong et al 2005) 

Det skall dock tilläggas att alla reumatiker inte söker efter information om sin diagnos 
kontinuerligt eftersom de bland annat haft sjukdomen under lång tid och bland annat 
redan har gedigen kunskap om sin diagnos. Samtidigt poängterar de flesta 
respondenterna d v s reumatiker, reumatologer och förtroendevalda, att  framförallt 
yngre som är “nysjuka” vill öka sin kunskap om sin diagnos och därmed i större 
utsträckning aktivt söker efter information. Därför måste enligt Echeverri & 
Edvardsson (2002) utformningen av en hemsida locka olika sorters 
informationssökare, både aktiva och passiva. Reumatiker 1,2,3 och 4 säger att 
insamlandet av information skiftas i perioder, att det är framförallt när de vill 
uppdatera sig om reumatism, erhålla information om nyheter inom reumatism, eller få 
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exempel på nya mediciner, som de numera aktivt letar information på främst Internet. 
Hänsyn bör även enligt (Fill 2005) tas till alla kategorier av användare som är i olika 
faser i adoptionsprocessen, köpprocessen och som har skiftande data/
internetkunskaper. Detta faktum är extra tydligt  då respondent 4 som är 60 år 
påpekade att många äldre inte använder Internet på grund utav av dataovana och har 
problem med att  orientera sig. Precis som Echeverri & Edvardsson (2002) säger att en 
utformning av en hemsida ska ta hänsyn till alla typer av användare, olika segment får 
olika sökvägar för att bland annat underlätta navigation på sidan. Därför kan en 
hemsida med information anpassas på verksamhetens hemsida efter alla typer av 
användare, om avsikten är att tillfredsställa kunder/användare i alla åldrar, genom att 
identifiera deras behov och använda passande kommunikationsåtgärder.

Reumatikerna har nämnt läkarna som potentiell alternativ informationskälla som är en 
naturlig källa för sjukdomsrelaterad information i synnerhet i början, när diagnosen 
fastställs. Det finns möjligheter att ringa eller träffa sjuksköterskor, arbetsterapeut och 
sjukgymnaster och till viss del tillhandahålla information. Reumatiker 1 och 5 nämner 
att när de söker efter reumatismrelaterad information vänder de sig vanligtvis till 
läkare. Reumatikerna 2, 4 och 5 riktar dock kritik mot läkarna och deras bristande 
förmåga på att  ge tillräckligt och tillfredsställande information. Att det finns bristande 
kunskaper hos läkare bekräftas av reumatologerna vi intervjuat, som menar att det 
beror att de fördjupade kunskaper som många reumatiker vill ta del av, bara finns hos 
specialister inom reumatism. De förtroendevalda menar också att läkartillgången är 
mindre än vad som kunde önskas. Det finns indikationer på att det finns brist på 
reumatologer och således blir det som reumatolog 2 påpekar långa väntetider, vilket 
bör vara en orsak till att  det  är svårt för reumatiker att få möjligheter att prata med 
specialister inom området som kan tillhandahålla dem djupare information.  

Reumatikertidningen nämns också som en potentiell informationskälla till 
reumatikerrelaterad information. Men det är bara reumatiker 2 som anger 
reumatikertidningen som en vanlig informationskälla, vilket kräver att man är medlem 
i reumatikerförbundet. Paradoxalt nog anser de förtroendevalda att 
reumatikertidningen är den viktigaste källan för det senaste inom reumatism, såsom 
forskningsresultat, nya behandlingsmetoder, hjälpmedel etc. Reumatiker 3 använder 
utöver Internet också biblioteket i stor utsträckning för att söka information. Men 
reumatikern tycker att bibliotekets litteratur är ålderstiget  och saknar de senaste 
uppdateringarna inom sjukdomsområdet. Gemensamt för information som kan fås 
från läkare och litteratur är att vissa läkare inte besitter efterfrågad kunskap och 
litteratur inte innehåller nyare rön, därmed saknas kanske det  senaste som har hänt 
inom forskning. När det exempelvis gäller medlemstidningen är det  en brist att  icke 
medlemmar inte kan ta del av den. Den information som erbjuds är begränsad och 
omfattar inte allt som eftersöks av olika reumatiker.

Tre reumatiker tycker också att  reumatikertidningen skulle komma ut oftare. 
Reumatiker 3 tycker att förutom allmänna förbättringar inom medier, borde det finnas 
bättre uppdateringar och nyare böcker på bl.a. bibliotek. Reumatiker 3 säger att  det 
borde finnas mer information i vanliga tidningar. Internet har stora fördelar när det 
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gäller att erbjuda information och kan enligt Echeverri & Edvardsson (2002) ta 
hänsyn till alla typer av användare, exempelvis de fem användartyper som de 
identifierade i en undersökning; direkta informationssökare, icke-direkta 
informationssökare, direkta köpare, fyndjagare och underhållningssökare. Det finns 
alla möjligheter att använda Internet för att rikta kommunikationen mot en önskad 
målgrupp. Det förutsätter dock att  målgruppen identifierats bland internetanvändarna. 
Har detta gjorts riktigt så kan företaget kommunicera ett visst  budskap, t ex skapa 
kännedom om en hemsidas existens, mot aktuell målgrupp på ett mycket effektiv sätt. 
(Fill 2005)

Enligt en av reumatologerna så tyder vetenskaplig data på att patienter med hög 
utbildningsnivå klarar sig bättre. Han menar att detta kan bero att dessa patienter 
frågar mer och således får bättra information. Vi anser att  de kanske också har en 
bättre förmåga att sålla i och tolka tillgänglig information.

Enligt Jobber (2004) kan Internet med fördel användas i en marknads-
kommunikationsstrategi där företaget, med tillåtelse från mottagaren, skickar e-mail, 
regelbundna meddelanden med information som innehåller de senaste nyheterna inom 
exempelvis reumatismforskning, tillgängliga produkter och mediciner för reumatism 
samt också erbjuda olika tjänster. En kombination av både interaktiva och icke-
interaktiva kommunikationsåtgärder, med möjlighet att sända ett budskap, såsom 
exempelvis de senaste rönen inom forskning, på snabbt och relativt  kostnadseffektivt 
sätt efter att ha identifierat rätt kundsegment torde vara en attraktiv informationskälla. 

5.1.2 Utbud och upplevt informationsbehov
Den allmänna uppfattningen, att  många reumatiker tros sakna mycket  information kan 
bero på att informationen inte existerar. Jobber (2004) menar att  en avsändare ska 
identifiera ett behov som sedan skall uppfyllas genom att sända ett budskap som är 
anpassat efter behovet och som innehåller lämpliga ord, bilder, symboler och musik 
för ändamålet.  Reumatiker 1 och 4 upplever att tillgången till information är för liten 
och att  Internet är den enda källan med någorlunda mycket information. Men det kan 
också vara så att det föreligger svårigheter i att finna informationen på Internet. 
Utifrån reumatikernas svar finner vi starka indikationer på att det  finns brister hos de 
informationskällor som har för avsikt att tillhandahålla relevant information inom 
området. Reumatiker 1 menar att många reumatiker som använder Internet tycker att 
det finns alldeles för lite information om reumatism och att de därför är i desperat 
behov av mer information. Om brister i informationsutbudet kan hänföras till kvalitet 
och/eller volymmässiga aspekter eller till brister i tillgängligheten är svårt att säga, 
men samtliga intervjuade reumatiker tror att reumatiker i allmänhet anser att det finns 
för lite information tillgänglig om reumatism.

Alla reumatiker, reumatologer och tre förtroendevalda är överens om att behovet av 
information och ökad kunskap  inom reumatism är allra störst i början av 
sjukdomstiden, när kunskapen om sjukdomen är låg. Reumatiker 3 säger att det 
framförallt  borde finnas mer allmän information för nysjuka som inte är så 
komplicerad. I början när man fått reda på diagnosen är det svårare att hitta 
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information eftersom kännedomen om var och hur informationen skall finnas är lägre. 
Reumatikerna menar att det föreligger ett  stort förbättringsbehov avseende 
information till framförallt  nysjuka och yngre reumatiker. Först och främst är det 
grundläggande behovet hos dessa förmodligen kännedomen om var ytterligare 
information kan erhållas. Förtroendevalda menar samtidigt att den sjuke måste vara 
aktiv i sitt  informationssökande för att hitta djupare information. För att kunna 
kommunicera effektivt hävdar Armstrong et al 2005 att det  är viktigt  att den signal, i 
detta fall information relaterad till reumatism, sätts i rätt form, exempelvis muntligt 
eller skriftligt, överförs i rätt kanal och är utformat så att mottagaren förstår det.

I intervjuerna har framkommit att  alla anser att Internets möjligheter kan utvecklas 
och bli bättre. Reumatiker 2 tycker det är viktigt att mängden information om 
reumatism är lagom och att man själv kan välja att läsa om det man vill efter eget 
behov. Möjligheten att kunna söka efter information vid behov, skulle vara ett 
välkommet inslag hos alla reumatiker. Utvecklingen inom teknologi och nya 
innovativa sätt att kombinera kommunikationsverktygen för att effektivt nå 
målgruppen gäller i synnerhet Internet och den interaktiva formen av kommunikation, 
där mottagaren har en mer betydelsefull roll kommunikationsprocessen (Fill 2005).  

Reumatikerna anser inte att det behövs någon ytterligare kommunikationskanal för 
information, men tre reumatiker tycker att befintliga kanaler kan användas bättre; att 
reumatikertidningen skulle kunde komma ut oftare (2), sökmöjligheterna på Internet 
kan förbättras (4), ett informationsblad, med de senaste rönen om sjukdomen, som 
kom ut ibland genom exempelvis genom e-mail eller direktreklam upplevs vara 
intressant. En marknadsförare som använder sig av marknadskommunikationsmixen 
måste enligt  Holm (2006) hitta rätt  kombination för att optimera effekten av 
kommunikationen med mottagaren.

5.1.3 Reklam
Vi upplever att det faktiskt finns en upplevd känsla av saknad av reklam riktad mot 
reumatiker, ingen av respondenterna ser negativt på reumatismrelaterad reklam. 
Respondent 1 anser att reklam riktad till reumatiker är en positiv företeelse då det 
förenklar för personer med värk m m att hitta sådan information och hemsidor. Flera 
reumatiker uppger att de bara vid enstaka tillfällen kommer i kontakt med reklam 
genom exempel hemsidor. Två av reumatikerna menar dock att det finns gott om 
reklam om läkemedel i reumatikertidningen men även på Internet. En reumatiker 
påtalar att allmän hälsokostreklam är vanligt och att viss hälsokost är bra för 
reumatiker.

5.2 Interaktion
Interaktion avser användarens interaktion med andra männinskor s k social 
interaktion , men också användarens interaktion med systemet.

5.2.1 Systeminteraktion
Förutom bra sökfunktioner är det viktigt att det är en fördel om det går enkelt och 
snabbt att navigera. (3,4 & 5) Respondent 3 säger att detta är viktigt eftersom hon och 
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andra reumatiker har ont  i armen och andra har svårt  att sitta stilla länge, bland annat 
är en orsak smärta i ryggen, vilket respondent  1 har. Respondent 2 tror också att det 
går att underlätta funktionerna på en hemsida för reumatiker som exempelvis har 
ledgångsreumatism. För dessa är det extra viktigt med en bra reumatikeranpassad 
hemsida som inte har för stora ytor att  navigera eller använda musen på. Skulle 
underlätta om alla ingångar till länkar/menyer ligger närmare varandra i en rad och 
inte är utspritt och poppar upp för många sidor. Respondent  5 tycker att det i 
allmänhet är viktigt att en hemsida är snabb och rationellt  kategoriserat. Respondent 3 
anser också att en ergonomiskt utformad sida skulle tilltala vissa reumatiker och att en 
bra funktion vore om det gick att förstora texter, då hon och andra reumatiker ser 
dåligt. En annan funktion som respondent 4 tror skulle locka äldre reumatiker eller 
ovana internetanvändare, är om det fanns lättillgängliga instruktioner på en hemsida 
om hur man använder dess tjänster. Förtroendevalda m fl har samstämmigt uttryckt att 
vana och kunskap av datorer är ett stort problem, framförallt avseende äldre 
reumatiker. Anpassning av gränssnitt, möjlighet att förstora texter och bilder, stöd för 
att få texter upplästa av datorn etc kan då vara intressanta i sammanhanget.

