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Förord 
 
Den här uppsatsen har skrivits inom ramen för kandidatarbete i företagsekonomi, 10 poäng.  
Det har varit en lång resa genom Communitys värld för att ta fram gripbar fakta och 
identifiera modeller på ett förståeligt sätt. Uppsatsen är noggrant upplagd för att stegvis 
presentera de olika delarna i affärsmodellerna. 
 
Vi vill passa på att tacka vår handledare Gunnar Ågren för den hjälp vi fått av honom under 
arbetets gång och vi hoppas kunna tillföra intresserade med möjligheten att vidare undersöka i 
detta ämne.  
 
 
Gezim Pirku & Kreshnik Goga 
BTH Ronneby 2007-10-07  
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Abstrakt 
 
Titel: Affärsmodellen kring ett Community  
 
Författare: Gezim Pirku & Kreshnik Goga 
 
Handledare: Gunnar Ågren 
 
Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola 
 
Kurs: Kandidatarbete i företagsekonomi, 15 poäng 
  
Syfte: Syftet med vårt arbete är först och främst att undersöka vad aktuell teori säger om 
affärsmodeller för traditionella respektive Community företag. Sedan skall vi bestämma om 
teorier av ett Community företag stämmer med ett verkligt Community. 
 
Metod: Kvalitativ datainsamling för den teoretiska delen och frågeformulär för den empiriska 
undersökningen. 
  
Slutsats: Vi fann att skillnaderna i vad teorierna säger om Communitys och ett riktigt 
Community inte är stora utan man tar till sig de strategier som teorierna beskriver.  
 
 
 
 
Abstract 
 
Title: The business model around a Community  
 
Authors: Gezim Pirku & Kreshnik Goga 
 
Supervisor: Gunnar Ågren 
 
Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology 
 
Course: Bachelor’s thesis in Business Administration, 15 credits. 
  
Purpose: The purpose with our bachelor thesis is to do a research of what present theories say 
about business models for traditional and community companies. Also we are to decide if the 
theories of a community fit with the research from a real community business. 
 
Method: Qualitative data collection for the theory thesis and survey for the analysis. 
 
Summary: We came to the conclusion that there are no differences between what the theories 
has to say about the community and the real community business. 
 
 
 
 

2 
 



Affärsmodellen kring ett Community  Gezim Pirku 
  Kreshnik Goga 
  
Innehållsförteckning 
 
1. INLEDNING ......................................................................................................................4 
1.1 Bakgrund ..........................................................................................................................4 
1.2 Problemdiskussion ............................................................................................................5 
1.3 Problemformulering ..........................................................................................................5 
1.4 Avgränsningar ..................................................................................................................6 
1.5 Syfte .................................................................................................................................6 
 
2. METOD .............................................................................................................................7 
2.1 Inledning ..........................................................................................................................7 
2.2 Datainsamling ...................................................................................................................7 
2.3 Frågeformulär ...................................................................................................................8 
2.4 Validitet och reliabilitet ....................................................................................................9 
2.5 Metodkritik .......................................................................................................................9 
 
3. TEORI .............................................................................................................................. 11 
3.1 Affärsmodell................................................................................................................... 11 
3.2 Definitionen av Community ............................................................................................ 11 
3.3 Community arketyper ..................................................................................................... 13 
3.4 Affärsmodellen kring ett Community .............................................................................. 16 
3.5 Fyra viktiga metoder att bygga en affärsinriktad Community .......................................... 18 
3.6 Det traditionella företaget ............................................................................................... 20 
3.7 Jämförelse av teorier för affärsmodeller kring Community- & traditionella företag ......... 23 
 
4. EMPIRI & ANALYS ....................................................................................................... 25 
4.1 Lunarstorm ..................................................................................................................... 25 
4.2 Analys av intervjuer, teori & empiri ................................................................................ 26 
4.3 Fyra viktiga metoder att bygga en affärsinriktad Community - Lunarstorm ..................... 32 
4.4 Förslag till fortsatt forskning/undersökning ..................................................................... 33 
 
5. SLUTSATS ...................................................................................................................... 34 
 
6. KÄLLFÖRTECKNING .................................................................................................... 35 
6.1 Litterära källor ................................................................................................................ 35 
6.2 Internet källor ................................................................................................................. 35 
 
Bilaga 1 ................................................................................................................................ 36 
Bilaga 2 – Frågeformulär till Lunarstorm (inklusive svar från Lunars informationsansvarig) 38 
 
 
 
 

3 
 



Affärsmodellen kring ett Community  Gezim Pirku 
  Kreshnik Goga 
  
1. INLEDNING 
 
1.1 Bakgrund 
På industrisamhällets tid skedde all den största kommunikation genom en central makt till de 
många små. T.ex. myndighet till medborgare, företag till kund. En avgörande förändring som 
den digitala revolutionen medför är att "de många små" kan kommunicera tillbaka och de kan 
kommunicera med varandra. Detta gör dem tack vare Internet. Sverige ligger förre de flesta 
europeiska länder när det gäller Internetanvändning1. Antalet datorer per invånare, bra 
färdigheter i det engelska språket och bra telekommunikation är några viktiga anledningar till 
IT-mogna vilket dessutom lett till att e-handeln till exempel har ökat. Första kvartalet år 2005 
hade mer än 2.3 miljoner invånare mellan åldrarna 16-75 handlat varor via Internet. Att 
internet är ett växande medium är ganska klart vilket inneburit att företagens förutsättningar 
förändrats faktiskt blivit ett faktum.2 Genom den nya nätverksekonomin har företagens 
primära fokus förskjutits från att företagen försöker maximera företagets värde till att 
maximera nätverkets värde. 
 
En gemenskap, skapad kring ett visst tema, brukar kallas Community. När t.ex. ett IT-företags 
kunder slår sig samman i en 
användarförening bildar de en Community, 
oavsett om det är i det fysiska livet eller på 
nätet. 
 I och med Internet och nätverksekonomin 
så har det alltså skett attitydförändring. 
Nätverk har fört kunderna emellan närmare 
vandra och företag och kunder närmare 
varandra. 
De företag som uppmuntrar kunderna att 
prata med varandra, att bilda intressegrupper och hobbycirklar, skapar smartare och mer lojala 
kunder, samtidigt som de utvecklar smartare produkter och tjänster. 3 
Företag kan känna sig hotade av att kunderna/individerna slår sig samman och är involverade 
i olika processer i företaget men trots eventuella risker som kan förekomma så öppnar sig 
många stora möjligheter.  Bilden ovan är ommodifierad av oss och tagen ur Kevin Kelly – 
”Den nya ekonomin – 10 strategier för en uppkopplad” 1999. 
 
Företag och organisationer bör ha god kapacitet till att ta in nyttig och relevant information 
till företaget, behandla och utvärdera den samt applicera informationen till sina 
produkter/tjänster. Allt för att bli mer konkurrenskraftiga eller få större konkurrenskrafter4.  
Fiat är ett exempel på ett företag där man skapat en Community i sin hemsida för att 
användare och/eller potentiella kunder ska ha möjlighet att vara med i utvecklingen av deras 
bilproduktion genom att deras åsikter och förslag till exempelvis design av bilarna tas hänsyn 
av företaget.5 Genom att skapa ett värde kring ett visst tema som till exempel bildandet av 
Community i Fiats fall så kan man få väldigt många medlemmar. Försöker man att maximera 
nätverkets värde så skapar man självförstärkande goda cirklar. För varje nytillkommen 

1 Eurostat (2005): The Digital Divide in Europe 
2 Lindberg & Markussen ”Värdeskapande på den Virtuella Marknaden” 2006 
3  Kevin Kelly ”Den nya ekonomin 10 strategier för en uppkopplad värld” 1999 
4 Hedman & Kalling & Khakhar “Lund on informatics”2005 
 
5 Hedman & Kalling & Khakhar “Lund on informatics”2005 
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medlem ökar nätverkets värde, vilket i sin tur drar sig fler medlemmar. På detta vis skapas en 
positiv spiral i utvecklingen.6 Figuren demonstrerar den positiva spiralen. Bilden är 
modifierad av Kevin Kelly – ”Den nya ekonomin – 10 strategier för en uppkopplad” 1999. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Problemdiskussion 
På vår problemdiskussion vill vi kortfattat presentera vilka våra tankar är kring 
problemdiskussionen av Communitys. En affärsmodell där störst fokus för att generera 
inkomst baseras på interaktionen mellan användare. 
Sedan starten av år 1969 har Internet förändrats markant. Vi har börjat se hur en ny 
affärsmodell har börjat växa fram. En modell som handlar om att föra kunden och företaget 
närmare varan.  
  
Vi vill också ge en bild av hur de traditionella företagen ser ut enligt olika teorier. 
Vad händer med traditionella företag? Företag existerar ju för det första endast på papper 
vilket egentligen inte är något annat än en samling människor som valt att samlas kring ett 
gemensamt syfte. Enligt Fredrik Hallberg författare av ”Open Source Marketing” (2002) är 
skillnaderna mellan ett traditionellt företag och ett Community utmärkande i den mån att 
Communityns beslut inte styrs av dess styrelse utan av viljan hos dess användare och 
medlemmar. 7 
 
Enligt en nobelpristagare vid namnet Ronald Coase, så växer ett företag tills dess att det blir 
så stort att det kostar lika mycket att göra ytterligare en transaktion internt som att göra den 
externt. Han menar att när transaktionskostnaderna på den öppna marknaden närmar sig noll 
så kommer företagets storlek att göra detsamma.8 Med tanke på att transaktionskostnaderna 
på internet är mycket mindre än hos traditionella företag skulle man kunna tro att detta kan 
innebära att ett flertal av dagens företag kommer att upphöra att existera.  
 
 
1.3 Problemformulering 
 
 Vad säger aktuell teori om affärsmodellen för traditionella företag respektive moderna 

företag av Community-typ?  
 
 Stämmer teoribilden av Community-företag med ett verkligt sådant företag? 

 

6 Kevin Kelly ”Den nya ekonomin 10 strategier för en uppkopplad värld” 1999  
7 Fredrik Hallberg – Open Source Marketing 
8 Larry Downes & Chunka Mui “killer App” ISL Förlag AB 
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1.4 Avgränsningar 
Vi skall till en början undersöka vad aktuell teori säger om affärsmodellen för traditionellt 
företag respektive företag av Community typ. För att skapa en helhetsbild av skillnaderna i 
dessa två affärsmodeller så redovisar vi dessa i en tabell i slutet av teorikapitlet. 
Därefter skall vi undersöka om teoribilden av Communitys stämmer med ett verkligt sådant 
företag som i vårt fall blir Lunarstorm. 
Detta skall hjälpa oss att mera tydligt identifiera det utmärkande i affärsmodellen för ett 
Community företag.  
 
Som Community företag valde vi att undersöka Lunarstorm eftersom det är en av de mest 
populära och mest besökta Community i Sverige och eftersom vi mest kunde relatera den till 
de teorier vi samlat om Community företag och vad vi vill presentera av en affärsmodell av 
Community arketyp.  
 
Vi har av flera skäl inte valt en fallstudie av ett ”traditionellt” företag då vår fokus ligger i 
identifieringen av ett Community och det som är unikt med denna. För att få ännu större 
kvantitet och trovärdighet på vår studie hade vi behövt jämföra lunarstorms affärsmodell med 
ett antal ”traditionella företags affärsmodeller” och med tanke på tids restriktioner vi haft 
tycker vi det alternativet inte varit möjligt. Dessutom hade vi haft svårt med exakt vilka 
företag som skulle väljas - Skall det vara privata eller offentliga? Stora företag eller små? 
Producerande företag eller tjänsteföretag? Frågorna var för många och svaren för få. 
 
Med allt detta i åtanke valde vi då att se vad aktuella teorier säger om affärsmodellen i ett 
”Traditionellt företag” och ett Community företag då vi kunde generalisera dem alla.  
Efter teoretiska förklaringar till Community typen av företag och den traditionella typen av 
företag i teorikapitlet tas skillnaderna upp utifrån Anders Lundkvists teorier om 
relationsekonomi och transaktionsekonomi.  
 