Echeverri & Edvardsson (2002) finner att hemsidor ofta innehåller för mycket 
information som uppvisas i ett ologiskt mönster, vilket kan leda till att användare 
förvillar sig, byter kommunikationsaktivitet och lämnar hemsidan. Resonemanget 
stämmer väl med reumatikernas åsikter om att relevant information i allmänhet är 
svår att få tag på och förstå, men visar också att orsaken inte behöver vara avsaknad 
av information utan lika gärna kan vara att informationen är svåröverskådlig.

5.2.2 Social interaktion
Intervjuade reumatiker för ofta fram behovet av social interaktion. De menar att en 
anledning till att Internet används av en del reumatiker är möjligheten till interaktion 
med både system och andra människor. Reumatiker 2 säger till exempel att  Internet är 
en mycket viktig kanal för henne beroende på kontakter som skapas med andra 
reumatiker. Holm (2006) anser att, även om interaktion framkallas av 
kommunikationsåtgärder, kommunikationen måste följas upp med ett samspel i form 
av dialog mellan leverantör och kund för att en framgångsrik interaktion och 
kommersiell relation skall uppstå. I stället för att använda planerade 
kommunikationsaktiviteter på ett sätt som leder till monolog gentemot kunden kan 
dialogen leda till värdeförhöjande interaktioner och företaget kan få tillgång djupare 
information om kundernas behov. (Grönroos 2004) hävdar t o m att dialog med 
kunderna krävs för att dela med sig och framkalla kunskap till berörda parter. Att 
integrera internetfunktioner som stödjer dialog, då definierat som dialog med 
företaget men också mellan kunderna själva, är funktioner som är intressanta ur ett 
RM perspektiv. Empirin indikerar att reumatiker är individer som har ett, relativt 
många andra gemenskaper, stort behov av att kommunicera med sin omgivning. Detta 
stämmer även väl med Weick’s (1995) och Schein’s (1985) resonemang kring 
meningsskapande och socialisation där behovet av dialog och socialt  umgänge är som 
intensivast när individen är osäker och känner oro.
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Information om kundernas behov, beteenden, värdeskapande processer är, i ett RM 
perspektiv, av central betydelse för att  erhålla kunskap om kunder och andra 
intressenter (Blomqvist et al 2002, Grönroos 2004). Informationsinhämtningen, där 
programvaran mäter beteende men också tar emot uppgifter från användarna är 
funktioner som relativt lätt, med hjälp  av etablerad teknik, kan tillhandahållas i ett 
internetsystem. Skillnader som framkommit i undersökningen mellan 
förtroendevaldas syn på informationstillgång kontra reumatikernas syn på densamma 
indikerar att en kunskapsbrist föreligger. Förtroendevald A anser att 
reumatikertidningen är en av de bästa källorna för att finna fördjupad informatione 
från experter inom t ex forskning etc. Reumatikerna själva verkar inte betrakta 
tidningen som lika viktig i sammanhanget.

Reumatiker 2 anser att hon får mer information från andra reumatiker än från läkare 
genom att de reumatikerna tillsammans utbyter tips och idéer om exempelvis 
mediciner. Förhållandet kan vara en konsekvens av att allmänläkarna, enligt 
reumatologerna, är “okunniga” inom reumatiska områden, samtidigt som vissa 
reumatiker har en stor kompetens inom området från intensiv kontakt med 
reumatologer och ett  stort intresse för forskningsresultat etc. Både en reumatolog, 
förtroendevalda och reumatiker uttrycker att det finns ett  ömsesidigt behov av att 
träffas (virtuellt) i större utsträckning. Reumatologen framhåller dock att tidsbrist 
sätter hinder i vägen. Respondenterna är t ex eniga om att en hemsida som erbjuder 
möjligheten till kontakt med experter via Internet  skulle uppskattas av många 
reumatiker i allmänhet. Fyra av fem tillfrågade reumatiker säger att det är eller har 
varit  viktigt för dem att kommunicera med andra reumatiker. Flera reumatiker menar 
att  kommunikationen med läkare eller andra sakkunniga kunde vara bättre, det skulle 
dels vara frekventare kontakter men också vara enklare att komma i kontakt med dem. 

På förbundsnivå så arbetar man också med att kommunicera med medlemmarna via 
det egna forumet som ligger under reumatikertidningen. Forumet används dock främst 
för kommunikation mellan medlemmarna. Förbundet har också ibland ordnat 
möjlighet att chatta med utvalda (intressanta) personer. En möjlighet till dialog med 
experter, dock ej vid en tidpunkt  som reumatikern väljer, detta trots att behovet av 
dialog skiftar över tiden för individuella reumatiker. Reumatiker 2 och 4 tycker att det 
är bra att kunna kommunicera med andra reumatiker vid behov, exempel när man mår 
lite sämre. Reumatiker 2 berättar att detta är extra viktigt för personer som upplever 
situationen jobbig och kanske har svårt tolerera sin situation, de har ett större behov 
av dialog med andra. 

5.2.3 Community
Online communities (samhällen) innebär en interaktion mellan användare på en 
hemsida och sker antingen mellan två personer genom exempelvis e-mail, chat  (privat 
eller mellan flera personer), forum, personliga hemsidor, bloggar, gästböcker, 
fotogallerier o s v. Undersökningen visar att de flesta reumatiker (en uttryckte 
tveksamhet) samt flera förtroendevalda ansåg att en s k “community” skulle attrahera 
reumatiker och kunna öka möjligheterna för aktörer i sammanhanget att 
kommunicera. För de organisationer som tillhandhåller en community kan detta vara 
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en bra källa för information om användare eller kunders känslor och attityder, vilket 
kan vara till stor användning för att organisationen skall kunna anpassa sig efter 
kunders önskemål och utveckla ömsesidigt positiva relationer. En viktig egenskap 
som en väl fungerande community bör ha är att communityn’s ansvariga har kontroll 
över vad som sker bland medlemmarna och upprätthåller ordning och ett bra beteende 
(Fill 2005). Fill’s resonemang är intressant att beakta i ljuset av att en av de 
intervjuade reumatikerna hade slutat besöka förbundets sidor pga. användarnas 
beteende i forumet. Tillsammans med likasinnade började de istället umgås på olika 
bloggar. En reumatiker har också i intervjun uttryckt en oro över att det som skrivs 
sprids utanför den berörda gruppen eller gemenskapen. Bra ordning och möjlighet till 
anonymitet kan alltså vara en viktig aspekt att beakta om funktionalitet  för dialog 
skall tillhandahållas.

5.3 Transaktion
Med transaktion så avser vi processer och metoder för att ta betalt över Internet. 
Tekniska aspekter såsom säkerhet, operatörer som kan tillhandahålla betaltjänter etc 
ligger utanför detta arbetes syfte. Respondenterna har dock uttryckt att medier i 
allmänhet innehåller mycket lite erbjudanden om att köpa produkter.  Inga av 
respondenterna säger att de köper reumatismrelaterade produkter på Internet. Dahlen 
& Lange (2003) menar att konsumenters köpbeslut och organisationers 
marknadsföring och kommunikation är integrerade med varandra. Reumatiker 4 
uppger att han köpt en specialanpassad klocka på grund av sin reumatism via Internet. 
Respondent 5 köper hälsokost på Internet, vilket han uppger att han skulle ha gjort 
oavsett reumatismen. Respondent 1 köper reumatismrelaterade produkter i affär då 
utbudet på Internet av reumatismprodukter upplevs vara litet. Respondent 1 menar att 
det är viktigt att reumatiker har ett förtroende för exempelvis en Internetsida med 
produkter, exempelvis reumatikerförbundet har ett högt anseende. Enligt  respondent 4 
känns det lite osäkert att handla på Internet, speciellt om man inte känner till 
produkterna, för att köpa borde det i så fall vara tydligt vad det är för produkter och 
finnas garantier för att allt  kring köpet går bra. Respondent 3 anser att det  finns en 
marknad för försäljning på Internet av sådana hjälpmedel till låga priser, speciellt då 
det kan vara ganska svårt att få tag på dessa i mindre städer. Respondenten tror att om 
ett företag ska etablera och profilera en hemsida för reumatiker, måste den vara enkel 
att hitta.

5.4 Relationspåverkan
Grönroos (2004) menar att relationsstödjande aktiviteter vinner mycket på att ta sin 
utgångspunkt i en kunskap om kundens värdeskapande processer. Detta är också vår 
övertygelse och vi har tidigare även beskrivit den sk virtuella organisationen som 
uppstår över organisationsgränserna. Det är från dessa värdeskapande processer samt i 
teorin om den dynamiska s k virtuella organisationen som vi bygger resterande 
analysarbete. Analysen sker då utifrån ett sociologiskt och ett organisationsteoretiskt 
perspektiv.
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5.4.1 Meningsskapande och socialisation
Weick ‘s(1995) resonemang, om att det är vid de tillfällen då individen upplever att de 
befinner sig utanför det “normala” dvs på okänd mark som meningsskapandet är som 
intensivast, bör kunna appliceras när vi försöker bedöma det förväntade (kund)värdets 
vikt, detsamma gäller Holmlund&Strandvik’s  (2002) resonemang då de menar att allt 
som händer i en relation inte har lika stor betydelse. De anser att enskilda episoder 
eller aktiviteter blir till kritiska händelser medan andra upplevs rymmas inom 
relationens “normala” processer. I undersökningen har det framkommit att 
diagnostillfället och förändringar i sjukdomsbilden är tillfällen då individen känner 
sig osäker och därför intensivt arbetar med att försöka få kontroll genom att skaffa sig 
information eller, som en förtroendevald påpekade, förneka att de är sjuka. Weick 
(1995) menar också att meningsskapande processer är som intensivast i situationer 
som präglas av osäkerhet. Omdefiniering av den egna identiteten samt hur detta “nya” 
jag skall förhålla sig till omvärlden, genererar enligt Schein (1985) en utagerande 
rollorienteringsprocess. När reumatikern varit sjuk en längre tid och hunnit “vänja” 
sig vid sjukdomen så upplevs rimligen många av de tidigare kritiska händelserna vara 
normala och därför ryms de inom relationens “normala” processer. Vi kan här ana en 
slags sjukdomscykel som bör vara intressant ur ett RM perspektiv. 