 
1.5 Syfte 
Syftet med vårt arbete är först och främst att undersöka vad aktuell teori säger om 
affärsmodeller för traditionella respektive Community företag och skapa en helhet av 
skillnaderna i dessa. Sedan skall vi bestämma om teoribilden av ett Community företag 
stämmer med ett verkligt Community.  
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2. METOD 
 
2.1 Inledning 
För att besvara vår första del av vår tvådelade problemformulering - ”Vad säger aktuell teori 
om affärsmodellen kring traditionella företag respektive moderna företag av Community-
typ?” och för att se en helhetsbild av skillnaderna i dessa två affärsmodeller har vi tagit upp 
några teorier och refererat till en tabell som grafiskt visar dessa. Anders Lundkvist som skrivit 
”Kund- och användargrupper i ett socialt spel för innovation & förnyelse” förklarar 
affärsmodellen kring Communitys som ”relationsekonomi” och affärsmodellen kring 
traditionella företag som ”transaktionsekonomi”. Han tar upp de vanligaste faktorerna som 
skiljer dessa typer åt.  
För att besvara vår andra del av vårt två-delade problemformulering – ”Stämmer teoribilden 
av Communitys verkligt Community?” - så gör vi en undersökning i form av intervju per 
frågeformulär av ett verkligt Community för att få fram kvalitativ belägg att bekräfta det som 
påstås i teori kapitlet om det som utmärker denna typ av affärssmodell. 
 
2.2 Datainsamling 
För att få en klarare helhetsbild av Communitys så har vi valt att utföra ett deduktivt 
tillvägagångssätt på vår undersökning och informationssamling. 
Deduktivt tillvägagångssätt innebär att man letar upp relevant teori om ett ämne och blir insatt 
i ämnet så att man utifrån detta kan göra en bra empiri. Det som är negativt med detta är att 
man kanske letar efter information som stödjer ens redan bestämda antaganden. Detta medför 
då att uppsatsen inte blir speciellt objektiv.9 I vårt fall har vi inga förutbestämda antaganden 
om affärsmodeller kring Communitys eller i vanliga företag så att detta ser vi inte som ett 
problem. 
Alternativet är att vi skulle haft ett induktivt tillvägagångssätt. Detta innebär att man först gör 
empirin alltså sin undersökning och sedan letar man efter teori som stödjer eller motsäger det 
man kommit fram till.10 Detta tillvägagångssätt tilltalade oss inte alls eftersom vi först ville bli 
kunniga inom ämnet innan vi gjorde vår empiri. 
 
Enligt författarna Björklund och Paulsson skall metodiken införas då uppsatsen är fastställd 
där uppgiften är att utforma och klargöra metodmässiga processen (datainsamling & 
databearbetningsmetoder) och helheten i uppsatsskrivandet. Genom att göra en noggrann 
empirisk undersökning skall resultatet ge systemet en bra grund. 
Författarna säger att metodinförandet bör vara olika beroende vilken period man befinner sig i 
och författarna nämner perioderna idéfas, kunskapsfas och fördjupningsfas. 
Idéfasen innebär för vår del intensiv sökning på information om Communitys, Internetföretag 
som kan identifieras som Communitys, böcker och andra informationskällor om virtuella 
företag och traditionella företag. 
Informationen från olika källor såsom kommunbibliotek, skolbibliotek och samling av artiklar 
och andra tidsskrifter som vi kan hitta blir också en stor prioritet. 
När vi kommit över till kunskapsfasen så skall vi ha preciserat oss om vart vår undersökning 
ska rikta sig på. För att mera noggrant identifiera vår kunskapsfas har vi, efter vi planlagt vår 
användning av samlad information, kommit in i fördjupningsfasen vilket enligt Björklund & 
Paulsson kan resultera i att valda områden eller frågeställningar belyses och bearbetas på ett 
djupare plan. För oss kan detta formas med hjälp av ett noggrant upplagd frågeformulär som 

9 Jacobsen ”Vad, hur och varför?(2002) 
10 Ibid. 
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vi skapar för att bättre identifiera Lunarstorms affärsmodell och om den stämmer med vad all 
teori om Communitys säger. 
 
Enligt Björklund och Paulsson så skiljer sig data och material en hel del när man hämtat det 
från olika källor. Viss data klassificeras som sekundärdata, vilket innebär att den är framtagen 
för andra ändamål än vår aktuella studie. Eftersom informationen om Communitys och andra 
virtuella företag är begränsad så måste vi vara väldigt medvetna vid riskerna att i många olika 
skrifter och annan information man samlar är syftet helt annan och där informationen inte är 
heltäckande. För att undvika att litteraturunderlaget blir ofullständigt så bör sökrutiner tänkas 
noggrant igenom och granskas kritiskt. För att sedan få en bra helhetsbild av hur ett 
Community är uppbyggd bör frågorna till företaget, utifrån rätt insamlad information, vara 
noggrant upplagda. 11 

 
 
2.3 Frågeformulär 
Vår intervjuundersökning har vi valt att utföra genom ett frågeformulär som vi skickar till 
informationsansvarig i Lunarstorm – Karolina Blom. Svaren hanterar vi sedan genom att 
direkt relatera dessa till våra samlade teorier om hur en affärsmodell kring ett Community 
fungerar och slutligen framföra dessa relationer längst ner i analys av empiri. För att öka 
svarens trovärdighet och backa upp och komplettera på det svar som vi fått av Karolina Blom 
har vi dessutom referat till en intervjurapport (”OM COMMUNITIES” - En rapportbok av Fiber 
Optik Valley, World Internet Institute och Digital Futures Group) med Rikard Ericsson- grundare 
av Lunarstorm.  
 
Frågeformulär kan med en liten arbetsinsats få fram ett stort underlag av information som 
tagits fram specifikt för vår studie.  
Viktigt att kommentera är att kroppsspråket som inte går att läsa genom enkäter eller 
frågeformulär i vårt fall som vi skicka via e-mejl. Risken för misstolkningar och fler 
kortfattanden än man önskat ökar. Med frågeformulärstudier är risken att svarsfrekvensen blir 
låg vilket många gånger kan kräva flertalet påminnelser från vår sida.12 Men eftersom vi 
också hittat en intervju med Lunarstorms grundare så kan vi för att öka formulärets 
trovärdighet, som nämnt ovan, jämföra svaren och om det uppkommer eventuella avvikelser i 
dessa.  
 
Vi har, som tidigare nämnt, planerat att undersöka affärsmodellen kring ett Community som 
heter Lunarstorm. Lunarstorm grundades av entreprenören Rickard Ericsson och drivs av 
företaget LunarWorks Holding AB. Lunarstorm är Sveriges största webbcommunity och en 
av landets största webbplatser. Den har 1,2 miljoner aktiva medlemmar och 1,1 milj. unika 
besökare per vecka.[1] Användarna är till största delen ungdomar, och medelåldern är 18,3 år. 
Lunarstorm lanserades även i Danmark och Storbritannien (under 2006) men då dessa två inte 
lyckades locka tillräckligt många användare, stängde de i juni 2007.  
 
Lunarstorm håller alltså en väldigt bra standard som Community med en maximal fokus på 
användare och dennes intressen vilket gör den till en av de absolut största Communitys i 
Sverige. Enligt information från deras hemsida(www.lunarstorm.se & LunarWORKS) så 
anser vi att den verkar mest intressant och lik relaterat till de teorier vi samlat angående en 
framgångsrik affärsmodell i ett Community. 

11 Björklund & Paulsson – ”Seminarier och utredningsarbeten” 
12 Björklund & Paulsson – ”Seminarier och utredningsarbeten” 
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2.4 Validitet och reliabilitet 
Vid val av metoder bör kritiskt granskning av dessa utföras för att inte stöta på problem. För 
att undersöka hur tillförlitlig studien är innebär god reliabilitet och för att sedan avgöra om 
denna är giltig säger man god validitet i informationen. Vi har, som tidigare nämnt, valt en 
kvalitativ studie av informationen för att identifiera affärsmodellen i Lunarstorms Community 
och besvara vår andra del i vårt två-delade problemformulering.  
 
I grund och botten bygger reliabilitet på tillförlitlighet proportionellt mot kvantitativa studier 
som gjorts. Ju högre antal studier desto högre reliabilitet. Detta innebär således att situationen 
i alla avseenden blir standardiserad. Detta är då inte fallet när det gäller kvalitativa studier, där 
det nästan är en förutsättning att det finns en låg grad av standardisering så att avvikelser från 
undersökningsmaterial kan analyseras.  
 
I vårt fall då vi bara undersökt ett Community kan vi säga att vår reliabilitet för affärsmodeller 
kring ett Community allmänt sett är låg men dess validitet i den mån vi har presterat är enligt 
två olika intervjustudier (vårt frågeformulär informationsansvarig i Lunarstorm – Karolina 
Blom plus intervjurapport -”OM COMMUNITIES” - En rapportbok av Fiber Optic Valley, World 
Internet Institute och Digital Futures Group) med bl.a. Rikard Ericsson- grundare av Lunarstorm) 
hög då vi fått chans att analysera eventuella avvikelser genom jämförelser av båda 
intervjuerna. 
 
 
2.5 Metodkritik 
Vi har samlat in en hel del materiella om Communitys och försökt avgränsa det mest 
relevanta. För att besvara vår första del av vår tvådelade problemformulering har vi samlat 
information om affärsmodellen kring ett Community och affärsmodellen kring ett traditionellt 
företag. Vi har tagit upp de beståndsdelar som vi upptäckt skiljer dessa två modeller åt. För att 
se en helhetsbild av skillnaderna i dessa två affärsmodeller har vi presenterat dessa i slutet av 
teori kapiteln genom att referera till en tabell som grafiskt visar skillnaderna.  
 
Anders Lundkvist som skrivit ”Kund- och användargrupper i ett socialt spel för innovation & 
förnyelse” förklarar affärsmodellen i ett Community som ”relationsekonomi” och 
affärsmodellen i ett traditionellt företag som ”transaktionsekonomi”. Han tar upp de 
vanligaste faktorerna som skiljer dessa typer åt. 
 
På vår andra del av vår tvådelade problemformulering har vi haft som uppgift att med hjälp av 
en undersökning av ett riktigt Community(Lunarstorm) bekräfta om teorierna enligt samlad 
information om affärsmodellen Community stämmer med ett verkligt sådant.  
 
Genom vårt frågeformulär besvarad av Karlina Blom – informationsansvarig i Lunarstorm har 
vi fått några relevanta frågor besvarade. Dessutom har vi, som tidigare nämnt, hittat en 
intervju med grundaren av Lunarstorm – Rickard Eriksson skapad mars 2006(”OM 
COMMUNITIES” - En rapportbok av Fiber Optic Valley, World Internet Institute och Digital Futures 
Group). På detta sätt har vi kunnat jämföra dessa och tolkat affärsmodellen och dess funktion 
av Lunarstorm på ett bättre sätt.  
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Att en fallstudieundersökning endast undersöker ett eller ett fåtal objekt finner vi är en 
nackdel, då det kan bli svårt att dra några generella slutsatser. Detta uppfattar vi dock inte som 
ett problem i vår uppsats då vårt syfte inte är att göra allmänna generaliseringar.13      
 
För att kritisera vår kvalitativa ansats vill vi ta upp en viktig faktor. Först bör man vara 
medveten om att kvalitativa studier är väldigt tids- och resurskrävande. Detta kan bli väldigt 
jobbigt eftersom undersökaren inte alltid får möjlighet att undersöka lika många respondenter 
som önskas. För att begränsa tidsåtgången har vi därför valt ut endast en Community. 
 
 

13 Jacobsen (2002), Vad, hur och varför? Lund: Studentlitteratur, s. 95 
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3. TEORI 
 
3.1 Affärsmodell 
Definitionen av en affärsmodell är ganska vag och den är mycket omdiskuterad. 
Enligt författaren till artikeln ”Why Business Modells matter” Joan Magretta så skall en 
affärsmodell besvara på ett antal frågor.14 
 Vem är kunden? 
 Vad värdesätter kunden? 
 Hur tjänar vi pengar i den här affären? 

 
Definitionen av en affärsmodell kan enligt Holmvik, Johansson & Lingner (skriver om 
affärsmodeller för produktutvecklings konsulter) redovisas genom två sätt.15 
 
”1. En uppsättning fundamentala antaganden om företagets bransch; drivkrafterna för 
lönsamhet, kundens behov och den framtida utvecklingen av dessa parametrar.” 
 
”2. Ett antal nyckel element eller strategiska ställningstaganden som anpassar företagets 
struktur till kundernas behov.” 
 
Inom ramen för undersökning av företagstypernas affärsmodeller finns det fyra ämnen som 
fokus skall läggas på för att besvara första delen av vår tvådelade problemformulering. Dessa 
är - enhet, syn på individ, sätt att skapa ekonomisk vinst & huvudsaklig drift i 
ekonomin. Dessa beskrivs i slutet av teorikapitlet där vi gör en slutlig jämförelse av 
affärmodellerna - Community och traditionell. 
 