En reumatiker menade att det är under de perioder som man börjar må bättre som man 
är som mest socialt aktiv, en annan menade att  det är tvärtom. Weick (1995) hävdar att 
meningsskapande utgörs av “social interaktion” vilket stämmer väl med den 
värdeskapande process som flera respondenter betonat d v s vikten av social samvaro 
med människor i liknande livssituation. Många reumatiker söker sig till studiecirklar 
och andra gemensamma aktiviteter under perioder då de orkar med detta. 
Meningsskapande är också tillbakablickande (Weick 1995), vilket medför att 
reumatiker som hjälper andra (när de orkar) överför delar av sin redan skapade 
verklighetsuppfattning till andra. Vi har tidigare påpekat att socialisation och 
meningsskapande sker i interaktion med andra d v s i någon sorts gemenskap. Aktörer 
och den kontext  där processerna sker har en kraftig påverkan på de gemensamma 
värden som skapas. Även om Internet utgör en del i den kontext som vi diskuterar så 
tillkommer mer abstrakta dimensioner. Verklighetsuppfattning och rollorientering 
formas och omformas tillsammans med aktörerna i aktuell situation. Det är t ex 
rimligt att, för en reumatiker, så har en reumatolog större påverkan på reumatikerns 
verklighetsuppfattning än vad andra individer har. Empirin visar t ex att  efterfrågan på 
reumatologens åsikter och kunskaper är större än tillgången, vilket vi ser som en 
indikation på att reumatologens auktoritet, i sammanhanget, är avsevärt  större än 
många andra aktörers.

5.4.2 Aktörer, gemenskap och kontext
Internet utgör en kontext som i stora stycken är unikt på det viset att  interaktion och 
socialt umgänge kan ske anonymt eller åtminstone via ett alterego av något slag. De 
individer som utgör aktörer i en sådan process har någon form gemenskap, om så 
endast definierad via ett gemensamt handlande. Sammantaget så bildar Internet, 
reumatiker, patientorganisationer, läkare, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, etc en arena 
eller en slags virtuell organisation där aktörernas värdeskapande processer sker.

- Analys -

- 55 -



Enligt Lundberg (2005) så är det idé att  dela upp begreppet gemenskap i två delar. 
Han karaktäriserar ledig gemenskap som att individen står i centrum och att umgänge 
sker på individens villkor samt att gemenskapen är av estetisk art. Vi anser att det 
framkommer i empirin att reumatiker känner en gemenskap utifrån den gemensamma 
livssituation som de har utifrån sin sjukdom. Flera gånger så hänvisar respondenterna 
till “vi” och “dom” etc. Reumatikerna bygger dock inte sin känsla av samhörighet 
utifrån individen eller utifrån en delad estetisk uppfattning.

Stabil gemenskap handlar enligt Lundberg (2005) om att gruppen står i fokus och den 
existerar utifrån mål och syften som inte låter sig begränsas av den enskilda 
individens intressen. Såtillvida finner vi reumatikernas livssituationsgrundade 
gemenskap stämma väl med Lundbergs resonemang. Han resonerar dock vidare och 
finner att  stabil gemenskap  grundas i en gemensam etik som baseras på en gemensam 
ideologi och en gemensam världsuppfattning. P g a att Lundberg (2005) utgått  från en 
politisk gemenskap och en religiös gemenskap så bygger mycket av hans resonemang 
på frivillighet, notera dock att han inte ställer upp “frivillighet” som karaktäristika för 
stabil gemenskap. Frivillighet stämmer dåligt med den nysjuka reumatikern som 
tvingas omdefiniera sin individuella identitet utifrån en “påtvingad” sjukdom. Övrig 
karaktäristika för stabil gemenskap; långsiktighet, regelbundenhet samt närvaron av 
en organisation med centrala ansvarsområden stämmer bättre.

Vi finner att Lundberg (2005) inte belyst stabil gemenskap utifrån ett 
ofrivillighetsbaserat perspektiv men upplever att begreppet ändå har relevans och dess 
betydelse mycket väl kan vidgas att inbegripa även denna typ av gemenskaper. Vi 
känner dock att vissa skillnader kan föreligga. S k lediga gemenskaper bör t ex 
rimligen oftare existera inom stabila gemenskaper grundade på ofrivillighet vilket får 
konsekvenser för appliceringen av ett RM synsätt. Holmlund&Strandvik (2002) samt 
Blomqvist et  al (2002) menar att en grundläggande kunskap om bakomliggande 
faktorer , som utgör grunden för gemenskapens existens och styrka, är av central 
betydelse för ett effektivt och framgångsrikt relationsarbete.

Flera av intervjuade reumatiker har använt eller använder förbundets forum, en 
reumatiker har slutat  att använda forumet p g a att hon tyckte att det blev “...för 
mycket pajkastning”. Respondenten driver en egen maillista där medlemmarna blivit 
medlemmar genom personliga rekommendationer. Maillistan är ett exempel på en 
underliggande ledig gemenskap som existerar inom den mer stabila gemenskap som 
utgörs av reumatiker i allmänhet. En reumatiker menar också att många bloggar idag 
och att  vissa bloggar är populärare än andra. Dessa bloggar kan utgöra ytterliggare 
exempel på lediga gemenskaper som existerar under den stabila gemenskapen.

5.4.3 Aktivitet eller utebliven aktivitet
Om de tekniska produktegenskaperna löser problem och tillfredsställer behov som 
kunden upplever att han/hon har så innebär det att  kundens interna processer stöds d v 
s sökt behovstillfredsställelse erhålls. Grönroos (2004) menar att  relationsstödjande 
aktiviteter vinner mycket på att ta sin utgångspunkt i en kunskap om kundens 

- Analys -

- 56 -



värdeskapande processer. Becare’s produkter bygger sitt existensberättigande på en 
förmåga att lindra obehaglig symtom och ev. också bidra med att  läkningsprocessen 
effektiviseras.

De symtom som respondenterna uttryckt är bl a smärta, fysisk- och psykisk trötthet 
samt motoriska problem. Bl a menar förtroendevald 1 att informationssökandet är 
beroende på “…om den sjuke orkar…”, reumatiker 3 nämner att hon och andra 
reumatiker “…har ont i armen och andra har svårt att sitta stilla länge…”, 
reumatolog 2 talar om “…de som har ont i sina leder”. Respondenterna har även 
uttryckt att ett antal andra interna processer är tydliga t ex försök att lösa 
informationsbehov om; sjukdomen, konsekvenser, behandlingar, hjälpmedel m m. 
Andra processer är social interaktion med människor i liknande livssituation, att 
kunna hjälpa andra reumatiker, att erhålla effektiv behandling etc. Reumatolog 1 
menar bl a att “…det är viktigt för reumatiker att få en korrekt diagnos snabbt, både 
för egen skull och speciellt för att få rätt behandling.”, Reumatolog 2 nämner 
följande i samband med behov av information om sjukdomen “…behovet i regel är 
störst i början av sjukdomen, när diagnosen precis har ställts.”

Grönroos (2004) menar att om leverantören framgångsrikt  kan sammankoppla egna 
resurser med kundens interna processer så skapas en värdebas samt att, som tidigare 
nämnts, relationsstödjande aktiviteter vinner mycket på att ta sin utgångspunkt i en 
kunskap om dessa processer. Blomkvist et al (2003) menar också att om företaget 
lyckas med att stödja kundernas värdeskapande processer så skapas positiva 
upplevelser och kunderna upplever ett  värde som leder till att de stannar kvar som 
kunder. Att identifiera värdeskapande processer är alltså av central betydelse . Nedan 
följer några sådana processer som vi identifierat under intervjuerna.

 Identifierade värdeskapande processer
• Informationssökning
• Diagnostisering
• Behandling av sjukdom och lindring av symptom
• Social samvaro med andra reumatiker

Respondenterna är överens om att  informationsbehovet är som störst vid 
diagnostillfället. I undersökningen framgår att diagnostisering ofta är en utdragen 
process som ibland kan ta en avsevärd tid. Under denna period är 
informationssökning en intensiv och central process och därmed också 
värdeskapande. En reumatiker menar att de som har svårt att acceptera sin situation 
har ett större behov av att kommunicera än andra. Samma reumatiker menar att en del 
är aktivare när de är bättre medan andra är aktivare när de är sämre. Några av de 
intervjuade reumatikerna uttryckte att de inte hade något behov av att  kommunicera 
med andra reumatiker men menade samtidigt  att detta nog var relativt ovanligt. 
Anledningen till att  det  inte fanns ett sådant behov var, enligt en reumatiker,  att 
dennes sjukdom var extra svår (lika drabbade var svårt att finna). En annan menade 
att han inte hade ett sådant behov eftersom han hade så lindriga symptom.
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Behandling och lindring av symptom är processer som ligger mycket nära varandra. 
Många behandlingar lindrar men tar inte bort  symptom. Likaledes kan besvären 
lindras men inte botas. Behandling av sjukdomen är en värdeskapande process som 
rimligen är av stor betydelse för individen och som till stora delar kan antas skapa mer 
av trygghet ån osäkerhet. Behandling som ger dåligt, eller inget, resultat skapar 
troligen däremot en hel del oro och osäkerhet. Lindring av symptom är en 
värdeskapande process som tydligt knyter an till egenskaper hos Becares produkter.

Avsaknad av aktiviteter består enligt flera av respondenterna i första hand av 
uteblivna möjligheter att möta och tala med specialistkompetens inom sjukvården, 
främst läkare. Utebliven behandling, främst beroende på avsaknad av diagnos, är ett 
annat exempel.

Respondenterna lyfter fram behov av social samvaro med andra reumatiker i 
allmänhet men också behov av samvaro med någon inre krets där de känner varandra. 
Samtidigt betonar en reumatiker behovet av att  umgås med vanliga människor och 
“…inte bara prata sjukdom…”.

5.4.4 Värde
Intensiteten eller styrkan i det skapade värdet  beror rimligtvis, åtminstone delvis, på 
huruvida kunden upplever det som viktigt att  processen genererar en tillfredsställande 
lösning. Avseende upplevt  behov/behovstillfredsställelse via umgänge på Internet så 
relaterade de flesta respondenterna till förbundets forum men också till bloggar av 
olika slag. Två reumatiker som tidigare skrivit mycket på förbundets forum hade 
slutat p g a att de inte fann att forumet utvecklades rätt eller hade bra stämning. 
Processen med att kommunicera på forumet genererade då ett  negativt  värde eftersom 
aktiviteten inte bidrog med något stöd till att skapa en social interaktion som kändes 
meningsfull. Värdet på aktiviteteten förändrar alltså individens verklighetsuppfattning 
och tolkning av sin egen roll i förhållande till aktivitet, aktörer och kontext. Detta 
förhållande utövar alltså ett förändringstryck på relationen som utövade på

5.4.5 Påverkan på relationen
Vi har tidigare konstaterat att kundrelationen kan bestå av kunder som är (1) positivt 
engagerade, (2) indifferent engagerade samt (3) negativt engagerade. De intervjuade 
reumatologerna mfl är överens om att det är i början av sjukdomstiden som 
informationsbehovet är som störst. En patient som erhåller stöd i sina värdeskapande 
processer upplever att ett värde genereras utifrån genomgångna aktiviteter/episoder. 
Värdet kan upplevas ha en positiv, neutral eller negativ påverkan på aktuell intern 
process. Upplevs värdet vara neutralt så påverkas existerande rollorientering och 
verklighetsuppfattning ytters marginellt. Är värdet kraftigt positivt eller kraftigt 
negativt, som i fallet med reumatikern som fann forumet otrevligt, så förändras 
rolltolkning och/eller verklighetsuppfattning och individen kan uppleva att ett 
förändringsbehov av relationen föreligger, d v s relationen har påverkats. 
Värdeskapande processer hos reumatiker som identifierats var informationssökning, 
diagnostisering, behandling av sjukdom och lindring av symptom samt social samvaro 
(främst med andra reumatiker).
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5.4.6 Affinitetsgrupper
Om vi knyter an till tidigare resonemang där vi konstaterat att styrkan i lojaliteten 
beror på upplevda sociala band, bl a av hur starka sociala band individen känner med 
gruppen samt vilken social samhörighet som individen känner med gruppens 
medlemmar. Vi upplever att den grupp som reumatikerna känner en stark social 
samhörighet med är sin patientförening. Dessa driver aktuella frågor politiskt och 
bevakar reumatikernas intressen, både på ett lokalt plan och på ett  nationellt  plan. En 
reumatiker menar att hon inte köper reumatikerrelaterade produkter på Internet men 
att hon skulle kunna tänka sig detta om butiken fanns på förbundets sidor. Hennes 
resonemang påvisar behov och förekomst av förtroende för den stabila gemenskapen 
“patientorganisationen” (i aktuellt fall förbundet). Andra affinitetsgrupper är de lediga 
gemenskaper som bildats bland medlemmarna i den stabila gemenskapen. T ex så 
påvisade undersökningen förekomst av gemenskaper i form av e-mailgrupper. Läkare, 
sjukgymnaster etc är grupper som kan benämnas som auktoriteter och deras 
organisationer t  ex läkarföreningen har en hög trovärdighet. Reumatologer och 
förtroendevalda framhåller det goda samarbete som dessa grupper har i dagsläget.