3.2 Definitionen av Community 
Enligt Fredrik Hallberg som avlagt ett examensarbete om öppen källkods marknadsföring 
(Open source Marketing) så brukar en gemenskap, skapad kring ett visst tema, kallas 
Community. När t.ex. ett IT-företags kunder slår sig samman i en användarförening bildar de 
en Community, oavsett om det är i det fysiska livet eller på nätet.16 
Han säger att företag känner sig hotade av att kunderna/individerna slår sig samman men trots 
eventuella risker som kan förekomma så öppnar sig många stora möjligheter.  
 
Microsoft har en hel värld inom nischen operativsystem för PC. Men det finns ett undantag 
som på senare tid växt till ett starkare hot mot Microsoft och det är operativsystemet Linux. 
Detta är ett annat alternativ för operativsystem som utvecklats av Linus Torvalds, en 
fristående programmerare som skapade Linux utan stöd av något mjukvaruföretag. Orsaken 
till att Linux, med så litet finansiellt stöd, är ett hot mot Microsoft är - en Community. 17 
Linus Torvalds programmerade grunden själv. Sedan la han ut koden på internet, öppen för 
alla, enligt principen "Open Source"(öppen källkod). Resultatet blev att tusentals skarpa 
hjärnor över hela jorden utan ersättning började fila på förbättringar och tillägg av Linux. 
Dessa gav de sedan till Linus. Han hade skapat en Community med en grupp med stark 
lojalitet mellan medlemmarna och den gemensamma produkten Linux. 18 

14 Joan Magretta ” Why Business Models matter” Harvard Business Review 2002 
15 Holmvik, Johansson & Lingner “Business Models for product development consultants- a case study of 
Syntronic AB 
16 Fredrik Hallberg – Open Source Marketing 
17 Fredrik Hallberg – Open Source Marketing 
18 Fredrik Hallberg – Open Source Marketing 
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Enligt Kevin Kelly som skrivit boken (10 strategier till en uppkopplad värld) är just denna 
sorts tänkande en vinnande koncept. Förr i tiden kunde blotta tanken att släppa ut en 
ofullbordad produkt men intentionerna att användarna ska hjälpa till och utveckla produkten 
så att den blir fri från exempelvis buggar och dylikt betraktats som antingen fegt, billigt eller 
taffligt. 19 Men nuförtiden har företag börjat ändra attityd och ser denna sorts beteende där 
företag släpper ut så kallade betaversioner av sina produkter som modigt, förnuftigt och vitalt.  
 
”Att släppa ut ofullständiga produkter med ”buggar” är inte utslag av kostnadsbesparande 
desperation: det är det listigaste sättet att fullborda en produkt när ens kunder är smartare än 
man själv.”20 
 
Ett Community är uppbyggd såsom ett medlemskap där en grupp delar liknande åsikter och 
idéer om samma intressen. Förutom delade intressen innehåller en Community dessutom 
individuellt engagemang genom olika funktioner som ger användare en slags identitet att 
komma tillbaka till. 21 
 
Någon bra översättning på ordet ”Community” till svenska är svår att hitta. Alltför ofta 
associeras ”Community” idag fortfarande med tekniska funktioner som chatt och forum. Även 
om detta kan utgöra grunden för en Community på Internet, är en Community mycket mer än 
så. En Community omfattar dess medlemmar i form av människor, en gemensam identitet och 
intresse. Fokus ligger på gruppen och interaktionen, inte teknologin som gör interaktion 
möjlig. 22 
 
En Community behöver inte vara Internet-baserad. Det viktiga är mötet och gemenskapen, 
antingen i det fysiska rummet eller på Internet, för att människor ska kunna kommunicera och 
interagera. 23 
 
En Community behöver inte vara öppen med tillgång för allmänheten. En Community kan 
vara sluten, t.ex. i form av en företagswebb, tillgänglig bara för företagets anställda med 
diskussionsforum, information om sjukdagar & semester, grupp-chat, kunskapsdelning mm. 
En Community kan också rikta sig till en särskild kundgrupp, t ex VIP-kunder. 24 
 
 
 

19 Fredrik Hallberg – Open Source Marketing 
20 Kevin Kelly ” Den nya ekonomin 10 Strategier för en uppkopplad värld” 1999 
21 Fredrik Hallberg – Open Source Marketing 
22 Fredrik Hallberg – Open Source Marketing 
23 Fredrik Hallberg – Open Source Marketing 
24 Fredrik Hallberg – Open Source Marketing 
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3.3 Community arketyper 
På denna del ska vi presentera några olika typer av Communitys som uppkommit på Internet. 
Detta för att senare kunna klassificera Lunarstorm till en av dessa arketyper och naturligtvis 
ha en klarare bild över hur dessa skiljer sig från varandra. 
Dessa olika arketyper presenteras på en bok som kallas "e-commerce" och är skriven av 
Jeffrey F Rayport och Bernar Jaworskij. Rayport och Jaworsky är amerikanska proffesorer 
som specialiserar sig i e-commerce(företagande på Internets värld) och har i ett kapitel skrivit 
om Communitys som ett förslag till företagande och beskrivit de olika typerna vi redogör 
nedan. Enligt författarna så är dessa arketyper de mest använda och populära men nya idéer 
uppkommer hela tiden vilket därför inte sätter någon gräns för innovationer inom denna typ 
av företagande. 
 
Som tidigare noterat så finns det alternativa uppdelningsmetoder att kategorisera 
medlemskapet till en Community men oftast så kan det vara bra att undersöka olika sätt som 
en Web Community är uppbyggd. Vi skall här introducera sex olika typer av virtuella 
Community: basar, temaparker, klubb, skrin, teater och café. De första tre utmärker sig själva 
genom antalet intresse områden man skapat medan resten varierar på interaktivitetsnivån 
uppbyggd på sajten. 25 
 
 
Basar: En basar kan definieras vara en Community som ger användaren möjlighet att vandra 
genom ett stort antal intresseområden men tillhandahåller inga medel för användarna att 
kommunicera med varandra på ett effektivt sätt. Denna typ av Community är fylld med 
virtuella marknader och aktiviteter där användarna kan bläddra och vandra genom många 
olika områden. En basar kan likna en länkportal eftersom användarna ofta besöker det för att 
få tillgång till de många länkar presentationerna till olika intresseområden den har ett erbjuda 
(jobb, utbildning, nyheter, filmer, musik, sport etc.). Här har alltså användarna inget särskild 
gemensamt intresse att dela eller fokusera på utan här ges användaren en ostrukturerad känsla 
av egen utforskning. 
Yahoo! Games är ett typsikt exempel på en basar. Yahoo! Games är en spelvärld för Internet 
användare. Sajten har en bred kollektion av fria java-baserade spel som man både kan spela 
själv på eller med någon annan genom enkelt inträde till olika spelrum. Trots att vänner 
bjuder varandra till spel och har därmed möjligheten att kommentera på spelresultat så är 
kommunikation inte högt prioriterat utan målet för användaren här är att nöja sig av spelen 
som sajten erbjuder. Yahoo.com är en hemsida med mycket olika alternativ för användare- 
här marknadsförs filmer, man har egen e-mail, här finns sökmotor etc. så dess vinst genereras 
genom marknadsföring av andra företag.26 
 
 
Tema park: En temapark kan definieras vara en Community som fokuserar på ett begränsat 
antal intresseområden som är organiserade i olika kategorier – politik, ekonomi, sport, teknik 
etc. På temaparker brukar vanligen ett stort antal Community vara samlade i ett där 
medlemmar(företag, föreningar, enskilda näringsidkare, aktivister osv.) har interaktion med 
varandra. VoxCap.com är ett exempel på en interaktiv Community där individer, 
organisationer och företag kommunicerar med olika metoder för åtgärder som angår politiska, 
medborgerliga och sociala ämnen. Den ger användare själva möjlighet att skapa Community 
runt ämnen som kan inkludera utbildning, familj, hälsa, miljö, samhälle, ekonomi och 
världen. Användare uppmanas alltså att dela med sig information, tala ut om ämnen och 

25 “e-Commerce” – Jeffrey F. Rayport, Bernard J. Jaworski 
26 “e-Commerce” – Jeffrey F. Rayport, Bernard J. Jaworski, Ibid 
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förenas med andra som har ett gemensamt intresse att bygga och mobilisera den support som 
behövs för olika frågor. Användare kan informeras, bidra med text till informationsblad och 
klubbar eller t.o.m. starta en egen diskussionsgrupp eller informationsblad. Sajten ger också 
medlemmar möjlighet att nå till deras Community genom att skicka e-mail länkar till lokala 
politiker och tidningar. En temapark har vanligtvis inget vinstdrivande syfte men företagen 
hittar ändå sätt att implementera produkter eller tjänster till olika intressegrupper som bildas 
här.27 
 
 
Klubb: En klubb kan definieras vara en Community som fokuserar sig på ett enda 
intresseområde och marknadsför ett ansenligt antal interaktioner mellan användarna. Dessa 
sajter skiljer sig genom att tillhandahålla stora volymer information för den riktade 
intresseområdet. Gillette Women’s Cancer Connection (gillettecancerconnection.org) 
tillhandahåller ett Community där kvinnor kan diskutera alla typer av ämnen associerade till 
cancer hos kvinnor med aktiviteter såsom chatt, anslagstavla för meddelanden och speciella 
event. Denna Community har en enda fokus – alltså för kvinnor som lär och lever med cancer. 
Det kommersiella syftet här sker genom att segmentera den grupp av kvinnor som har dessa 
problem och marknadsföra hjälp genom sajten.28 
 
 
Skrin: Ett skrin kan definieras vara en högt fokuserad Community med minimala 
interaktioner mellan medlemmarna. Skrinets extrakt är ett bra belägg på medlemmars 
aktiviteter som utställer extrem entusiasm gentemot en gemensam personlighet eller objekt av 
intresse. Trots att dessa sajter ofta erbjuder möjligheter till chatt och anslagstavlor så 
förekommer ändå minimala interaktioner mellan medlemmarna. Däremot är det största 
innehållet i denna typ av Community fakta och diskussioner som handlar om en viss person 
eller tema som skapare och övriga medlemmar har visst intresse över. Ett bra exempel är 
serien Dawson’s Creeks webbsajt (http://dawsonsite.cjb.net) som är sammanställd av ett antal 
områden som innehåller biografisk fakta av skådisarna på serien, episodguider, foton, 
nyhetsinlägg och länkar till andra Dawson’s Creek – sajter. Sajten främjar en någorlunda nivå 
av interaktion genom anslagstavla och chatt-rum.  
Många liknande skrin-sajter är inte officiella eftersom skapare till dessa sajter oftast inte är 
anknutna till personer eller objekt man representerar. Dessa sajter innehåller dessutom ofta 
oauktoriserad patenterat material, men eftersom sajterna oftast är skapade av fans så 
förekommer inget kommersiellt syfte. 29 
 
 
Teater: En teater kan definieras vara en Community som fokuserar sig på ett särskilt område 
men också lämplig för interaktion mellan medlemmarna. Dessa sajter utmärker sig genom 
provokativ och framtvingad innehåll som utlöser medlemmars interaktion och som driver 
medleminvolverandet i form av konversationer eller recensioner som sedan används för att 
vidare framdriva innehållet i sajten. iFilm.com är en filmsajt som erbjuder oberoende filmer 
och filmklipp gratis och bidrar filmskaparna med ett annars oåtkomligt gehör. Användare 
laddar ner filmer och filmklipp och tittar på dessa uppkopplade till Internet och har direkt 
möjlighet att lägga till med recensioner och klassificeringar som, trots andra Community 
egenskaper som anslagstavla och chatt-rum, är väldigt viktiga för att ett teatercommunity 
skall kunna fortsätta binda sig nya medlemmar. I denna typ av Community kan man också 

27 “e-Commerce” – Jeffrey F. Rayport, Bernard J. Jaworski, Ibid 
28 “e-Commerce” – Jeffrey F. Rayport, Bernard J. Jaworski, Ibid 
29 “e-Commerce” – Jeffrey F. Rayport, Bernard J. Jaworski, Ibid 
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lägga www.youtube.com där det vinstdrivande syftet sker genom att ge medlemmar möjlighet 
att lägga in egna videoklipp och på detta sätt skapa en så stor kundkrets att andra företag 
automatiskt blir intresserade att samarbeta genom annonseringar och undersökningar av olika 
typer.30 
 
 
Café: Ett café kan definieras vara en Community som fokuserar sig på allmänna 
intresseområden men också bidrar till möjligheten för interaktion och konversation mellan 
medlemmarna vilket är det primära målet i en cafésajt. Dessa sajter tillhandahåller en 
lättillgänglig och användarvänlig plattform som stödjer interaktionen mellan medlemmarna 
vilket är varför de oftast har det högsta antalet interaktion mellan medlemmar om man jämför 
med de andra arketyperna. Det typiska här är att användare är aktiva både för mottagande och 
skapande innehåll i sajten. Ett bra exempel till detta är bolt.com som används av studenter i 
USA för att kommunicera med andra studenter och lägga till med egna åsikter på olika frågor. 
Bolt.com bidrar till en variation av kommunikationsmetoder för att sporra Community 
deltagare genom chatt-rum, anslagstavlor, snabbmeddelanden, opinionsundersökningar, fritt 
e-mail och vara värd i hemsidor. 95 % av sajtens innehåll är skapat av användarna – allt från 
olika samtalsämnen, till olika klasser, musik, föräldrar, dating etc. 31 
 
 

30 “e-Commerce” – Jeffrey F. Rayport, Bernard J. Jaworski, Ibid 
31 “e-Commerce” – Jeffrey F. Rayport, Bernard J. Jaworski, Ibid 
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3.4 Affärsmodellen kring ett Community  
Nedan skall vi utifrån en bok av Viel & Vitale – Place to Space: Migrating to e-business 
modells (2001) redovisa en modell tagen ur boken. Boken beskriver strukturella och praktiska 
ansatser av traditionella företag som övergått till webben.  
Enligt Weil & Vitale (2001) så förtjänar Communitys vår uppmärksamhet eftersom den 
påvisar den klaraste och kanske sista förkroppsligandet av Internets riktiga avsikt. 
Tack vare Internets stora utbud av möjligheter kan man med hjälp av ett Community skapa 
signifikant interaktionsvärde bland både ägare och medlemmar. 
När ett Community väl blivit etablerat är, den enligt Viel & Vitale, betydligt mindre känslig 
för konkurrens genom imitation än någon annan affärsmodell. 
För att vidare definiera funktionerna i en Community skall vi fokusera oss på att förklara dess 
olika delar utifrån en modell av en café arketyp av Community vilket är det mest vanliga.32 
 
(Modellen är ommodifierad från Wiel & Vitales ”Place to Space”.) 
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egentligen är medlemmarna och sponsorerna en del av Communityn trots att man enligt 
modellen kan tro annorlunda. Skälet till att dessa visas separat är för att på ett utförligare sätt 
visa hur relationerna, penga-, produkt- och informationsflödet fungerar mellan dessa aktörer 
som tillsammans utgör ett Community. 
 
Som man kan se på modellen så har Communitys ett antal olika metoder att generera intäkter. 
Genom rätt anpassat informationsutbud till medlemmarna genereras den kapital till 
Communityn för att hushålla med sina leverantörer. Nästan varje Community innehåller 
reklam och länkar riktade till medlemmarna för andra företag som sponsrar och vill rikta sig 
till en viss målgrupp. Lunarstorm har exempelvis sponsrats av tv4:s program ”Talang 2007” 
(riktat till ungdomar) där man ger möjligheten att delta i tävlingen för att vara med i 
programmet.  

32 Wiell & Vitales ”Place to space” 
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Andra samarbetsföretag och sponsorer som Lunarstorm har är bland andra Arla, Electronic 
Arts (EA Games), Loka, McDonald's, Coca-Cola, Aftonbladet, Sveriges Radio och 
Logitech.33 
 
Sponsorföretagen(leverantör 1 & 2 - i Lunarstorms fall Talang 2007) i Communityn har oftast 
den funktion att de mottar en viss ersättning eller procent för varje klickning som görs in till 
deras hemsida. Det visas i modellen mellan medlem 2 och leverantör 2 genom produktflödet 
från leverantörer (i detta fall reklamen som sponsorföretagen erbjuder) som går direkt till 
medlemmen och kommer tillbaka till leverantören (pengaflöde genom medlemmens klickning 
på deras reklam). Oftast brukar medlem 1 ha en mer aktiv relation till Communityn än 
medlem 2 men det är olika från Community till Community. Enligt en intervju av lunarstorms 
grundare Rikard Ericsson skapad av Digital Media Group mars 2006 (”OM COMMUNITIES” - 
En rapportbok av Fiber Optic Valley, World Internet Institute och Digital Futures Group) så menar 
Rikard att de mest aktiva medlemmarna är de under 20 år. 20 åringarna och över är inte 
speciellt väl representerade bland betaltjänstanvändarna, men det kan bero på att de flyttar 
hemifrån eller börjar plugga, och då brukar man ju inte leva i ett överflöd av pengar. Dessa 
kan i Lunarstorms fall ofta placeras som mindre aktiva medlemmar alltså medlem 2 enligt 
affärsmodellen. 
 
Det som utmärker ett Community till skillnad från t.ex. en elektronisk meddelande lista 
skapad av schackklubbar eller andra typer av aktiviteter är just genererandet av intäkter 
genom länkning till användbar information för medlemmarna. Denna typ av modell kan 
enklast relateras till arketypen café. Enligt Rayport & Javorskij kan ett café definieras vara en 
Community som fokuserar sig på allmänna intresseområden men också bidrar till möjligheten 
för interaktion och konversation mellan medlemmarna. Dessa sajter tillhandahåller en 
lättillgänglig och användarvänlig plattform som stödjer interaktionen mellan medlemmarna 
 
Eftersom ett medlemskap i ett Community oftast kräver en registrering av personuppgifter, 
hobbys och intressen så skapas en enastående möjlighet för sponsrande företag att segmentera 
rätt målgrupp. Ju större ett Community växer och så länge den fortsätter förse medlemmarna 
med relevant information, desto större blir intresset att bli medlem. 
 
För att skapa interesse och bilda mer medlemmar brukar Community ofta starta en diskussion 
om ett ämne som både medlemmar och icke-medlemmar kan läsa om men som endast 
medlemmar kan svara på och/eller vara med att debattera om. 
Generellt kan inte ett Community kontrollera alla köp och transaktioner som medlemmar gör i 
Communityn men det de kan kontrollera är deras relation med medlemmarna.34 
 
 
 
 

33 http://sv.wikipedia.org/wiki/Lunarstorm 
34 Wiell & Vitales -  ”Place to space” 
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3.5 Fyra viktiga metoder att bygga en affärsinriktad Community 
Enligt webbsidan www.mainloop.se som är ett företag som levererar lösningar för bättre 
interaktion på Internet med – och mellan kunder, prospekt, medlemmar, anställda m.m. bland 
dessa då Communitys, så finns det viktiga och strategiska metoder och regler att bygga upp 
sitt Community på ett bra sätt. Nedan redovisas de sammanfattat i fyra delar. 
Dessa är: 1)att generera återkommande trafik, 2)skapa lojalitet med ditt Community, 3)skapa 
betalningsvilja och 4)utnyttja flera parallella intäktskällor. 
 
 
1) Generera återkommande trafik.  
Återkommande trafik skapas inte bara genom attraktivt innehåll av skaparna av hemsidan 
utan med rätt metoder och inriktning på användarvänlighet så är första målet att göra 
hemsidan lika naturlig som att sätta igång radion eller slå upp tidningen på morgonen. För att 
användbar skall återkomma så ska det vara enkelt för denne att hitta och använda 
Communityn. 
Vi ska vidare skriva om några mycket viktiga verktyg att ta hänsyn till vid skapandet av ett 
Community. 
  
Påminnelser & bevakning 
Det första är skapandet av positiva påminnelser och bevakningsfunktioner. Det betyder alltså 
att användaren/medlemmen ska kunna ställa in vilka påminnelser som denne vill ha och vad 
denne vill bevaka på Communityn. Påminnelser kan skickas via t ex e-mail och SMS.  
 
Exempel på påminnelser och bevakningsområden är: 

• Nya artiklar har publicerats. Rubrikerna till artiklarna inkluderas i 
påminnelsen/bevakningsmailet.  

• Någon har skickat ett meddelande till dig på Communityn  
• En ny medlem med din sökta profil har precis registrerat sig  
• Någon har tittat på din profil eller skrivit i din gästbok  
• En av dina kontakter i Communityn har precis uppdaterat sin personliga sida eller 

uppgifter. 

Bonussystem 
I kombination med t ex värvarkampanjer är detta ett bra verktyg för att skapa återkommande 
trafik och locka besökare. Det kan vara i stil med att efter varje ny vän en medlem värvar eller 
efter varje gästboksinlägg som en medlem mottar så samlas poäng för de olika delarna. 
 
 
Attraktivt innehåll 
Attraktivt innehåll och framför allt medlemsgenererat innehåll är en väldigt viktig del för att 
locka användare. Detta i still med nyheter och artiklar i det Communityn fokuserar på är en 
viktig fokus på attraktivt innehåll. Sedan ör det viktigaste att skapa en miljö där användarna 
genererar innehåll, t.ex. i form av meddelande, gästböcker, foruminlägg, artiklar, kalendrar 
etc. 
 

18 
 



Affärsmodellen kring ett Community  Gezim Pirku 
  Kreshnik Goga 
  
2) Skapa extrem lojalitet med Communityn 
Nästa viktiga verktyg är att skapa en miljö där stark lojalitet uppnås vilket är en vanlig effekt 
hos Communitys som följer dessa regler. 

För att skapa stark lojalitet krävs dock ett antal faktorer: 

• Det Communityn står för måste kunna väcka starka känslor hos medlemmen.  
• Det måste finnas stöd för att möjliggöra relationer och interaktion med andra 
• medlemmar.  
• Medlemmen måste uppleva en riktig gemenskap med andra medlemmar 

 
3) Skapa betalningsvilja 
Det är svårt att hålla balansen mellan att koncentrationer för att locka medlemmar samtidigt 
som man får de att betala för tjänster. En bra alternativ lösning på detta kan vara att 
exempelvis erbjuda ett presentkort på tjänster vid registrering. I praktiken fungerar detta så att  
när en ny medlem registrerar sig i Communityn får medlemmen ett belopp, t ex 50 kronor, på 
sitt konto. Detta kan medlemmen använda för att få automatiska bevakningsmeddelanden när 
medlemmen fått meddelanden, artiklar publicerats, någon skrivit i gästboken mm. Detta gör 
att medlemmar kommer igång med användandet av betaltjänster på direkten, men inte skräms 
bort av kostnaden. Samtidigt har man markerat att tjänsterna inte är gratis och undviker att 
överraska medlemmen när han/hon måste betala för fortsatt användning. Allteftersom 
medlemmen är mer och mer aktiv tar Presentkortet slut. Förhoppningsvis har medlemmen då 
skapat ett behov av tjänsterna och är villig att betala för framtida användning.  
 
 
4) Utnyttja flera, parallella intäktskällor 
En kommersiell Community har två tydliga intressentgrupper som kan generera intäkter – 
annonsörer och medlemmar. En grundläggande Community ska ha inbyggd annonsmotor och 
gott stöd för att sälja annonser, antingen direkt via Communityns egna säljare, eller via 
annonsnätverk. Intäktskällor från medlemmarna som några av våra Community-kunder 
utnyttjar idag är; 

• Medlemskap  
• Bevaknings- och påminnelsetjänster  
• Mer och bättre tillgång till webbplatsen, t ex fler bilder i sitt fotoalbum, delta i 

tävlingar, avstängning av annonser etc.  
• Försäljning av profilsaker såsom t-shirts mm. (gäller framförallt 

varumärkesCommunitys). 

Man kan paketera dessa tjänster på olika sätt. Alltifrån medlemskap på olika nivåer som 
”brons”, ”silver” och ”guld” som innehåller paket med olika tjänster, till att sälja tjänsterna 
separat, t ex 100 påminnelser när nyheter publicerats för 10 kronor. 
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3.6 Det traditionella företaget 
 
Företagets teoretiska grund 
Varför existerar företag (Ronald Coase)? Företag internaliserar (sköter transaktioner inom 
företaget, inte via marknaden) transaktioner; om alla enskilda transaktioner inom produktion 
och konsumtion skulle göras inom marknaden skulle ett skilt kontrakt mellan företagaren 
(entreprenören) och ägare av produktionsfaktorer behöva göras. Detta är dyrt och ineffektivt 
(obs. info). Entreprenören ingår istället mera långsiktiga arrangemang; grundar en 
“stående” organisation. Ägarna av produktionsfaktorer ger upp frihet i utbyte mot 
regelbunden inkomst.35 
 
I detta avsnitt skall vi förklara vad vi menar med traditionella affärsmodeller.  
Med uttrycket affärsmodell menar vi ett företag, antingen ett varuproducerande företag eller 
ett tjänsteföretag. Dessa företag skall ha en traditionell struktur i hierarkin, distributionen etc. 
Med begreppet traditionellt företag menar vi företag som använder sig av affärsmodeller som 
inte har något större sammanhang med Internets 
kommersiella värld. 
Som vi nämnde ovan i teorin var att Internets 
etableringsmöjligheter för affärsmodeller som 
Communitys har gett företagare en annan syn på 
prioriteringar i företagandet. 36 
 
 
Åt höger ser ni en modell av en traditionell 
funktionsorganisation ommodifierad av oss från 
Hägg & Wiedersheim-Paul – ”Att arbeta med 
modeller inom företagsekonomin”. 
 