Reumatikerförbundet som affinitetsgrupp
Det visade sig i ett tidigt skede att reumatikerförbundet och dess hemsida verkar vara 
relativt centralt i sammanhanget, med förhållandevis många reumatiska besökare som 
bland annat kommunicerar genom deras forum och söker information. 
Reumatikerförbundet kan betraktas som en av de centrala organisationerna som enligt 
Lundberg (2005) ofta förekommer inom stabila gemenskaper. Respondenterna har 
också i intervjuerna uttryckt att de betraktar reumatikerförbundet som en viktig 
organisation för människor med reumatism.

“Det är viktigt att reumatiker får ett förtroende för exempelvis en internetsida
med produkter. Exempelvis reumatikerförbundet har ett stort förtroende.”

     (Reumatiker 1)

Rimligtvis är dessa centrala organisationer i s k stabila gemenskaper lämpliga som 
affinitetspartners då de ofta har sitt existensberättigande utifrån de faktorer som ligger 
till grund för att den aktuella gemenskapens existens. Reumatikerförbundet 
kommunicerar med medlemmar (reumatiker) via kanaler som reumatikertidningen, 
telefon, brev, Internet (hemsida och epost), möten och nyhetsbrev. Information sprids 
ofta från förbundet, via lokalförbunden, till medlemmarna. Samtliga reumatiker är 
dock inte medlemmar, men eftersom reumatikerförbundets hemsida är tillgänglig för 
alla, stärks bilden av att reumatikerförbundets hemsida är central som 
kommunikationsverktyg för reumatiker i allmänhet. Reumatikerförbundet har alltså 
en relativt  väl fungerande hemsida, ca 200 anslutna lokalförbund och intervjuade 
reumatiker och även reumatologer har uttryckyt att det föreligger ett mycket väl 
fungerande arbetar tätt tillsammans med reumatologer och andra experter inom 
reumatism. 
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6. Slutsatser
Utifrån analysen har vi dragit nedanstående slutsatser. Notera att slutsatserna gäller 
intervjuade respondenter och ev generaliseringar till verkligheten endast kan 
grundas på ett logiskt, förnuftmässigt baserat, resonemang. Någon matematiskt 
fastställd signifikans föreligger heller inte.

Vi startade detta arbete med intentionen att uppfylla syftet:

 “...att få en djupare förståelse för hur Becare kan applicera ett relations-
 marknadsföringssynsätt på utformningen av en internetstrategi.”

Initialt  var vår ambition att lösa ovanstående syfte utifrån strikt  marknadsförings-
mässiga utgångspunkter. Vår tanke var att  genom att utgå från relevant 
kommunikations- och marknadsföringsteori så skulle vi kunna identifiera och 
analysera värdeskapande processer i insamlad empiri och analysera dessa i ett RM 
orienterat, internetstrategiskt perspektiv. Under arbetets gång har vi funnit att  det varit 
nödvändigt att applicera ett mer sociologiskt orienterat perspektiv, då vi funnit  att 
relationsorienterad teori till stora delar tar sin utgångspunkt utifrån sociologisk 
forskning.

I undersökningen har det framkommit att reumatiker har stora behov av socialt 
umgänge med medmänniskor i liknande livssituation d v s kommunikationsbehovet är 
stort. Behovet av interaktiva funktioner är påtagligt. Informationsbehovet varierar 
kraftigt beroende på hur symptomen utvecklas. I anslutning till att  de får diagnos eller 
är under utredning så präglas deras vardag till stor utsträckning av ett 
informationssökande eftersom behovet av ny kunskap då är som störst. Vår slutsats är 
att  denna period innebär ett  intensivt meningsskapande och att en lyckad 
informationssökning då utgör en av individens mest centrala värdeskapande 
processer. De upplever inte att nuvarande aktörer på “marknaden” tillhandahåller 
relevant information tillräckligt lätttillgängligt och i tillräckligt stor omfattning. Kort 
sagt, utbudet matchar inte efterfrågan.

Det finns en tydlig skillnad mellan förtroendevaldas syn på behovstillfredsställelsen 
kontra reumatikernas uppfattning. De förtroendevalda anser att informationen finns 
om man söker aktivt. Reumatikerna ger uttryck för en frustration där 
informationssökningarna inte ger tillfredsställande resultat. Perioden av att vara 
“nysjuk” genererar också en hel del socialisationsprocesser p g a att  individen 
omdefinierar den egna identiteten samt hur detta “nya” jag bör förhålla sig till 
omvärlden. Sammantaget så medför informationsbehov och informationstillgång stora 
möjligheter för Becare att bygga långsiktiga och positiva relationer.

Behovet av social samvaro med människor i liknande livssituation anser vi vara 
centralt. Internet utgör också här en lämplig arena för att tillfredsställa detta behov. 
Samtidigt finner vi att nuvarande aktörer inte lyckas åstadkomma detta fullt ut.
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En av reumatologerna menade att utbildningsnivån hos individer påverkar deras 
tillgång till information, detta finner vi vara ett rimligt antagande då specialuttryck etc 
rimligen förutsätter en viss kompetens för att kunna förstås. Vi anser att detta medför 
att kodningen av budskapet anpassas till målgruppens förmåga att tolka innehållet. 
Lämpligen bör budskapet formuleras olika beroende på mottagaren. Det föreligger 
också ett behov av anpassing av gränsnitt till de, främst motoriska, problem som 
reumatiker har.

Reumatikerna känner en stark social samhörighet med sin patientförening. 
Gemenskapen anser vi kan karaktäriseras som en sk “stabil gemenskap”. 
Underliggande gemenskaper av mer ledig karaktär förekommer dock. Båda dessa 
gemenskaper kan användas i en affinitetsorienterad marknadsföring. Ytterligare 
affinitetsgrupper är t ex läkarorganisationer, reumatologer, sjukgymnaster etc.
Reumatikerförbundet utgör en viktig aktör och vi anser att det är en grupp  som det är 
viktigt att ha goda relationer med samtidigt som det är en tydlig affinitetsgrupp.

Internet är centralt i reumatikernas informations- och kommunikationprocesser. 
Avseende behovet av en community  så har vi funnit att  det finns ett tydligt  utrymme 
för att etablera en sådan riktade mot reumatiker på internet. Funktionellt bör en sådan 
innehålla mycket av interaktionsmöjligheter mellan användare. Communityn med ett 
tillhörande inloggningsförfarande utgör också en mycket god källa för 
marknadsinformation. Vi anser att tillgången på högkvalitativ information är 
avgörande för att lyckas med relationbyggande i allmänhet och på Internet i synnerhet 
t ex om användares känslor och attityder, vilket kan vara till stor användning för att 
organisationen skall kunna anpassa sig efter kunders önskemål och utveckla 
ömsesidigt positiva relationer.

Avseende försäljning av relaterade produkter på Internet så hävdar intervjuade 
reumatiker att utbudet är dåligt, främst av medicinska hjälpmedel. Vi har även noterat 
att  de upplever att mängden reklam är för liten, vilket rimligen bör innebära ett 
mindre brus och därför högre uppmärksamhetsvärden än vad man generellt kan 
fövänta sig.

- Slutsatser -

- 61 -



7. Rekommendationer
Nedan följer våra rekommendationer utifrån dragna slutsatser samt vår uppfattning 
om arbetets ev bidrag till forskningen. Vi ger också ett förslag på vad vi upplever 
skulle vara en intressant fortsatt studie.

Vi rekommenderar Becare att använda Internet som ett  verktyg att stödja 
värdeskapande processer hos reumatiker och andra intressenter. De processer som vi 
lyckats identifiera är: (1) Informationssökning, (2) Diagnostisering, (3) Behandling av 
sjukdom och lindring av symptom samt (4) Social samvaro med andra reumatiker.

Av dessa så är det  främst 1,3,4 som vi rekommenderar Becare att aktivt arbeta vidare 
med och söka stödja. Diagnostiseringen (2) är också en central process som involverar 
reumatiker och flera sk experter. Kan Becare stödja denna process hos samtliga 
aktörer så är det grunden i ett mycket effektivt relationsbygge. Vi tror dock att denna 
process är svårast att påverka positivt. Informationssökning (1) är också en process 
som är intensiv i diagnostiseringsfasen och stöd för denna kan indirekt stödja 
diagnostiseringsprocessen. Behandling av sjukdom och lindring av symptom (3) är 
processer som stöds av Becare’s produkter.

Förutom att tillhanda Becare’s produkter via Internet  så är rekommenderar vi även 
personlig bearbetning av sjukgymnaster samt mycket information om produkterna 
Internet, då i flera mediaformat som t ex text, ljud, bilder, video. Vi rekommenderar 
Becare att noga analysera hur ev socialisations- och meningsskapande processer ser ut 
och fungerar, främst i anslutning till diagnostiseringen (när individen är “nysjuk”).

Behovet av social samvaro med andra reumatiker är kanske den process som, 
tillsammans med informationssökningen, tydligast framstår som lämplig att försöka 
stödja med Internetfunktionalitet. En sk community är ett  intressant alternativ då 
behovet av social samvaro är så pass uttalat. Kostnader för att bygga och underhålla 
en sådan kan vara Becare övermäktigt, åtminstone i företagets etableringsfas. Initialt 
så rekommenderar vi Becare att finna en enkel men funktionell e-butikslösning där 
produkterna kan presenteras och säljas på ett överskådligt och professionellt sätt. I 
steg två så rekommenderar Becare att koncentrera sig på att publicera relevant 
information i ett strukturerat format som andra aktörer t ex reumatikerförbundet kan 
prenumerera på (och publicera på sin sajt) då vi tror att det är det mest  mest 
kostnadseffektiva sättet att etablera sig på Internet. Steg 1 bör relativt snabbt följas av 
steg tre då Becare intensifierar sin närvaro med interaktiva funktioner, gärna i en 
community utvecklad tillsammans med reumatikerförbundet.

Vi rekommenderar också att Becare arbetar med att dels kommunicera via 
affinitetsgrupper men också att synliggöra sitt stöd till dessa  grupper genom 
exempelvis rabatter, bidrag o s v.

7.1 Bidrag och rekommendationer till vidare forskning 
Arbetets viktigaste bidrag till forskningen är den modell som vi  konstruerat för att 
illustrera relationspåverkan över organisationsgränserna i ett sociologiskt perspektiv. 
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Vi finner det  intressant om en studie kunde genomföras där modellen testas mot 
verkligheten och ev modifieras utifrån erhållna resultat. Kanske finns det 
organisationsutvecklingsverktyg som kan appliceras på relationsstyrning avseende 
virtuella organisationer som existerar över de formella organisationsgränserna.
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Bilaga 1

Intervjuformulär

1 Reumatiker

- Ålder?