Modeller 
Enligt Hägg & Weidersheim-Paul (1984) så används modeller i många sammanhang inom 
olika områden så det är inte så förvånande att definitioner man träffar på kan variera. 
Något som de flesta modeller har gemensamt i sina definitioner är att de anger modeller som 
abstraktioner jämfört med verkligheten. Viktiga aktiviteter i ett modellbyggande är 
 

• Ange och precisera antaganden 
• Gruppera faktorer 
• Bestämma samband 
• Få ut kunskap, bestämma implikationer 
• Ange bedömningskriterier 
• Bedöma 

 
Modellers viktigaste syften är att försöka beskriva, förklara, förstå, förutsäga och till slut 
genom modellens hjälp ta fram bra beslutsmaterial.37 
 
 
 
Företag 

35 Mark Hirchey – ”Managerial Economics” 
36 Hägg & Wiedersheim-Paul – ”Att arbeta med modeller inom företagsekonomin”. 
37 Hägg & Wiedersheim-Paul “Att Arbeta med Modeller inom Företagsekonomin” 1984 
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Enligt Hägg & Wiedersheim-Paul så kan företagens uppkomst förklaras med hjälp av en 
samhällsekonomisk teori som bygger sitt resonemang på utbud och efterfrågan. Råder det fri 
konkurrens och efterfrågan är större än utbudet så kommer företag och verksamheter att 
startas. 
 
Företagen kan bli uppdelade beroende på ägandeformen. Företagen kan vara: 

• Privata, finansieras med privata pengar, inflytandet i över företaget är direkt 
proportionellt till de satsade pengarna. Kaptal ägarna förväntar sig en god avkastning. 
Dessa företag är alltså vinstdrivande. 

 
• Kooperativa, finansieras också med privata andelar men skillnaderna här är att 

andelsägarna är medlemmar i kooperativet för att få ett ekonomiskt utbyte av själva 
verksamheten inte det satsade pengarna. 

 
• Offentliga, finansieras genom skatter och avgifter som alla är skyldiga att betala. 

Verksamheten drivs av kommunerna, landstingen och staten. 38 
 
Det finns företag som producerar varor och företag som producerar tjänster och dessa har 
självklart skilda förutsättningar och just pga. av dessa förutsättningar brukar tjänsteföretag 
vara mindre än varuproducerande företag. De brukar ha mindre ägare och detta på grund av 
att verksamheten, dels av fallen, inte kräver lika dyrbara inventarier. Det går inte så mycket 
kapital för att skapa ett tjänsteföretag.39 Vi ska stapla upp ytterligare skillnader mellan varor 
och tjänster som produkt: (Ur R Normann, Service Management, Liber 1983) 

 
Varor   Tjänster 
Varan går att ta på.  Tjänsten är osynlig. 
Kan demonstreras före köpet.  Kan inte visas (existerar inte) före köpet. 
Kan lagras av säljare och köpare. Tillverkas och används samtidigt. 
Kan transporteras.  Kan inte transporteras.  
Säljaren tillverkar  Köparen deltar direkt i tillverkningen. 
 
 

För att ytterligare beskriva hur traditionella företag fungerar skall vi försöka demonstrera med 
en förenklad bild. Denna bild gäller för alla företag, även om företag kan vara olika i många 
avseenden så finns det principer som är gemensamma - input & output teorin. Man köper helt 
enkelt in något i företaget, omvandlar det man köpt och får slutligen ut något annat i utbyte.  
 
 
 
 
 
 
 
Storleken på insatser för att nå det önskade utbytet beror på hur företaget arbetar och hur 
omvandlingen går till. Det som påverkar företagets framgång är hur man kombinerar och 
utnyttjar sina resurser. Varje företag har i princip tre typer av resurser: Personal, 
maskiner/råvaror samt pengar.  

38 Margareta Hult & Jan Moback – “Förstå företagets verksamhet och ekonomi” 
39 Hult & Moback ” Förstå företagets verksamhet och ekonomi” 1993 
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Som vi demonstrerar i bilden nedanför så brukar dessa tre resurser efter engelsk beteckning 
kallas de tre M:en.: Men, Materials, Money.  
 
 
 
 
 
 
  
Denna modell kompletterar de två förgående modellerna samt tar upp ekonomifunktionen och 
marknadsfunktionen. Marknadsfunktionen svarar för företagets kontakter med marknaden. 
Arbetet går ut på att skapa transaktioner mellan företaget och dess kunder. I 
marknadsfunktionsarbetet ingår: marknadsanalys, produktutveckling, försäljning, 
distribution, kundservice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Under lång tid inriktades marknadsarbetet på att skapa själva transaktionerna. Fokus låg alltså 
mestadels på att bara sälja företagets varor till kunder.  Fokus är samma idag men det har 
blivit mycket viktigare att åstadkomma långsiktiga kundrelationer. Lyckas man få nöjda 
kunder så går det att skapa återköp av produkterna och trogna kunder. Vi skall ta upp några 
förändringar som har skett inom marknadsföringen i företagen på senare år. 
Traditionell  marknadsföringsfilosofi    Modern marknadsföringsfilosofi  
 
Kundorientering    Omvärldsorientering 
 
Det räcker inte bara att tillfredställa kundernas behov. Man måste ta hänsyn till mer 
långsiktiga krav som till exempel miljökrav etc. Även om kunder är villiga att göra köp utan 
tanke på miljön är det inte ur ett vidare perspektiv acceptabelt att sälja sådana produkter. 
 
Helhetssyn på företaget   Helhetssyn på företagets nätverk 
 
De flesta företag ingår i nätverk vars produkter är beroende av varandra. Som vi redan 
nämnt innan så ligger framgången i att bidra med kompetent nätverk. 
 
Orientering mot lönsamhet  Orientering mot flera mål 
 
Det gäller att vara långsiktig, en lönsam produktion eller försäljning behöver inte vara 
tillräcklig för långsiktig framgång. Genom att försäkra sig om nöjda och lojala kunder kan 
man på längre sikt skapa en stabil marknadsandel och ett stabilt resultat. 
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3.7 Jämförelse av teorier för affärsmodeller kring Community- & traditionella 
företag 
I denna del av uppsatsen tar vi fram en sammanfattning av de teorier som identifierar de 
egenskaper som skiljer dessa två affärsmodeller åt utifrån ett referat av Anders lundkvist som 
definierat Community företag som relationsekonomi och traditionella företag som 
transaktionsekonomi. Han förklarar skillnaderna i dessa på ett väldigt intressant sätt och 
lägger fokus på några egenskaper som väldigt vanligen skiljer dessa affärsmodeller åt. Dessa 
skillnader är – enhet, syn på individ, sätt att skapa ekonomisk vinst och huvudsaklig drift i 
ekonomin.  
 
Anders Lundkvist som skrivit ”Kund- och användargrupper i ett socialt spel för innovation & 
förnyelse” frågar vilka motiv som det finns för användaren att bidra till diskussionen och 
därmed skapandet av nytt innehåll. Han säger att det som utmärker individen och som i andra 
hand skapar vårt värde är användarens deltagande i diskussioner och erfarenhetsutbytet. 40 
 
Forskare hänvisar ofta till teoretiska traditioner om utbyte av gåvor genom relationer för att 
förstå vad det egentligen är som driver utbytet av information på nätet. 
Anders Lundkvist påstår att det som särskiljer en gåva är att man varken behöver fullfölja 
någon förhandling eller löfte vid utbytet samtidigt som gåvan skapar en form av relation som 
är basen i virtuell relationsekonomi och ett slags försäkran om framtida utbyten. Gåvan kan 
uppfattas som ett socialt samspel mellan individer och grupper vilket gör den väldigt unik 
eftersom den är kopplad till en särskild givare. 41 
 
Motsatsen till relationsekonomin är då, enligt Lundkvist, transaktionsekonomin eftersom det 
normalt inte finns något löfte från köparen att nästa transaktion ska ske med samma säljare 
och samma villkor efter köpet. Det är just detta som befriar köparen från långsiktiga relationer 
och som tillåter köparen att hitta alternativ och andra lösningar. På detta sätt skapas två olika 
sätt att se på dessa aktörer.  
 
Lundkvist säger att i relationsekonomin utmärks aktörerna av pågående relationer med 
varandra, medan aktörerna i transaktionsekonomin betraktas som självständiga, med eget 
intresse och valfrihet att välja alternativ bland flera andra aktörer. 
 
Ett annat sätt att särskilja handlingar i en relationsekonomi från en transaktionsekonomi är att 
studera de sätt en individ kan öka värdet på sina utbyten och handlingar. I relationsekonomin 
kommer nyttan genom att expandera ens eget sociala nätverk och relationer. I en transaktions 
ekonomi däremot ökas värdet genom att förbättra de funktioner som påverkas av pris och 
förhandlingar. 42 
 
 
 
 
 
 
’ 
 

40 Anders Lundkvist – ”Kund- och användargrupper i ett socialt spel för innovation & förnyelse”.(1999) 
41 Anders Lundkvist – ”Kund- och användargrupper i ett socialt spel för innovation & förnyelse”.(1999) 
42 Anders Lundkvist – ”Kund- och användargrupper i ett socialt spel för innovation & förnyelse”.(1999) 
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Figur 3. Ommodifierat av Anders Lundkvist som ursprungligen tagit det från Kollock (1999) 
som skrivit om sammanfattningen av skillnaderna mellan två klassiska ekonomier; Economy 
of gifts and the economy of commodities. Vi har modifierat om den efter Anders Lundkvists 
ommodifiering. 
 
När gemenskaperna upprättas och relationerna etableras i elektronisk miljö, som t ex i 
Lunarstorm, förändras förutsättningarna i ekonomin, jämfört med den icke-digitala miljön. 
Kostnaden för att delta i olika sammanhang minskar i elektroniska nätverk. 
Sedan så minskar kostnaderna för fysiska förflyttningar som resor och andra personliga 
uppoffringar, i ett elektroniskt nätverk. 
En lägre kostnad för den enskilde medför därmed större möjligheter för individer att delta i 
gemensamma handlingar. ”A small change in costs can have a disproportionate impact on 
behavior” Anders Lundkvist citering av Kollock 1999”.   
Några bra exempel som brukar tas upp för att visa skillnaderna är ofta former av protester. 
Även om människor håller med en offentlig politisk yttring så blir engagemanget inte så starkt 
eftersom den baseras på resor, brevskrivande och postande av en massa brev. 
Genom ett elektroniskt nätverk så minskar e-mail kostnaderna för de olika handlingar och 
dessutom så behöver inte den enskilde individen förflyttas mer än en musklickning för att 
verkställa sin handling. Sammanfattat kan alltså en gemensam mötesplats i ett elektroniskt 
nätverk för individer fungera bäst eftersom planering och beslut kan effektivt utföras 
oberoende av tid och plats. 
Några mer skillnader mellan relations- och transaktionsekonomierna är att de inlägg i 
relationsekonomin som en enskild bidrar med också blir allmänna och gemensamma och varje 
enskild kan dra nytta av de inlägg som andra gjort, utan att för den skull förbruka materialet, 
varan eller gåvan. 43 
 

43 Anders Lundkvist – ”Kund- och användargrupper i ett socialt spel för innovation & förnyelse”.(1999) 
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4. EMPIRI & ANALYS 
 
4.1 Lunarstorm 
På vår empiri och analys -kapitel skall vi besvara vår andra del av vår tvådelade 
problemformulering. ”Stämmer teoribilden kring Community företag med ett verkligt 
sådant?”. I vårt fall blir det verkliga företaget den mest besökta Communityn i Sverige – 
Lunarstorm. 
 
Vi kontaktade Lunarstorms informationsansvarig Karolina Blom genom e-mail där vi beskrev 
vårt arbete och fick frågor bevarade genom ett frågeformulär som vi bifogade till henne . 
Vi fick ihop 13 frågor som blev granskade av vår handledare som skulle hjälpa oss få större 
förståelse om deras affärsmodell, organisation, marknad etc. (Frågorna hittar ni i bilaga 2).  
 
Lunarstorms andra hemsida, www.lunarworks.se hittade vi också väldigt mycket statistisk 
och information på. Dessutom har vi lyckats hitta en intervju med grundaren av lunarstorm 
Rickard Eriksson vars ansvariga utgivare är Mikael Kedbäck, (”OM COMMUNITIES” - En 
rapportbok av Fiber Optic Valley, World Internet Institute och Digital Futures Group) som 
publicerade denna mars 2006. 
Efter att ha granskat och sammanställt all samlad data har vi modifierat en affärsmodell som 
vi tyckte passar in i Lunarstorm längre ner i denna del av kapitlen. 
 