A Information

Hur får du information om reumatism vanligtvis, genom vilka medier? 

På vilka andra sätt kan du få tag i information om reumatism, genom vilka andra 
medier kan du få information om reumatism?

Upplever du att du får tillräckligt med information om reumatism? Vad tror du andra 
reumatiker tycker?

När söker du efter information om reumatism?

Saknas det någon form av mediekanal som skulle kunna ge nyttig information? 
Exempel: nyhetsblad.

B Kommunikation/marknadsföring

Är det viktigt att kunna kommunicera med andra reumatiker?

Vilka befintliga kommunikationssätt med andra reumatiker finns nu? Vad är dåligt, 
bra?

Kommunicerar du och andra reumatiker med varandra på Internet? Exempel på 
forum.

Tycker du att det förekommer mycket marknadsföring eller reklam som handlar om 
reumatiska produkter? Är det positivt eller negativt, hur?

Är du i kontakt och kommunicerar aktivt med reumatikerförbund/organisationer, 
läkare, sjukgymnaster, med flera. Varför, varför inte?

Tycker du att en hemsida med möjligheter att kommunicera med experter inom 
reumatism skulle vara intressant för reumatiker att besöka?

C Internet/Becare

Vilka åldersgrupper bland reumatiker tror du använder Internet mest?
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Använder du Internet, i så fall på vilka sätt?

Är du inne på Internetsidor som är relaterade till reumatism? Vad får du ut?

Vilken/vilka utav dessa Internetsidor är bäst, varför?

Vilka funktioner tycker du är viktigast på en hemsida, m a o vilka funktioner får dig 
att trivas på en hemsida? 

Vad behövs på en hemsida som är anpassad för reumatiker för att personer ska 
återvända och kanske bli medlem i något ”samhälle”, exempel funktioner?

Skulle du bli mer intresserad av att besöka en hemsida som till stor del var anpassade 
för reumatiker, om sidan hade kopplingar till reumatikerförbundet, läkare och andra? 

Köper du produkter via Internet? Varför, varför inte?

Köper du reumatism relaterade produkter via Internet? Varför, varför inte?

Vad saknas rent allmänt på Internetsidor, vad skulle kunna förbättras och ändras? 
Egna förslag?

Vad skulle kunna göras för att få fler reumatiker att använda Internet?

Vilken art  av reumatism hindrar de drabbade att använda Internet?  Hur skulle man 
kunna underlätta användningen för dem?

2 Organisationer/förtroendevalda
A Har reumatikerna enkelt tillgång till relevant information om sin 
sjukdom?

Upplever Du att reumatikerna enkelt får den information som de vill ha och behöver? 
Hur, på vilket sätt?

Upplever Du att Ni får tillräcklig och relevant information från medlemmarna?

B Hur används Internet som media för informationsspridning?
För vilken typ av information används Internet för att nå ut till berörda reumatiker?
Vilka media används? Bild, text (forum, chatt), ljud, film
Finns möjlighet till direkt respons från reumatikerna? Hur, på vilket sätt?
Finns det någon typ/form av information där Internet medvetet inte används?

Vilken information gäller det? Varför? Vilka media avänds istället? Finns möjlighet 
till direkt respons från reumatikerna? Hur, på vilket sätt?
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Hur får reumatikerna information om forskningsresultat, nya hjälpmedel,  
behandlingar etc.

Vilka är de största problemen med att använda Internet för kommunikation med 
medlemmarna? T ex teknikkunskap, handikapp, säkerhet, dålig effektivitet.

3 Sjukgymnast/Läkare
Upplever du att reumatikerna får den information som de vill ha och behöver?

Kommunicerar du (aktivt, passivt) med reumatiker som grupp? T ex via Internet, 
andra relevanta forum, intresseorganisationer, publikationer, debattinlägg etc.

Hur görs urval av medicinska hjälpmedel t ex av värmegenererande produkter som 
Becare’s?

När upplever du att informationsbehovet är som intensivast hos reumatiker? Ex vid 
diagnos, nya behandlingar, mediciner, hjälpmedel.

Är Internettransparensen (snabb spridning av fakta och rykten) ett  problem i 
patientkontakten? T ex ”kunniga” patienter som ”anser sig veta” hur en lämplig 
behandling ser ut, vill ha en viss typ av medicin, hjälpmedel etc.
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Bilaga 2

Intervjuer med reumatiker

Reumatiker 1
 Ålder: 26 år.

A Information

- Hur får du information om reumatism, genom vilka medier? 
Främst Internet, men även från läkaren.

- På vilka sätt kan du få tag i information om reumatism, genom vilka medier kan du få 
information om reumatism? 
Reumatikertidningen från reumatikerförbundet.      

- Upplever du att du får tillräckligt med information om reumatism? Vad tror du andra 
reumatiker tycker?
Nej! Det tror hon även andra reumatiker anser. Det som finns görs inte synbart. Det borde 
finnas mer i vanliga tidningar

- När söker du efter information om reumatism?
I början, när man hade fått sjukdomen och när man vill uppdatera sig om reumatism.

- Saknas det någon sorts information om reumatism?
Ja framförallt i början när man fått reda på att man har reumatism är svårare att hitta när 
man inte vet om de platser som finns.

B Kommunikation/marknadsföring

- Är det viktigt att kunna kommunicera med andra reumatiker?
Ja det är viktigt.

- Vilka befintliga kommunikationssätt med andra finns reumatiker finna nu  Vad är 
dåligt, bra? 
Forum med chat är bra och viktigt. Det finns ju även lokala föreningar man kan träffas 
personligen.

- Kommunicerar du och andra reumatiker med varandra på Internet?
 Exempelvis på forum.

- Tycker du att det förekommer mycket marknadsföring eller reklam som handlar om 
reumatiska produkter? Är det positivt eller negativt, hur?
Nej! Finns bara marknadsföring på i medier som handlar om reumatism, exempelvis på en 
hemsida.

- Är du i kontakt och kommunicerar aktivt med reumatikerförbund/organisationer, 
läkare, sjukgymnaster, med flera. Varför, varför inte?
Nej inte direkt, det skulle behövas mer av det.

- Tycker du att en hemsida med möjligheter att kommunicera med experter inom 
reumatism är intressantare för reumatiker att besöka?
Ja! hon tror också att andra reumatiker skulle uppskatta det. 
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C Internet/Becare

- Vilka åldersgrupper bland reumatiker använder Internet mest?
Alla åldrar, allt från 20-30 åringar. Alla är desperata efter information. 

- Använder du Internet, i så fall på vilka sätt?
Hon tror att folk framförallt har behov av information och kommunikation när sjukdomen är 
ny. Många har ett problem att de går till att en läkare.

- Vilka funktioner tycker du är viktigast på en hemsida, m a o vilka funktioner får dig 
att trivas på en hemsida?
Ett forum, ett chattrum och gärna tillgång till att kunna fråga en läkare om sakfrågor. Just 
närheten till en läkare är något som inte finns men som vore uppskattat. Även reumatiker vore 
ett uppskattat inslag. Hjälp med träningskost och träning tycker hon är en bra ide. Många 
mår bättre av träning. 

- Köper du produkter via Internet? Varför, varför inte?
Nej, det sker på affärer. Men det finns inte så mycket att köpa på Internet, dåligt utbud. Det är 
viktigt att reumatiker får ett förtroende för exempelvis en Internetsida med produkter. 
Exempelvis reumatikerförbundet har ett stort förtroende.

- Vad saknas på Internetsidor, vad skulle kunna förbättras och ändras? Egna förslag?
Reklam som gör det enklare för personer att hitta källor och sidor för reumatiker, men och 
andra som är intresserade och har värk överhuvudtaget. Framförallt för de som nyss fått 
sjukdomen. Finns ex en Internetsida från GBG som inte många känner till.

- Vilken art av reumatism hindrar drabbade att använda Internet, Hur skulle man 
kunna underlätta användningen för dem?
Visst skulle det kunna underlätta för vissa reumatiker med enklare menyer eller funktioner. 
Själv har hon ont i ryggen och då är ju stolen viktig. Men framförallt sidor som laddar upp 
snabb, så att det inte tar för lång tid att navigera. Reumatikerförbundet är den Internetsida 
som verkar vara det enda alternativet för reumatiker. Det som är bra med den sidan är att det 
finns diagnosgrupper, dvs. indelningar för olika diagnoser i underforum där man kan 
diskutera.
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Reumatiker 2
 Ålder: 36
 Hon har haft reumatism i sex år. 

A Information

- Hur får du information om reumatism, genom vilka medier? 
Främst genom nätet genom där själv söker efter information. Finns en del från 
reumatikertidning också. 

- På vilka sätt kan du få tag i information om reumatism, genom vilka medier kan du få 
information om reumatism?
Får mer information genom att prata med andra reumatiker än vad man får av ex läkare. Bl.a. 
om mediciner och prata om olika situationer. Man får mycket tips och idéer. Bland annat 
genom forum och mycket information genom mail och maillistor. Lista med folk som har barn 
med reumatism. Reumatiker reser utomlands, efter resor kan det tillkomma medlemmar.  

- Upplever du att du får tillräckligt med information om reumatism? Vad tror du andra 
reumatiker tycker?
Man sökte efter mer information de första sjukdomsåren, Numera är det mindre, nyheter är ju 
fortfarande intressant. Läkare informerar inte någonting mer än nödvändigt, de har knappt tid 
att göra det d ska göra! Man får ta reda på mycket själv. 

- När söker du efter information om reumatism?
Hon har en dotter på 13 år med reumatism. Därmed sökte hon mycket information när hon 
var liten. Det är nog generellt att när man nyss blivit sjuk vill veta allt om sjukdomen. 

- Saknas det någon form av mediekanal som skulle kunna framföra sådan nyttig 
information? Exempel nyhetsblad.
Forskningsrapporter ej intressant eftersom det mest är siffror. Dock skulle 
reumatikertidningen kunde komma ut oftare. Men lagom med information är bäst så det inte 
hänger över en för mycket, hämtar informationen vid behov. Kan bli för mycket, dels tröttnar 
man och vissa kan gräva ner sig.

B Kommunikation/marknadsföring

- Är det viktigt att kunna kommunicera med andra reumatiker?
Det beror på sin egen situation, hur man mår själv. Ex reumatikerförbundets forum skrev hon 
mycket på under en period, när mycket skedde. Är bra vid behov, när hon mår dåligt. Många 
andra skriver om att de mår bra, hon gör tvärtom. Fler kommunicerar när de mår bra, bl.a. 
för att många inte har energi eller är upplagda när de mår sämre. 

- Vilka befintliga kommunikationssätt med andra finns reumatiker finna nu Vad är 
dåligt, bra?
Bra att kontakt kan tas vid eget behov, kan välja själv när man vill. Bra att maillistan inte är 
allmän utan att den kontrolleras och bara används av medlemmar. Är en trygghet där man 
kan skriva vad man vill. Folk som är på forum är i olika faser, även folk med värk över-
huvudtaget tycker hon kan var delaktiga. Reumatikerförbundet är moderator på forumet. Hon 
skriver inte speciellt mycket på detta forum numera, Bl.a. för att det var mycket pajkastning. 
Det var flera stycken som slutade där och istället chattar personligare. Läser ibland men det 
verkar inte hända så mycket på forumet/sidan. I hennes Internetkrets bloggar alla däremot 
mer eller mindre. Hon skriver inte själv så mycket i sin blogg, är anonym och vill vara privat 
och bara dela med sig vissa positiva saker där. 