Webbplatsen grundades av entreprenören Rickard Ericsson och drivs av företaget 
LunarWorks Holding AB. Lunarstorm är Sveriges största Community och en av landets 
största webbplatser. Den har 1,2 miljoner aktiva medlemmar och 1,1 milj. unika besökare per 
vecka.[1] Användarna är till största delen ungdomar, och medelåldern är 18,3 år. Lunarstorm 
lanserades även i Danmark och Storbritannien (under 2006) men då dessa två inte lyckades 
locka tillräckligt många användare, stängde de i juni 2007. 
Lunarstorms organisationsstruktur är byggd på 8 avdelningar som opererar under VD. Här är 
en självmodifierad modell av företaget: 
 
1) Försäljning – ansvarar för intäkter från annonsering och samarbeten 
2) Konsument – ansvarar för intäkter från medlemmarna 
3) Kommunikation – ansvarar för marknadsföring, information och redaktionellt innehåll 
4) Säkerhet – ansvarar för säkerhetsarbete och kundtjänst 
5) Studio – intern reklambyrå för våra kunder 
6) Produktutveckling – ansvarar för användarupplevelsen och utveckling av ny funktionalitet 
7) IT – ansvarar för drift och teknisk support 
8) Ekonomi – ansvarar för administration 

Bilden är modifierad av oss enligt svaren från frågeformuläret om Lunarstorms organisationsstruktur. 
Ungefär 99 % av Lunarstorm ägs av investementföretaget CLS Holdings som har 
investmentbolag i Storbritannien, Sverige, Frankrike och Tyskland. Dessutom så bekräftades 
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det att Lunarstorm den 15:e februari 2007 själva förvärvat 40 % av Bilddagboken – en svensk 
Community på Internet där personer kan ladda upp foton och presentera dessa för andra 
medlemmar. 
Lunarstorm finansierades i början mest av s.k. banners och reklamkampanjer men efter en tid 
utvecklades tjänsterna till att i större grad omfatta SMS-betalning och mer samarbete med 
företag. 
I dag består 40 % av Lunarstorms intäkter av användarnas betalningar via SMS eller 
betalsamtal. Tidigare hade Lunarstorm skapat ett eget kontantkort med namnet ”Vrål” som 
man år 2002 utvecklade med en ny tjänst ”Kolla” som man kunde använda Lunarstorm via 
mobiltelefonen. Samma år infördes också ”Lunarstorm PRO” där medlemmarna kunde få 
tillgång till olika specialtjänster genom SMS-betalning. Lunarstorm Pro var ett stort steg för 
Lunarstorms framtid då genomslagskraften och den ekonomiska vinsten gav mycket goda 
resultat.  
 
Tidningen Internetworld utsåg Lunarstorm till Sveriges bästa Community 2006 – här är ett 
klipp av tidningens presentation av Lunarstorm som bästa Community: 
– Lunarstorm är inte bara Sveriges bästa Community, det är också den mest nyskapande. Den nya 
musikförsäljningen är helt rätt, liksom den härliga videotjänsten som låter medlemmarna ladda upp korta klipp 
mot en avgift. På videosidan finns massor av utrymme för utveckling och första steget är lovvärt. Tonfall och 
språk ligger rätt och den gamla dagbokstjänsten har döpts om till blogg. Ungdomar bloggade ju långt före 
dagens bloggstjärnor - de visste bara inte om det. Som grädde på moset är Lunar skickliga på att dra in pengar 
från annonsörer på ett smart sätt. Inga banners, men många sponsorskap. (2006-10-06) 
 
 
4.2 Analys av intervjuer, teori & empiri 
I denna del skall vi sammanfatta alla svar vi fått från frågeformulär och intervju med Rickard 
Nilsson och lägga upp dessa i relation till teorier som vi förväntar oss blir uppbackade av 
denna empiriska undersökning. Vi skall beskriva hur en affärsmodell kring ett Community 
stämmer med ett verkligt sådant genom att redovisa att alla delar av vår teoretiska referensram 
som förklarar hur ett välfungerande Community bör se ut stämmer med Lunarstorm.  
 
 
För att få en helhetsbild av hur Lunarstorm kan förklara deras affärsmodell kortfattat så var 
vår första fråga i frågeformuläret vi fick besvarad av Karolina Blom – ”Hur ser er 
affärsmodell ut?  
Svar från Karolina Blom . 
– Genom att erbjuda den bästa digitala mötesplatsen tillgodoser Lunarstorm unga 
människors relationsbehov. Därigenom, samt genom att skapa och förvalta stora 
medlemsvolymer, kan de på medlemmarnas villkor kapitalisera(skaffa sig vinst) på de 
produkter de erbjuder affärskunderna samt på de betaltjänster de erbjuder medlemmarna. 
 
Enligt Anders Lundkvist som skrivit ”Kund- och användargrupper i ett socialt spel för 
innovation & förnyelse” så utmärks aktörerna i relationsekonomin (en annan definition av ett 
Community) av pågående relationer med varandra, medan aktörerna i transaktionsekonomin 
(en annan definition av ett traditionellt företag) betraktas som självständiga, med eget intresse 
och valfrihet att välja alternativ bland flera andra aktörer. 
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Efter vår empiriska undersökning av Lunarstorm har vi modifierat affärsmodellen grafiskt 
vilket vi kan bekräfta att det inte finns några större skillnader från vår teoretiska Community 
beskrivning taget ur Viel och Vitales – ”Place to Space”, som vi redovisat i vår teoretiska 
referensram.  
Om vi börjar med medlem 1(Pro) så kan vi klassificera dessa som aktiva medlemmar eller så 
kallade LunarPro 
användare. Lunarstorm 
har en betaltjänst per 
SMS som kallas 
LunarPro och innebär att 
användaren får flera 
möjligheter att utforma 
sin presentationssida, 
vara med i aktiviteter 
(spel, tävlingar etc.) och 
publicera sig själva 
genom enkla SMS-
betalningar. LunarPRO är 
en funktion som ger 
medlemmarna möjlighet 
att påverka sitt eget 
framträdande i Lunar-
storm i större utsträ-
ckning. Enligt Rikard 
Ericsson så har satsningarna på LunarPRO(år 2002) i Communityn betytt väldigt mycket för 
företagets ekonomi speciellt efter att det inte gick så bra efter att IT-bubblan sprack år 2000. 
Majoriteten av dessa medlemmar är ungdomar mellan 15-18 årsåldern och har så kallad 
primär relation med Lunarstorm. Denna primära relation till medlemmarna betyder mycket 
för Lunarstorm när det kommer till annonseringen och segmenteringen för undersökningar 
och olika lanseringar. Enligt Rikard Ericssons intervju mars 2006 står SMS-betaltjänster för 
nästan 40 % av intäkterna i Lunarstorm. 
I fråga tre i vårt frågeformulär, som vi gjorde i slutet av maj 2007, ville vi veta vilka 
Lunarstorms största inkomstkällor var och detta var svaret vi fick från Karolina Blom – 
informationsansvarig: 
Svar från Karolina Blom . 
– Drygt 70 % annonsintäkter. Resten medlemsintäkter. 
 
 
Lunarstorm har som tidigare nämnt 1,2 miljoner aktiva medlemmar och 1,1 milj. unika 
besökare per vecka. Ett stort antal av dessa är underåriga som väldigt tidigt blir aktiva 
användare av Communityn. Således blir de också presenterade för ett stort antal intressanta 
SMS-betaltjänster. Därför passade vi på att fråga hur Lunarstorms policy ser ut vad gäller 
deras etiska principer för ungdomar och var gränserna ungefär ligger i hur mycket pengar de 
kan göra av med.  
Svar från Karolina Blom . 
– Lunarstorm har tagit fram deras policies i samråd med etiska rådet för betalteletjänster. Vi 
har gränser för hur mycket man kan spendera per månad. Vi följer gängse lagstiftning samt 
har en generös policy för återbetalningar då minderåriga gjort köp utan målsmans 
medgivande. 
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Medlem 1 – vanliga användarna är mindre aktiva vilket enligt Lunarstorm är mer en 
mognadsfråga speciellt när det gäller viljan att använda betaltjänster på nätet. Medlem 2 är 
den generation som lever i ett "gratis-Internet" t.ex. 20 åringar som inte visar sig vara speciellt 
välrepresenterade bland betalanvändarna.  
Referat från intervju med Lunars grundare - Rickard Eriksson. 
– I förlängningen kanske man alltid betalar för Internettjänster, säger han. Men vi märker 
också att det finns en generation som lever i ett "gratis-Internet", fortsätter han. 20 åringarna 
är inte speciellt väl representerade bland betaltjänstanvändarna, men det kan bero på att de 
flyttar hemifrån eller börjar plugga, och då brukar man ju inte leva i ett överflöd av pengar. 
 
Sponsor 1 presenterar reklam/sponsorföretagen vilket, som nämnt innan, utgör Lunarstorms 
primära intäkter. Sponsor 2 är reklamföretag också fast dessa har en elektronisk relation med 
medlemmarna också. Detta innebär att de får en viss ersättning för varje gång en medlem 
klickar till deras hemsida eller om det är ett telekomföretag så får de en viss summa för varje 
SMS en medlem skickar för att få önskade tjänster. Sponsor 1 och Sponsor 2 föreställer de 
samarbetsföretag och sponsorer som Lunarstorm har, dessa är bland andra, Arla, Electronic 
Arts (EA Games), Loka, McDonald's, Coca-Cola, Aftonbladet, Sveriges Radio och 
Logitech.44 
På fråga nio i frågeformuläret ville vi veta hur fördelningen sker av det som publiceras på 
hemsidan.  
Svar från Karolina Blom . 
– Det som finns på Lunarstorm är användargenererat, förutom redaktionellt material på 
startsida som produceras av oss samt annonser. 
 
Varje ny användare som vill bli medlem i Lunarstorm måste skapa en profil och för att göra 
detta måste vissa registreringskrav följas. Dessa är vanligen, ålder, kön, telefonnummer, 
adress, ort hobbys etc. Dessa krav betyder väldigt mycket för segmenteringen av 
medlemmarna i Lunarstorm. Registreringskraven skapar otroliga möjligheter för 
sponsorföretag att med stor precision hitta den målgrupp de behöver vid t.ex. 
marknadsundersökningar. 
Referat från intervju med Lunars grundare - Rickard Eriksson. 
– I och med att det är krav på registrering för Lunarstorms användare har annonsörerna 
enastående målgruppsprecision. Det är fullt möjligt att rikta kampanjer mot tjejer mellan 15 
och 18 år i en specifik stad. Detta gör också Lunarstorm till ett ypperligt verktyg för 
undersökningar där man vill rikta sig mot en viss målgrupp. 
 
Enligt Rayport - & Javorskij lägger varje typ av Community fokus på en viss typ av 
funktioner som gör denna till en av de arketyper som vi i vårt teorikapitel redovisat. Målet i 
denna fokus är att vara unik dvs. skapa ett koncept som väcker intresse hos användare och 
som kan vara avgörande för Communityns framgång. På fråga elva och tolv i vårt 
frågeformulär ville vi få besvarat vilka konkurrensfördelar och tjänster som varit avgörande 
för Lunarstorms framgång. Svaret löd såhär:  
Svar från Karolina Blom . 
– Vi har spetskompetens inom teknisk och kreativ Community-utveckling eftersom vi har 
erfarenhet från många år. I Lunarstorm handlar allt om relationsskapande då varje funktion 
stödjer de realtionsbehov som uppstår i Communityn. Krypin, Gästbok, Vänner, Blogg, 
Galleri är centrala funktioner. 
 

44 http://sv.wikipedia.org/wiki/Lunarstorm 
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De centrala relationsskapande egenskaperna är presentationssidan som enligt Lunarstorm 
kallas krypin där man erbjuds enormt många funktionsalternativ för design och smyckning av 
sin presentationssida eller Krypin genom enkel SMS- betaltjänster (kallas numera 
LunarPRO). Gästboksinläggen spelar en stor roll i ett Community som Lunarstorm då den 
största interaktionen mellan medlemmar pågår här. Med gästboksfunktionens stöd har man 
sedan möjligheten att använda sig av en egen flik där man skapar kontakter och sparar dessa 
på en särskild länk som i Lunarstorm kallas ”Vänner”. 
Referat från intervju med Lunars grundare - Rickard Eriksson. 
– När vi har lagt in betalfunktioner i Lunarstorm har det alltid varit nya funktioner, som 
exempelvis möjligheten att ”egoboosta”. Det innebär att medlemmarna själva kan smycka 
sina krypin på de sätt de vill, och den möjligheten fanns inte innan man kunde köpa den 
genom Lunar Pro. Många andra Community börjar ta betalt för tjänster som tidigare varit 
avgiftsfria.  
Andra centrala funktionsalternativ är egen tillgång för bifogande av ljud, bild och dokument 
(nu har man även gjort möjligt att skicka in videoklipp). 
Enligt tidigare referat av www.mainloop.se som är ett företag som levererar lösningar för 
bättre interaktion genom Internet mellan kunder, prospekt, medlemmar, anställda m.m., så 
lyder första regeln som handlar om det strategiska byggandet av ett välfungerande 
Community, att generera återkommande trafik. Detta inte bara genom attraktivt innehåll utan 
med rätt metoder och inriktning på användarvänlighet och som första mål ha att göra 
hemsidan lika naturlig som att sätta igång radion eller slå upp tidningen på morgonen. Som 
andra mål bör man göra det enkelt för användaren att hitta och använda Communityn. 
Utifrån dessa teorier frågade vi Karolina Blom varför Lunarstorm är Sveriges mest populära 
Community och nedan är svaret vi fick. 
Svar från Karolina Blom . 
– Det som skiljer Lunarstorm från många Communitys man stöter på är att den aldrig 
tummar på användarupplevelsen utan satsar maximal prestation för trivsel. All utveckling och 
alla beslut som görs sker med medlemmarna i fokus vilket är ett krav för en väl fungerande 
infrastruktur och god säkerhet. 
 
Enligt Anders Lundkvist som skrivit ”Kund- och användargrupper i ett socialt spel för 
innovation & förnyelse” så skiljer sig sätten att skapa vinst i ett Community eller i en 
relationsekonomi som han kallar det till skillnad från traditionella företag. Ett Communitys 
fokus ligger enligt Lundkvist på att förbättra tekniken för sociala relationer, vilket Lunarstorm 
(enligt intervju med Karolina Blom och Rikard Eriksson) ständigt försöker utveckla. 
Traditionella företag koncentrerar sig däremot på att förbättra teknik för produktion. 
Dessutom skiljer sig den huvudsakliga ekonomiska driften i dessa affärsmodeller. Detta är ett 
referat av Anders Lundkvist. 
Referat från Anders Lundkvist - ”Kund- och användargrupper i ett socialt spel för innovation & förnyelse” 
– I relationsekonomin kommer nyttan genom att expandera ens eget sociala nätverk och 
relationer. I en "transaktions-ekonomi" däremot ökas värdet genom att förbättra de 
funktioner som påverkas av pris och förhandlingar. 45 
 
 
 
 
 

45 Anders Lundkvist – ”Kund- och användargrupper i ett socialt spel för innovation & förnyelse”.(1999) 
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Enligt Rayport och Javorskijs ”e-commerce” och deras definitioner på olika typer av 
Community så har kan vi relatera Lunarstorm med en av de vanligaste arketyperna i deras 
presentationer - café.  
Referat från Rayport & Javorskij – ”e-commerce” 
– Ett café kan definieras vara en Community som fokuserar sig på allmänna intresseområden 
men också bidrar till möjligheten för interaktion och konversation mellan medlemmarna 
vilket är det primära målet i en cafésajt.  
 
Lunarstorms primära fokus ligger på sponsringen av allmänna intresseområden och 
bidragandet till olika typer av möjligheter till interaktioner allt ifrån gästboksinlägg, sms-live, 
till LunarPRO och klotterplank. 
Referat från Rayport & Javorskij – ”e-commerce” 
– Dessa sajter tillhandahåller en lättillgänglig och tillbörlig konfigurerad plattform som 
stödjer interaktionen mellan medlemmarna vilket är varför de oftast har det högsta antalet 
interaktion mellan medlemmar om man jämför med de andra arketyperna. 
 
Den senaste tiden har man också infört nya tjänster som visar likheter till teater arketypen av 
Community. Man har gjort det möjligt för användare att skicka in egna videoklipp och handla 
musik till olika avgifter. Dessutom inför man olika bloggtjänster för ungdomar som delar 
samma intresse om olika områden. 46 
Referat från intervju med Lunars grundare - Rickard Eriksson. 
– Det är förmodligen bidragande till vår framgång. Det som framtiden troligtvis för med sig 
för Community, är en mer multimedialfas där videochatt och webcam blir vanligt. 
 
Viel & Vitale – ”Place to Space” lägger stor vikt på att ett bra Community är användarvänligt 
med så många intresseområden som möjligt. Ett stort skäl till Lunarstorms stora succé är 
deras stora satsningar och att generera användarvänlighet i varje funktion i deras Community. 
Lunarstorm har skapat en miljö där medlemmarna har många olika aktiviteter att sysselsätta 
sig med.  
Dessa regler har Lunarstorm följt väldigt noga genom noggrann segmentering av sina 
medlemmar och deras intresseområden.  Man följer reglerna för att generare återkommande 
trafik genom noggranna påminnelse- & bevakningsfunktioner, ett säkert bonussystem och 
upprätthållandet av attraktivt innehåll i hemsidan. 
Referat från intervju med Lunars grundare - Rickard Eriksson. 
– Grundtanken med Lunarstorm har alltid varit att det ska vara ett mysigt ställe att träffas på 
och de som arbetar bakom Communityn är synliga däri. Det handlar om att noga följa de 
stigar folk trampar upp. Det är då man har störst möjlighet att reagera snabbt på allt som 
händer i Communityn. 
 
Viel & Vitale nämner också en regel för att skapa intresse– de säger att för att skapa intresse i 
ett Community och bilda mer medlemmar så brukar man i regel oftast starta en diskussion om 
ett ämne som både medlemmar och icke-medlemmar kan läsa om men som endast 
medlemmar kan svara på och debattera om. I Lunarstorms startsida ser man länkar till Foto, 
Video, Spel som andra gjort men som man kan redigera och göra själv endast vid 
medlemskap. Dessutom uppkommer ofta genom olika typer av LunarPRO förmåner och 
andra typer av vinster om man är med i tävlingar – detta endast om man är medlem i 
Lunarstorm. 
 

46  http://www.lunarworks.se/ 
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Lunarstorm håller alltså en väldigt bra standard som Community med en maximal fokus på 
användare och dennes intressen vilket gör den till en av de absolut största Communitys i 
Sverige (Utsågs som bästa Communityn 2006). Enligt Rikard Ericsson verkar framtiden ljus 
för Lunarstorm och Karolina Blom har också förtroende för Lunarstorms utveckling i 
framtiden.  
Sist ställda frågan i vårt frågeformulär till informationsansvarig i Lunarstorm löd – Hur ser 
framtiden ut för Lunarstorm? 
Svar från Karolina Blom . 
– Vi kommer att fortsätta utveckla tjänster som stödjer våra medlemmars relationsbehov och 
utnyttja ny teknologi för att skapa dessa tjänster. 
 
Referat från intervju med Lunars grundare - Rickard Eriksson. 
– Framförallt att ungdomarna skaffar sig en typ av social digital kompetens och man blir 
bättre och bättre på att underhålla sina relationer över Internet. När du och jag använder 
Outlook i vårt dagliga arbete för att organisera mejl, kalender och kontakter, kan man se att 
ungdomarnas Outlook istället är Lunarstorm. 
 
 
Slutligen kan vi, utifrån Anders Lundkvists ommodifikation av Kollocks jämförelse av 
Community och traditionella affärsmodeller, framföra hur Lunarstorm ser på enhet, syn på 
individ, sätt att skapa vinst & huvudsaklig drift i ekonomin. 
 
ENHET – elektronisk enhet byggd på relationer. 
– Genom att erbjuda den bästa digitala mötesplatsen tillgodoser Lunarstorm unga 
människors relationsbehov. – Karolina Blom 
 
SYN PÅ INDIVID – oberoende och socialt bundna. 
– Framförallt att ungdomarna skaffar sig en typ av social & digital kompetens och man blir 
bättre och bättre på att underhålla sina relationer över Internet. – Rickard Eriksson 
 
SÄTT ATT SKAPA VINST – förbättrar tekniken för sociala relationer. 
– I Lunarstorm handlar allt om relationsskapande då varje funktion stödjer de relationsbehov 
som uppstår i Communityn. Krypin, Gästbok, Vänner, Blogg, Galleri är centrala funktioner.” 
– Karolina Blom 
 
HUVUDSAKLIG DRIFT I EKONOMIN – ekonomi driven av relationer. 
– Genom att skapa och förvalta stora medlemsvolymer, kan de på medlemmarnas villkor 
kapitalisera(skaffa sig vinst) på de produkter de erbjuder affärskunderna samt på de 
betaltjänster de erbjuder medlemmarna. – Karolina Blom 
 
Efter vår analys av frågeformulärs svar och teoretisk referensram så visar det här sig att 
Anders Lundqvist grundliga presentationer på hur realtionsekonomins (Communitys) fokus 
ligger i dessa punkter(enhet, syn på individ, sätt att skapa vinst och huvudsaklig drift i 
ekonomin) stämmer väl överens med Lunarstorms mål som Community. Enligt Karolina 
Blom och Rikard Eriksson så är Lunarstorm en elektronisk enhet med fokus på användarna 
och relationen mellan dessa genom kontinuerlig förbättring på tekniken för sociala relationer. 
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4.3 Fyra viktiga metoder att bygga en affärsinriktad Community - Lunarstorm 
För att mera tydligt visa om Lunarstorms tillvägagångssätt går enligt de metoder vi på vårt 
teoretiska kapitel (referat av www.mainloop.se som är ett företag som levererar lösningar för 
bättre interaktion genom Internet med och mellan kunder, prospekt, medlemmar, anställda 
m.m.) demonstrerat skall vi redogöra mer detaljerat nedan.  
 
 
1) Generera återkommande trafik.  
 
Påminnelser & bevakning 
Lunarstorm följer dessa regler på olika sätt. Får man som medlem ett brev eller en tillfrågan 
för relationsskapande så finns det figurer längst upp åt vänster på hemsidan som automatiskt 
börjar signalera för att väcka användarens uppmärksamhet. 
 
Bonussystem 
Lunarstorms bonussystem är byggt på antalet gästboksinlägg man mottagit, antalet brev man 
mottagit, antalet videoklipp man bifogat. När man kommer till en viss summa poäng så får 
man som bonus vanligen flera designalternativ för sin presentationssida än vanligt. Kommer 
man upp ytterligare med poängen har man chans att vinna biobiljett. En annan typ av 
bonussystem som enligt Viel & Vitales – ”Place to Space” teorier är vanligt inom 
Communitys är bonus för varje värvning av en ny medlem som man gör i sitt medlemskap. I 
Lunarstorm innebär en värvning av en ny medlem statuspoäng och gratis förmåner i 
LunarPRO. 
 
Attraktivt innehåll 
Lunarstorm lägger väldigt stor fokus på användargenererat innehåll. De är väldigt noggranna 
med datum för olika typer av evenemang vad gäller koncerter, forums diskussioner och andra 
typer av aktiviteter. Stor vikt läggs också på en funktion som kallas LunarPRO där 
medlemmen, med hjälp av olika metoder och alternativ, får möjlighet att skapa en egen unik 
identitet i Lunarstorm.  
 
2) Skapa extrem lojalitet med Communityn 
Lunarstorm har en lajvfunktion där en medlem genom SMS-betalning enkelt kan skicka en 
hälsning till någon vän eller/och hitta någon vän som alla användare för dagen kan se. Genom 
alla alternativ som ges medlemmen för skapandet av dennes presentationssida eller krypin 
som man i Lunar kallar det, finns möjligheten att mycket bättre lära känna personen och vad 
denna har för intressen. 
 
3) Skapa betalningsvilja 
För att skapa betalningsvilja(vilja att betala för tjänster i ett Community) använder sig 
Lunarstorm av olika metoder. Om man som användare har varit väldigt aktiv i sökandet av 
andra medlemmar och mottagit ett stort antal gästboksinlägg eller brev så får man LunarPRO 
bonus och rabatt på olika typer av SMS-tjänster.  
En annan metod som Lunarstorm har är lajvpanelen där du genom ett SMS kan skicka en 
hälsning till alla användare för tillfället där alla kan läsa och se vem som skriver det. 
 
4) Utnyttja flera, parallella intäktskällor 
Om det är något som Lunarstorm sticker ut med så är det utnyttjandet av parallella 
intäktskällor. Allt från SMS-betaltjänster, bevaknings- och påminnelsetjänster till 
tävlingsdeltagande tjänster eller försäljning av t-shirts och andra Community prylar. 
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4.4 Förslag till fortsatt forskning/undersökning 
Kvantitativ undersökning av både Communitys och traditionella företag för att vidare och mer 
specificerat definiera fler utmärkande skillnader dessa typer av affärsmodeller emellan.  
 