- Tycker du att det förekommer mycket marknadsföring eller reklam som handlar om 
reumatiska produkter? Är det positivt eller negativt, hur?
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Nej, finns ingen reklam finns direkt. Ser ingen reklam i alla fall, så det borde vara väldigt lite. 
Några enstaka gånger emellanåt. 

- Tycker du att en hemsida med möjligheter att kommunicera med experter inom 
reumatism är intressantare för reumatiker att besöka?
Vore väldigt bra, finns inga på som chattar etc. Finns en sida med någon läkare där man kan 
ställa frågor. På reuma- direkt. Har själv aldrig gjort det

C Internet/Becare

- Vilka åldersgrupper bland reumatiker använder Internet mest?
Kanske från 20 och uppåt, kanske många runt 20-30, finns dock i alla åldrar.

- Använder du Internet, i så fall på vilka sätt?
Letar mest upp information genom att söka på specifika saker.

- Vilka funktioner tycker du är viktigast på en hemsida, m a o vilka funktioner får dig 
att trivas på en hemsida? 
Community? Hade varit lite intressant, men viktigt om det styrs på rätt sätt. Bara det fungerar. 
Efter pajkastningen på reumatikerförbundets forum, infördes regler, det blev som en lekskola. 
Exemplet Lunarstorm är ett ganska kul ställe

- Skulle du eller andra bli mer intresserade av att besöka en hemsida som till stor del 
var anpassade för reumatiker, om sidan hade kopplingar till reumatikerförbundet, 
läkare och andra?
Är kanske bra men det behöver absolut inte bara vara en sida för sjuka. Hon är i en fas där 
hon inte behöver prata så mycket om sjukdomen, utan gärna om annat . Att dela upp en sida 
grundat på folks situationer å behov tycker hon är en bra ide. 

- Köper du produkter via Internet? Varför, varför inte?
Nej! Fick bl.a.  mycket gratisprodukter förr. 

- Vad saknas på Internetsidor, vad skulle kunna förbättras och ändras? Egna förslag?
Många har kanske ej kunskap eller ork att leta och hitta efterfrågad information. Därför vore 
det för dessa om det fanns samlat. 

- Vilken art av reumatism hindrar drabbade att använda Internet, Hur skulle man 
kunna underlätta användningen för dem?
Finns de med ex ledgångsreumatism som har svårigheter att använda datorer på olika sätt
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Reumatiker 3
- Ålder: 30

A Information

- Hur får du information om reumatism vanligtvis, genom vilka medier?
Enbart Internet

- På vilka andra sätt kan du få tag i information om reumatism, genom vilka andra 
medier kan du få information om reumatism?
Bibliotek, läkare, sjuksköterska, reumatikerforum. 

- Upplever du att du får tillräckligt med information om reumatism? Vad tror du andra 
reumatiker tycker?
Jag är ju tandläkarestudent och tillgång genom bibliotek. Men andra upplever nog att det 
finns lite information. Det gäller framförallt allmän information för nysjuka som inte är så 
komplicerad. Förutom allmänna förbättringar inom genom medier, borde det finnas bättre 
uppdateringar och nyare böcker på bl.a. bibliotek. 

- När söker du efter information om reumatism?
Framförallt vid ny behandling eller kring en operation. Hon kan redan mycket om reumatism 
eftersom hon varit sjuk i 17 år. Samt info om nya mediciner.

- Saknas det någon form av mediekanal som skulle kunna ge nyttig information? 
Exempel: nyhetsblad.
Nej.

B Kommunikation/marknadsföring

- Är det viktigt att kunna kommunicera med andra reumatiker?
Inte jätteviktigt eftersom hon har en sådan svår sjukdom, bl.a. eftersom det är få som har den. 
Och därmed ligger andra reumatiker inte på samma nivå. Men hon vet att det är viktigt för 
många andra att få kommunicera. 

- Vilka befintliga kommunikationssätt med andra reumatiker finns nu? Vad är dåligt, 
bra?
Genom forum på reumatikerförbundet på nätet eller genom de olika förbund som finns runt 
om i landet samt genom personliga kontakter, ex träffas på sjukhus. 

- Tycker du att det förekommer mycket marknadsföring eller reklam som handlar om 
reumatiska produkter? Är det positivt eller negativt, hur?
Ja det finns ganska mycket reklam om nya läkemedel som läkemedelföretagen ligger bakom, 
framförallt i reumatikerförbundetstidning och även på Internet. Hon tycker det är positivt.

- Är du i kontakt och kommunicerar aktivt med reumatikerförbund/organisationer, 
läkare, sjukgymnaster, med flera. Varför, varför inte?
Mest eget insamlande av information, kan redan mycket om sjukdomen. Dock i samband med 
ex läkarbesök.

- Tycker du att en hemsida med möjligheter att kommunicera med experter inom 
reumatism skulle vara intressant för reumatiker att besöka?
Hon tror att det skulle uppskattas med fler möjligheter att kunna kontakta ovannämnda på en 
hemsida, i synnerhet för yngre som nyligen fått besvär. Det finns en del sidor man kan skriva 
och svar från reumatologer, hon vet om två sidor, netdoktor, reumatikerlinjen och reuma- 
direkt. Sedan går det att ringa till sjuksköterskor. Hon tror att det finns ganska många som 
inte känner till de möjligheter som finns att fråga via Internet. Men det finns någon länk på 
reumatikerförbundets reuma direkt. Alla kanske inte uppmärksammar den. Hon tror att det är 
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reumatikerförbundetssida som besöks mest. Det finns en sida som en kille har skapat som 
samlat allt reumatikerlänkar som finns.    

C Internet/Becare

- Vilka åldersgrupper bland reumatiker tror du använder Internet mest?
Framför allt de som är lite yngre, de som är 60+ använder förmodligen inte Internet så 
mycket pga. brist på dator/Internet och erfarenhet. 

- Använder du Internet, i så fall på vilka sätt?
Hon använder Internet till allt beroende på att sjukdomen som är ett handikapp. Hon lägger 
ut saker, betalar räkningar

- Vilken/vilka utav dessa Internetsidor är bäst, varför?
Hon tycker att samlingssidan med länkar är bäst, hon tror att den ansvarige för sidan heter 
Bertil. 

- Vilka funktioner tycker du är viktigast på en hemsida, m a o vilka funktioner får dig 
att trivas på en hemsida? 
En knapp som kan förstora texten eftersom hon ser dåligt, ska vara reumatikerrelaterat, ska 
inte vara för stora ytor att navigera och röra pekaren på eftersom hon har ont i armen, inte 
för mycket klickande heller. Skulle underlätta om alla ingångar till länkar/menyer ligger 
närmare varandra i en rad och inte är utspritt och poppar upp för många sidor. 

- Vad behövs på en hemsida som är anpassad för reumatiker för att personer ska 
återvända och kanske bli medlem i något ”samhälle”, exempel funktioner?
Det vore intressant med en sida som var anpassad för reumatiker. Hon tror det är ett allmänt 
behov.

- Skulle du bli mer intresserad av att besöka en hemsida som till stor del var anpassade 
för reumatiker, om sidan hade kopplingar till reumatikerförbundet, läkare och andra? 

- Köper du produkter via Internet? Varför, varför inte?
Nej. Hon får en hel del produkter och hjälpmedel genom sin arbetsterapeut. Men hon köpte en 
specialanpassad klocka genom Internet. Alla reumatiker har en arbetsterapeut. 
Småhjälpmedel som tidigare inte kostade någonting kostar numera mycket, där tror hon att 
det finns en marknad eftersom det kan vara ganska svårt att få tag i ex mindre städer och 
orter. Därför vore en sida där man kunna finna dessa produkter billigt en god ide.     

- Köper du reumatism relaterade produkter via Internet? Varför, varför inte?
- Vad saknas rent allmänt på Internetsidor, vad skulle kunna förbättras och ändras? Egna 
förslag?

- Vad skulle kunna göras för att få fler reumatiker att använda Internet?
Samlad information, mer ergonomiskt utformade, går att förstora texten och kunna få den 
uppläst. 

- Vilken art av reumatism hindrar de drabbade att använda Internet?  Hur skulle man 
kunna underlätta användningen för dem?
Om ett företag ska etablera och profilera en hemsida för reumatiker är det viktigt att det är 
enkelt att hitta sida, att man inte behöver leta och trycka sig genom en massa sidor. Många 
reumatiker har svårt att sitta stilla länge. 
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Reumatiker 4
- Ålder: 60

A Information

- Hur får du information om reumatism vanligtvis, genom vilka medier? 
Mestadels från Internet. Från tidningar vid enstaka tillfällen.

- På vilka andra sätt kan du få tag i information om reumatism, genom vilka andra 
medier kan du få information om reumatism?
Förutom Internet vänder hon sig ibland till sin läkare som hon inte alltid kan svara på det hon 
vill veta. Utöver Internet är det bristfälligt med information.

- Upplever du att du får tillräckligt med information om reumatism? Vad tror du andra 
reumatiker tycker?
Nej det tycker hon inte, vilket hon tror kan gälla för andra reumatiker med en sådan sjukdom 
som hon har. Om inte läkaren ger tillräckligt med svar ska man enkelt kunna söka på en sida 
om reumatism och olika sjuksymtom. 

- När söker du efter information om reumatism?
Det är under olika perioder, speciellt om det dyker upp nyheter.

- Saknas det någon form av mediekanal som skulle kunna ge nyttig information? 
Exempel: nyhetsblad.
Hon vill att sökmöjligheterna ska bli enklare att hitta och att använda, i hennes fall RA 
sjukdomar.

 B Kommunikation/marknadsföring

- Är det viktigt att kunna kommunicera med andra reumatiker?
Det tycker hon är viktigt. Det bästa stället är forumet på reumatikerförbundet. Det skulle vara 
intressant med en ny reumatikerhemsida. 

- Vilka befintliga kommunikationssätt med andra reumatiker finns nu? Vad är dåligt, 
bra?
Det finns även förbättringar som kan göras. Men det är viktigt att kunna läsa och 
kommunicera med andra. Detta är extra viktigt för personer som upplever situationen jobbig 
och kanske har svårt tolerera sin situation, de har ett större behov av kommunikation med 
andra. 

- Tycker du att det förekommer mycket marknadsföring eller reklam som handlar om 
reumatiska produkter? Är det positivt eller negativt, hur?
Ja i tidningar, men hon brukar inte läsa reklam. Är inte negativt snarare bra med information.

- Är du i kontakt och kommunicerar aktivt med reumatikerförbund/organisationer, 
läkare, sjukgymnaster, med flera. Varför, varför inte?
Är i kontakt med reumatiker och läkare.

- Tycker du att en hemsida med möjligheter att kommunicera med experter inom 
reumatism skulle vara intressant för reumatiker att besöka?
Hon tycker att behovet av att kunna kommunicera med kunniga, såsom läkare är givet. Men 
hon tror att vissa tycker att läkare inte ger tillfredställande diagnoser eller information, hon 
menar att det ske att läkare inte accepterar en diagnos.  Vidare påstår hon att läkare enbart 
ger en diagnos men inga upplysningar om sjukdomen. En kunnig och erfaren person vore 
därför mycket bra att prata med, ex en läkare som är duktig och tar sig tid. 
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C Internet/Becare

- Vilka åldersgrupper bland reumatiker tror du använder Internet mest?
Framförallt yngre personer, kanske 20-30 men det finns även äldre. 

- Är du inne på Internetsidor som är relaterade till reumatism? Vad får du ut?
Hon har varit inne en hel del på en hemsida med en professor som heter Robert Årlin. 
Innehåller b la fakta om mjukdelsreumatism. 