Ett förslag skulle vara att undersöka flera olika arketyper av Community och härigenom 
framföra detta managementområde på en bredare helhetsbild. Dessutom skulle en 
undersökning av flera olika typer av traditionella företag ge ett större perspektiv på de 
faktorer som verkligen skiljer dessa två olika affärsmodeller åt. 
 
För att göra studien ännu mer trovärdig skulle en traditionell och personlig intervju av ledande 
aktörer inom dessa företag var lämpligare och effektivare för eventuella avvikelser i svar på 
frågor man som intervjuare framför. 
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5. SLUTSATS 
 
Denna typ av affärsmodell ger en känsla av ett helt nytt område och sätt att etablera sig på. 
Internet har öppnat en ny värld av möjligheter och man kan tro att företagen verkligen kan få 
ut det maximala av sitt utbud där man med underlägset finansiellt stöd skapar ett 
kommunikationsnätverk (Community) där kunderna inte bara är konsumenter utan utvecklare 
som bidrar med idéer och förslag till olika förbättringar med nya infallsvinklar på de problem 
som kan uppstå.  
 
I grund och botten är det intressenterna som är viktigast för företagen och frågan blir då vart 
det är enklare, billigare och mer möjligt att nå till olika målgrupper av människor än på 
webbens värld. När man har detta klart för sig är målen hur man skapar sig en identitet i 
internetföretaget som är konkurrenskraftigt vilket det, i de flesta fallen, visar sig ske med 
mycket större effektivitet genom Internet än i massmedia utanför Internet. 
 
Vår första del av vår tvådelade problemformulering ifrågasätter om vad teorier säger om 
Communitys respektive traditionella företag. Detta för att skapa en helhetsbild och så 
småningom kunna jämföra dessa två för att klarare se skillnaderna. I slutet av teorikapitlet har 
vi sammanfattningsvis refererat till fyra viktiga faktorer som skiljer dess affärsmodeller åt på 
en tabell modifierad av Anders Lundkvist som skrivit ”Kund- och användargrupper i ett 
socialt spel för innovation & förnyelse”. Han har definierat affärsmodellen kring ett 
Community som relationsekonomi och affärsmodellen kring ett traditionellt företag som 
transaktionsekonomi och sammanfattat de viktiga skillnaderna i dessa.  
 
När vi klargjort det så har vi riktat oss till vår andra del i vår tvådelade problemformulering 
som ifrågasätter om dessa teorier om Communitys stämmer med ett verkligt sådant, i vårt fall 
Lunarstorm. Informationen vi samlat på teorikapitlet har vi sedan uppbackat med en analys av 
intervjuer och sett här att Lunarstorm stämmer bra överens med de teorier vi redovisat tidigare 
i uppsatsen. Enligt författarna till de olika Communitymodells teorierna och enligt analys av 
intervju med Karolina Blom och referat av Rikard Ericssons intervju så kan vi säga att de 
stämmer bra i relation till varandra och visar att teorierna stämmer relaterat till Lunarstorm 
och deras upprätthållande av sin Community. Härmed känner vi att vi besvarat både vår första 
och andra del av vår problemformulering och uppfyllt vårt syfte med denna uppsats. 
 
Lunarstorm har utvecklats enormt mycket de senaste åren och medlemsantalet har ökat 
kraftigt. Detta gör den till ett av de mest populära Communityn i Sverige. Med väldigt strikta 
policies, etiska regler och användarvänliga funktioner sätter de en hög ribba för framtida 
Communitys. Enligt de teorier vi framfört så följer Lunarstorm de standarder som krävs för 
att upprätthålla en framgångsrik Community och detta bevisar de genom hårt arbete och störst 
fokus på medlemmen och dennes önskningar och intressen. 
 
Värt att nämna är att vi endast undersökt ett enda företag vilket innebär att det egentligen inte 
går att dra en säker generell slutsats över alla Communitys av denna arketyp. För att få en 
ännu bättre och säkrare slutsats så skulle vi kunna föreslå en kvantitativ undersökning av 
många fler och olika typer av Communitys.  
 
Det har varit en intressant resa och undersökning och vi hoppas kunna förse intresserade med 
rätt information och bra grund för fortsatt undersökning i detta relativt nya management- 
område. 
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Bilaga 1 
Intervju med Rickard Eriksson  
Grundare 
 
Ansvarig utgivare: Mikael Kedbäck, Digital Futures Group 
(En rapportbok framtagen i ett samarbete mellan Fiber Optic Valley, World Internet Institute och Digital Futures 
Group) 
 
En av de saker som har gjort Lunarstorm till den kanske mest välkända Communityn i 
Sverige, är att den var först av alla med de klassiska funktioner vi förknippar med dagens 
Community. Här servar man människor med människor och framförallt är det ungdomarna 
som dras hit. Det som idag är Lunarstorm flyttade in på Internet 1996. Från början hette det 
Stajlplejs och skiljde sig från andra framförallt för att man hade skalat bort datoruttrycken och 
istället fokuserade på att det skulle vara ett språk för vanliga ungdomar. 
För grundaren Rickard Eriksson var det då, liksom nu, betydligt mycket mer intressant med 
kommunikation och relationer än teknik. Stajlplejs präglades av detta intresse och det var en 
bidragande orsak till att även tjejerna flyttade in, och stämningen i Communityn blev mycket 
mjukare än på de mer teknikfokuserade samlingsplatserna. Medlemsantalet växte snabbt, och 
därmed också trycket på tekniken för att klara av besökarna. Från att ha varit en ideell 
Community övergick så Stajlplejs till att bli företagsstyrt och lanserades som Lunarstorm på 
nyårsaftonen mot 2000. Med IT-bubblans typiska illusion värderades varje användare till 10 
000 kr och det fanns dryga 40 000 användare redan i starten. Dock inga intäkter. Men man tog 
sig igenom IT bubblan. Ärrade, men starkare än någonsin. 2002 ställdes man inför det faktum 
att något radikalt måste göras om Lunarstorm skulle överleva. Det man bestämde sig för var 
att införa betalfunktionen Lunar Pro. Detta ger medlemmarna möjlighet att påverka sitt eget 
framträdande i Lunarstorm i större utsträckning. Här har man lyckats där många andra 
Communityn har misslyckats. 
– När vi har lagt in betalfunktioner i Lunarstorm har det alltid varit nya funktioner, som 
exempelvis möjligheten att ”egoboosta”. Det innebär att medlemmarna själva kan smycka 
sina krypin på de sätt de vill, och den möjligheten fanns inte innan man kunde köpa den 
genom Lunar Pro. Många andra Community börjar ta betalt för tjänster som tidigare varit 
avgiftsfria. 
Det är självklart att medlemmarna inte tycker att det är okej, säger Rickard Eriksson, idag står 
premium tjänsterna för 40 procent av intäkterna och resten är i huvudsak reklamintäkter. 
Rickard Eriksson tror att det kan vara en mognadsfråga när det gäller viljan att använda 
betaltjänster på nätet. 
– I förlängningen kanske man alltid betalar för Internettjänster, säger han. Men vi märker 
också att det finns en generation som lever i ett "gratis-Internet”, fortsätter han. 20 åringarna 
är inte speciellt väl representerade 
bland betaltjänstanvändarna, men det kan bero på att de flyttar hemifrån eller börjar plugga, 
och då brukar man ju inte leva i ett överflöd av pengar. 
I och med att det är krav på registrering för Lunarstorms användare har annonsörerna 
enastående målgruppsprecision. Det är fullt möjligt att rikta kampanjer mot tjejer mellan 15 
och 18 år i en specifik stad. Detta gör också Lunarstorm till ett ypperligt verktyg för 
undersökningar där man vill rikta sig mot en viss målgrupp. 
Grundtanken med Lunarstorm har alltid varit att det ska vara ett mysigt ställe att träffas på 
och de som arbetar bakom Communityn är synliga däri. Det handlar om att noga följa de 
stigar folk trampar upp. Det är då man har störst möjlighet att reagera snabbt på allt som 
händer i Communityn. 
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– Efter vägen har det funnits otroligt många möjligheter till olika spin-off projekt men det är 
omöjligt att sålla i allt detta och vi har valt att hela tiden fokusera på grundtanken med 
Lunarstorm istället, berättar Rickard Eriksson. 
Det är förmodligen bidragande till vår framgång. Det som framtiden troligtvis för med sig för 
Community, är en mer multimedialfas där videochat och webcam blir vanligt. Begränsningen 
idag är framförallt tekniken. Bredbandet är inte så pass utbyggt att alla kan dra nytta av det 
idag och när vi formar Lunarstorm gör vi det så att alla ska ha möjlighet att använda 
tjänsterna, berättar Rickard Eriksson som också tror att våra relationer förändras. 
– Framförallt ungdomarna skaffar sig en typ av social digital kompetens och man blir bättre 
och bättre på att underhålla sina relationer över Internet. När du och jag använder Outlook i 
vårt dagliga arbete för att organisera mejl, kalender och kontakter, kan man se att 
ungdomarnas Outlook istället är Lunarstorm. 
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Bilaga 2 – Frågeformulär till Lunarstorm (inklusive svar från Lunars informationsansvarig)  
 
1. Hur ser er affärsmodell ut?  
Genom att erbjuda den bästa digitala mötesplatsen tillgodoser vi unga människors relationsbehov. Därigenom, 
samt genom att skapa och förvalta stora medlemsvolymer, kan vi på medlemmarnas villkor kapitalisera på de 
produkter vi erbjuder våra affärskunder samt på de betaltjänster vi erbjuder våra medlemmar. Mer om de 
Lunarstorms statistiska data hittar ni på www.lunarworks.se 
 
2. Hur ser er organisationsstruktur ut? Organsiationsträd? Hierarkin? 
Under VD finns 8 separata avdelningar enligt följande: 
1) Försäljning – ansvarar för intäkter från annonsering och samarbeten 
2) Konsument – ansvarar för intäkter från medlemmarna 
3) Kommunikation – Ansvarar för marknadsföring, information och redaktionellt innehåll 
4) Säkerhet – ansvarar för säkerhetsarbete och kundtjänst 
5) Studio – intern reklambyrå för våra kunder 
6) Produktutveckling – Ansvarar för användarupplevelsen och utveckling av ny funktionalitet 
7) IT – Ansvarar för Drift och teknisk support 
8) Ekonomi – Ansvarar för administration 
  
3. Vilka är era största inkomstkällor? 
Drygt 70 % annonsintäkter. Resten medlemsintäkter. 
 
4. Hur fördelar ni era intäkter? 
Drygt 70 % annonsintäkter. Resten medlemsintäkter. 
 
5. Vad har ni för intressenter? 
Lunarstorm ägs till 99 % av CLS Holdings. 
 
6. Hur ser de etiska principerna ut? 
Vi har tagit fram våra policies i samråd med etiska rådet för betalteletjänster. Vi har gränser för hur mycket man 
kan spendera hos oss per månad. Vi följer gängse lagstiftning samt har en generös policy för återbetalningar då 
minderåriga gjort köp utan målsmans medgivande. 
 
7. Vad har ni för partners? 
Vi äger 40 % av Bilddagboken. 
Har naturligtvis samarbeten med en rad företag. 
 
8.  Kan ni klassificera er Community till någon särskild arketyp? Isf. vilken? 
En digital mötesplats för unga med fokus på relationer. 
 
9.  Varifrån & hur sker fördelningen av det som publiceras på era nätplatser? 
Det som finns på Lunarstorm är användargenererat, förutom redaktionellt material på startsida som produceras 
av oss samt annonser. 
 
10. Vilka är era konkurrensfördelar gentemot andra företag i er bransch? 
Vi har spetskompetens inom teknisk och kreativ Community-utveckling eftersom vi har erfarenhet från många 
år. 
 
11. Vilka tjänster har under åren varit avgörande för Lunarstorms framgång? 
Lunarstorm handlar i allt om relationskapande. Alla funktioner stöder relationsbehov. Krypin, Gästbok, Vänner, 
Blogg, Galleri är centrala funktioner. 
 
12. Varför är Lunarstorm Sveriges mest populära Community enligt Er? 
Lunarstorm har funnits länge och tummar aldrig på användarupplevelsen, dvs. sätter medlemmarna i fokus i all 
utveckling samt har en välfungerande infrastruktur och stort säkerhetstänkande. 
 
13. Hur ser framtiden ut för Lunarstorm? 
Vi kommer att fortsätta utveckla tjänster som stödjer våra medlemmars relationsbehov och utnyttja ny teknologi 
för att skapa dessa tjänster.  
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