- Vilken/vilka utav dessa Internetsidor är bäst, varför?
Reumatikerförbundet är bäst samt professorns sida är bra. 

- Vilka funktioner tycker du är viktigast på en hemsida, m a o vilka funktioner får dig 
att trivas på en hemsida? 
Ska ej vara invecklad, vara lätt att navigera, bra sökfunktioner med information och andra 
sidor.

- Vad behövs på en hemsida som är anpassad för reumatiker för att personer ska 
återvända och kanske bli medlem i något ”samhälle”, exempel funktioner?
Det ovannämnda. Ett forum med olika möjligheter, chattrum ska kunna vara låsta och ämnade 
för reumatiker men även öppna kanaler. Ibland är sådant som skrivs känsligt, därför är 
säkerhetsaspekten viktigt, sådant ska inte kunna spridas. Det ska finnas information som 
handlar om både sjukdomar och allmänna vanliga saker.  

- Skulle du bli mer intresserad av att besöka en hemsida som till stor del var anpassade 
för reumatiker, om sidan hade kopplingar till reumatikerförbundet, läkare och andra? 
Det vore mycket intressant för många tror hon, då ska det vara svensktpräglad - riktad mot 
svenskar.

- Köper du produkter via Internet? Varför, varför inte?
Nej

- Köper du reumatism relaterade produkter via Internet? Varför, varför inte?
Känns lite osäkert, speciellt om man inte känner till produkterna, borde i så fall vara tydligt 
vad det är och finnas garantier för att det ska bli rätt å bra. 

- Vad saknas rent allmänt på Internetsidor, vad skulle kunna förbättras och ändras? 
Egna förslag?
Innehållsrika och sökfunktioner.

- Vad skulle kunna göras för att få fler reumatiker att använda Internet?
Det måste vara lätt navigerat. En annan funktion som skulle vara bra för många framförallt 
för äldre och oerfarna är instruktioner, guidning i hur funktioner fungerar och hur man ska 
göra.  

- Vilken art av reumatism hindrar de drabbade att använda Internet?  Hur skulle man 
kunna underlätta användningen för dem?
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Reumatiker 5
- Ålder: 25
-

A Information

Hur får du information om reumatism vanligtvis, genom vilka medier? 
Främst genom läkaren, samt det som står i dagstidningar.

På vilka andra sätt kan du få tag i information om reumatism, genom vilka andra 
medier kan du få information om reumatism?
Internet, reumatikertidning, har varit medlem, men det var längesedan.

du andra reumatiker tycker?
Jag får inte tillräckligt med information från läkaren och sjukvården. Dåliga på att informera 
om mediciner och dess positiva och negativa effekter.. Får träffa reumatologen sällan, var 
bättre ungdomsmottagningen var det mycket bättre med information. I allmänhet tror jag att 
reumatiker svar på frågor som uppstår efter en diagnos 

När söker du efter information om reumatism?
När jag har problem med sjukdomen söker jag information från läkaren. Men har sällan 
problem med min reumatism

Saknas det någon form av mediekanal som skulle kunna ge nyttig information? 
Exempel: nyhetsblad.
Medlemstidningar känns inte intressant, eftersom det står så mycket oväsentligt kan det bli att 
man ej läser en sådan tidning. Däremot skulle ett informationblad som kom ut  ibland genom 
exempelvis genom e-mail eller direktreklam. Där det står det senaste om sjukdomen, annars 
finns risk att det försvinner i mediabruset.

B Kommunikation/marknadsföring

Är det viktigt att kunna kommunicera med andra reumatiker?
Nej, jag mår ju relativt bra, så det finns inget behov av det. Sedan känner jag inte direkt 
någon annan reumatiker. Men om det blev sämre är det inte omöjligt.

Vilka befintliga kommunikationssätt med andra reumatiker finns nu? Vad är dåligt, 
bra?
Via reumatikerförbundet finns med personliga träffar. 

Kommunicerar du och andra reumatiker med varandra på Internet? Exempel på forum.
Nej inte med andra reumatiker.

Tycker du att det förekommer mycket marknadsföring eller reklam som handlar om 
reumatiska produkter? Är det positivt eller negativt, hur?
Jag kommer inte i stor kontakt med reklam. Dock finns det allmän reklam i hälsotidningar 
som i synnerhet kan vara riktat mot reumatiker.  

Är du i kontakt och kommunicerar aktivt med reumatikerförbund/organisationer, 
läkare, sjukgymnaster, med flera. Varför, varför inte?
Nej

Tycker du att en hemsida med möjligheter att kommunicera med experter inom 
reumatism skulle vara intressant för reumatiker att besöka?
Det skulle vara intressant för reumatiker. Skulle dock kunna vara begränsat med vilka frågor 
man kan ställa. Diagnoser kan ju inte ställas, dock andra frågor, exempel angående 
mediciner. 
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C Internet/Becare

Vilka åldersgrupper bland reumatiker tror du använder Internet mest?
Vet ej.

Använder du Internet, i så fall på vilka sätt?
E-mail, nyheter, kommunikation med vänner via msn ibland och sköter bankaffärer. 

Vilka funktioner tycker du är viktigast på en hemsida, m a o vilka funktioner får dig att 
trivas på en hemsida? 
Lätt att hitta information, bra att kategorisera, skall ej gå för långsamt, utan hellre mindre 
detaljer och snabbare laddning. 

Vad behövs på en hemsida som är anpassad för reumatiker för att personer ska 
återvända och kanske bli medlem i något ”samhälle”, exempel funktioner?
Förutom det nämnda, vore forskning och information om nya mediciner vara intressant, alla 
nya rön som berör reumatism, exempel kost. 

Skulle du bli mer intresserad av att besöka en hemsida som till stor del var anpassade 
för reumatiker, om sidan hade kopplingar till reumatikerförbundet, läkare och andra? 
Det skulle vara ett plus reumatiker då det säkert finns många med behov, men personligen 
vore det inte en jätteviktig faktor.

Köper du produkter via Internet? Varför, varför inte?
Elektronik, hälsokost, böcker, skivor, filmer etc. 

Köper du reumatism relaterade produkter via Internet? Varför, varför inte?
Hälsokost, även om produkterna är bra för reumatism hade han ändå köpt dessa produkter.

Vad saknas rent allmänt på Internetsidor, vad skulle kunna förbättras och ändras? Egna 
förslag?
Rent allmänt skulle jag vilja ha ett bra och gratis lexikon. 

Vad skulle kunna göras för att få fler reumatiker att använda Internet?
 Sociala aktiviteter med roliga nöjesinriktningar. Skapa en social gemenskap. 
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Bilaga 3

Intervjuer med förtroendevalda

Styrelsemedlem (A)

Har reumatikernkelt tillgång till relevant info?

Nja, jättesvårt att svara på... man får ju information på sjukhuset, men de är på nått sätt 
första steget bara.
Sen att få den här djupare nformationen som man känner att man vill ha kan delvis vara svårt 
att hitta.
...Kan man säga att man får en del men att man aktivt måste söka annan...?
Ja, för att kunna fungera och på nåt sätt bli nöjd med svaret så måste man lägga in ganska 
mycket tid själv för att hitta det här.

Är detta vid diagnostillfället, när man är hos läkaren?
Nej, då får man ju så att säga första steget - din sjukdom innebär att... - dom ger en broshyr 
som handlar om sjukdomen- sen är det som att man känner ...vad innebär det mer då... alltså 
de här praktiska sakerna, hur kommer prognosen för mig att bli och lite mer...och då behöver 
man utförliggare information eller personlig information från andra som har samma 
sjukdom ...så det är första steget men det är är inte komplett.

Man måste alltså söka aktivt för att få fördjupad information och vet vart man skall 
leta?
Ja - då måste man söka aktivt, själv alltså, ta kontakt och..eller... söka aktivt via nätett eller i 
böcker o s v

Nätet och böcker - är det där som reumatiker hittar information om forskningsresultat, 
nya hjälpmedel och nya behandlingar o s v?
Nej - jag tror att den vanlige reumatikern, om jag uttrycker mig så, han hittar det via 
reumatikerförbundets tidning. Dom har någon täckning över att nu har dom kommit på det 
här och det här. Jag tror att det är sällan... om man inte har någon mycket speciell sjukdom 
eller är mycket intresserade som man själv söker spetsinformation...

Det finns inga nyhetslistor och så för reumatiker i sverige som denna typ av information 
skickas ut till?
Nej - i så fall via reumatikerförbundets tidning - vad jag vet...[tvekan]... eller hemsidan, men 
det undrar jag hur många som går in regelbundet där. Det är nog tidningen som är det största 
informationssättet.

Intressant...hmm.. Upplever du att förtroendevalda och organisationerna får tillräcklig 
och relevant information från medlemmarna. Finns det intensiv kommunikation åt 
andra hållet så att säga?
från medlemmar till förtroendevalda politiskt. eller hur menar du?

Nja - mer människor på förbundet och distriktsorganisationer och liknande. Alltså 
information från medlemmarna om vad man har för behov, vilken information man vill 
ha, hur man tycker att det fungerar osv...
Det skulle nog upplever i alla fall jag i min förening kunna fungera bättre med en naturligare 
kommunikation. Jag har varit ordförande i några år nu och jag upplever att de här gamla 
styrelsemedlemmarna har en kunskap då de känner mycket folk, de har kanaler för att fånga 
upp informationen. Nya sätt att kommunicera skulle behövas Ja.

Skulle Internet kunna vara ett fungerande media här. Att man t ex både initierar, deltar 
och följer medlemsdiskussioner på forum och liknande?
Ja - om den sjuke orkar och klarar av det. Det är ju också en fråga om hur han eller hon 
känner det med datan, orkar jag, mår jag fysiskt och psykiskt tillräckligt bra för att göra det 
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här. Det finns nog inte ett sätt att informera eller få responser utan det får vara ett flertal sätt 
som får samverka.

Upplever du idag att det finns reumatiker som missar information för att de inte klarar 
av internet?
Ja - det gör jag

Är det äldre eller beror det på sjukdom?
Ja de unga kan ju redan och har lättare att använda datan som kommunikationshjälpmedel 
och informationsinsamlare. Äldre och medeålders har svårare... det behövs alltså fräsha sätt 
att föra in och hämta ininformation.

Hur använder ni internet när ni vill sprida information? Om det kommer info från t ex 
förbundet som ni vill sprida till era medlemmar, hur gör ni då?
Dom skickar till oss eller via tidningen. Vi har en hemsida som är ca 30% bra, men jag har 
för avsikt att försöka använda den mer och sproda information om hemsidan mer.

Vilka media använder Ni för att sprida information?
Vi skickar ut ett nyhetsbrev några gånger per år där vi berättar om saker som händer på riks 
men också lokala saker, arrangemang, aktiviteter och så. Så för att utveckla och höja vår nivå 
att informera så är internet intressant.

Initieras aktiviteter alltid från förbund och organisationer eller initieras de från 
medlemmarna också?
Forum på det sättet finns inte - utan då kan medlemmarna ta direkt kontakt med 
styrelsemedlemmarna. Aktiviteterna på lokalplanen initieras av lokalstyrelsen. Sen har 
förbundet ca tre aktiviteter som berör medlemmana på lokalplanet. Kurser och konferenser 
berör mest aktiva i styrelsen då det är de som åker på dom.

Har ni någon information där som ni väljer bort internet som kommunikationskanal? 
Kanske känslig, säkerhetsskäl eller av andra anldeningar.
Än så länge har vi tagit det lugnt med styrelseprotokoll och så. Men det beror på att vi inte 
riktigt vet hur... Det som jag kan tänka mig väljs bort är om vi pratar om en specifik person.

Har Internet några stora problem som kommunikationskanal betraktat?
Teknikkunskapen till viss del - men det stora är ju hur många som har tillgång till internet? 
Hur många har e-post? Det vore 100% bra om vi hade e-postadresser på samtliga 
medlemmar men det är ju i det närmaste en utopi att få. Men det blir nyhetsbladet och 
hemsidan som blir vårt huvudsakliga kommunikationshjälpmedel de närmaste åren.

Ni har inget register som visar vilka som har internettillgång och/eller epost?
Nej - det finns inte - jag vet inte ens om det finns utrymme för e-postadresser i programmet för 
medlemsregistret.

Känner du till sajter som Lunarsorm och likande?
- Ja

Anser du att det finn intresse för en liknande sajt som vänder sig till reumatiker?
ja tror det - det skulle vara bra med en nationell men också internationell sajt. Allting som 
förenar människor med samma livssituation är nånting positivt.
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Kommunikatör på förbundet (B)

Upplever du att reumatikerna har enkelt tillgång till relevant information om sin 
sjukdom?
Det är svårt att svara på... det finns mycket info på internet att få. Vi tillhandahåller mycket, 
men inte tillräckligt,  på våra hemsidor men det finns det många andra aktörer som också gör. 
Sen är det så att våra medlemmar har jättebehov av mer info. Generell samt att de vill ha 
personlig information - prata med en läkare helt enkelt. Läkartillgången är sämre än vad man 
önskar...
Sen fårju våra medlemmar stor kunskap av varandra, att träffa andra som är i samma 
situation. Då är det kanske inte faktakunskaper utan handlar mer om hur man kan lära sig att 
leva med sin sjukdom.

Hur träffas dom och möts dom då?
Vi har ju 200 lokalföreningar som bedriver en stor social verksamhet; träffas på nätet, 
studiecirklar, motion- och bassängträning samt andra typer av fysiska aktiviteter.

Fungerar från medlemmar till förbundet avseende deras behov?
Ja - det tycker jag det gör. Mail och telefon är viktiga här. 

I vilka situationer söker man information?
Vi tror att man söker mer info när man är så att säga nysjuk och inte riktigt vet vad det 
handlar om. Då handlar det om väldigt bred information, när man sedan vet mer så blir 
informationssökandet mer riktat mot den egna sjukdomen eller diagnosen.
Diagnos och förändring av sjukdomsbilden intensifierar informationssökning. Man går upp 
och ner och söker mest då man mår bättre.

Använder ni er av text, bilder, filmer och ljud?
Text och lite bilder, inget annat.

Har ni chattar?
Vid den och den tiden kan ni chatta med den här personen. Annars har vi ett forum också.

Finns det någon typ av info som medför att internet väljs bort som 
kommunikationskanal?
På kanslit finns det en enorm informationsmängd. Vi delar inte dokument men vi försöker 
läggaut relevant info på nätet. Viss info ligger på medlemssidorna (inloggning). Sedan lägger 
vi inte ut sådant som berör förtroendevala o s v.

Finns det speciella problem med internet?
Tillgång på internet och internet är ett problem. Vi kan se vilka som har fyllt i E-posten i 
medlemsregistret och detta register har lokalföreningarna tillgång till. Forumet, jag vet inte 
om man skall se det som ett problem, kräver mycket administration.

Är det ni som modererar?
Ja,  Vi är två som går in ca 12-13 ggr per dag och rensar bort reklam osv

Finns det utrymme för en community sajt liknande t ex lunarstorm?
Hur menar du...[tvekan] ...om vi skulle tyck något sånt vara bra, eller?

Ja - framförallt om reumatikerna skulle tycka att det är bra - men även ni naturligtvis - 
om ni samarbetar med någon eller om ett communitysystem.
Vi har ett embryo till det hos oss men vi tror administrationen är jobbig

Säljer ni produkter på era sidor?
Ja vi har en egen butik med produkter som vi tagit fram - främst informationsmtrl men också 
profilmtrl.
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Informatör, Reumatikerförbundet (C)

Upplever du att reumatikerna har enkelt tillgång till relevant information om sin 
sjukdom?
Ja.

Hur?
I huvudsak genom skriven information men det finns jättemycket på nätet också men det är en 
åldersfråga. De äldre 60 år och uppåt har inte tillgång till nätet. Vi har inte varit inne på att 
vi skulle ersätta allt med nätet, mycket av de vi har som skriven info finns också på nätet. 
Mycket av det som vi har som skriven info kan man också hitta på våran hemsida. Det är 
väldigt lite information som finns på nätet som inte finns i skriven form så att säga, alltså mer 
nyheter, hänger du med. Däremot finns mer skriven info än vad som finns på nätet.

Läkarna och sjukvården använder de också internet för att informera reumatiker och 
patientorganisationer.
De använder oss för att sprida info. De skriver i stort sett allt som vi har i tidningen. Det är en 
läkare bakom i stort sett allt. men hur dom kompetensehöjer sig det kan jag inte svara på.

Får ni tillräckligt med information från medlemmarna?
Nej, det kan jag inte säga. Men det finns ju kanaler telefon, epost etc. Men av våra 60 000 
medlemmar så är väl högst ca 10 000 aktiva. resten är med för att de få tidningen och så alla 
går ju inte på möten o s v. Men vi har ju lokalföreningar och där fungerar det säkert.
Det är ju inte så att våra sextiotusen medlemmar kommunicarar med oss på förbundskanslit. 
Men om du skulle fråga runt lite så skulle dom säker säga att vi får inte tillräckligt med 
information, men så är det i nästan alla organisationer.

Under diagnosperioden söker man väl väldigt intensivt efter info?
Ja.

Når ni medlemmarna då eller når ni dem efter diagnosen?
Det är väldigt olika. Får man en allvarlig diagnos så kan man antingen reagera med ett 
förnekande, att man skjuter det bort ifrån sig eller så skaffar man sig information. Då är det 
nog många som hör av sig hit, hör vad vi har, köper broshyrer och går med kanske i förbundet 
och försöker träffa andra med samma diagnos. Men det är nog inte generellt liksom, för vi 
träffar ju folk som kanske har haft diagnosen i 20 år men aldrig knappt känt till 
reumatikerförbundet, för att de har liksom aldrig hamnat i nån sån situation. Det beror på om 
de kommit till kuratorn, det är ofta kuratorn vet du som informerar om de här 
patientorganisationerna. får de inte komma till en kurator eller om det inte finns någon 
kurator så kanske de inte får veta det.
...Lika med dom som får artros som gamla människor drabbas av, nästan alla människor där 
man får ont i knän och höfter och händer och så där. Det är bara primärvården som har hand 
om det så de kommer aldrig till någon reumatolog.

Är det vanligt att man har kraftig reumatism utan att få diagnos?
Nja - det kan ta lång tid att få diagnos med en del reumatiska skjukdomar där det är svårt att 
fasställa sjukdomen.

Jag förstår, och så har vi väl det här med att en del reagerar med att förneka...?
Ja, det stämmer ju...

Väljer ni bort internet för vissa typer av info?
Jag kan inte svara på det. Men det finns ju medlemssidor där medlemmar kan liogga in sig. 
Men det är mer för att vi skall höja statusen på att vara medlem. Där kan de kommunicera 
och prata med varandra på ett forum.
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Följer ni dessa diskussioner löpande för att få en uppfattning om vad medlemmarna 
tycker, vill ha o s v?
jag gör ju inte det - men det ligger ju under reumatikertidningen. Men det är som du säger, 
där kommer det fram om någon sjukdom börjar bli väldigt aktuell, om de bahnadlas illa av 
försäkringskassan, missnöjda med förbundet och sånt där. Så visst där kan man få fram 
mycket info.

Du känner inte till om ni systematiskt väcker frågeställningar som ni sedan följer upp i 
fråga om hur medlemmarna reagerar, vilka som då kontaktar er, kanske svarar på en ev 
dirket frågeställning. Är det dom som läst artikeln som svarar eller är det andra?
Vi har haft nån sån här enkät eller vad man skall säga på nätet. Där man kan se vad det är 
föränna som har svarat men det har vi bara gjort vid något enstaka gång. men vi förstår ju att 
det finns möjlighet att göra mer...

Ser du något problem med att använda internet som kommunikationskanal?
Bara att man inte når alla - men det kan vi inte göra så mycket åt. Vi har ett nyhetsbrev men 
alla får inte det och de som inte får det är lite störda av det. Men det är en kostnadsfråga. Vi 
skickar till vissa utvalda funktioner, ordförande, studieorganisatörer, diagnosombud och så 
där och så får dom ansvara för att informationen sprids vidare.

Teknikkunskap, handikapp etc ger det problem med att använda internet?
Nja - det som har ont eller svårt är mycket tacksamma för datorn. Alternativen är ännu värre.

Tror du att det finns utrymme för en slags "internetcommunity" liknande Lunarstorm 
etc som vänder sig till reumatiker?
Det är ju lite så på våran sida där pratar man om massor av olika saker, inte bara sjukdomar
[Paus ...] fast Lunarstorm har väl lite mer?
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Styrelsemedlem, lokalförbund (D) 

Upplever du att reumatikerna har enkelt tillgång till relevant information om sin 
sjukdom?
Ja det tycker jag

Hur får de information?
I och med att de är med i reumatikerförbundet så får de väldigt mycket relevant information 
där, främst via reumatikertidnigen.

Är det via tidningen som de få info om forskningsreultat, ny hjälpmedel och 
behandlingar o s v?
ja.

Finns det några andra media än tidningen?
Neej, det är väl den bästa, de har ju speciell täckning av detta

Får ni bra info om medlemmarnas behov o s v?
Ja det får vi via telefon och via föreningarnas hemsidor.

Finns det information som ni bara använder internet för att sprida?
ja - det finns ju mer information på internet, eftersom man kan länka via hemsidan.

Använder ni video, ljud o sv endast text på internet?
endast text

Känner du till någon typ av info där ni avstår från att använda internet?
Nej - det känner jag inte till.

Kan medlemmarna kommunicerar med er via hemsidan på något sätt?
Ja - via mail

Största problemet med att använda internet?
Tillgången till internet och teknikkunskap hos de äldre.
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Ordförande lokalförbund (E)
Upplever du att reumatikerna har enkelt tillgång till relevant information om sin 
sjukdom?
Det beror ju lite på vad man menar. Man får nog söka en hel del under diagnosperioden.

Finns det kanaler för att få forskningsresultat, nya hjälpmedel, behandlingar o s v?
Ja - man kan ju vända sig till den lokala reumatikerföreningen där kan man ju bistå med en 
hel.

Ni som är i patientorgaisationerna har ni en bra uppfattning om medlemmarnas 
informtionsbehov o s v?
Ja, det tycker jag...

Hur använder Ni internet för att sprida information?
Vi har en egen hemsida där vi lägger ut information i form av texter.

Finns någon form av interaktionsmöjligheter som t ex chat, forum o s v?
Det finns på förbundet, inte lokalföreningen...

Okej - men ni använder samma system som förbundet på internet?
Ja.

Arbetar ni lokalt med aktiviteter där ni försöker få response från reumatikerna. T ex 
genom direktutskick, inernetundersökningar eller liknande?
Nej - det gör vi inte...

Finns det någon speciell information där internet inte används?
Nej - vi lägger ut samma information som vi skickar.

Finns problem med att använda internet.
Nej - medlemmarna brukar få hjälp med detta av arbetsterapeuter på de olika klinikerna 
hjälpa till med.
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