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Titel  Businessclass.se – En trollbindande marknadsföringshybrid? 

Syfte  Syftet med studien är att undersöka skillnaden i att locka 

annonsörer till marknadsföringshybrider kontra generella 

internetforum; detta utifrån valda teorier och annonsörers 

preferenser om fallstudieobjektet, marknadsföringshybriden, 

businessclass.se. 

Frågeställning Vilka aspekter särskiljer en marknadsföringshybrid från ett 

konventionellt internetforum? 

Vilka för och nackdelar finns det med 

marknadsföringshybrider, likt businessclass.se, som 

annonsplatser? 

Metod Vi genomförde en kvantitativ studie med kvalitativa inslag. Vi 

har utformat en enkätundersökning riktad mot aktuella och 

potentiella annonsörer, som sedan har kompletterats med 

annan litterär fakta. Vi intervjuade även primärkällor inom 

ämnet. 

 

Slutsats  En marknadsföringshybrid har möjlighet att locka fler 

annonsörer än konventionella internetforum då 

marknadsföringshybrider, genom sin redaktionella förstasida, 

även inkluderar de företag som normalt intresserar sig enkom 

för traditionella marknadsföringskanaler. 
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Title  Businessclass.se – a spellbinding marketing hybrid? 

Purpose The purpose of the study is to examine the difference in 

attracting advertisers to marketing hybrids versus general 

internet forums, this based on selected theories and 

advertisers' preference for our case study object, the 

marketing hybrid, businessclass.se.   

 

Research Question What aspects differentiate a marketing hybrid from a 

conventional internet forum? 

What are the advantages and disadvantages with using 

marketing hybrids, like businessclass.se, as an advertising 

place?  

 

Method We conducted a quantitative study with some qualitative parts. 

A survey was executed on current and potential advertisers.  

This has been supplemented with literary data and we also 

interviewed primary sources. 

 

Conclusion A marketing hybrid has the potential to attract more 

advertisers than conventional internet forums, since  

marketing hybrids, through its editorial first page, also include 

companies that are normally just interested in traditional 

marketing channels.  
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Kapitel 3: TEORETISK REFERENSRAM  
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materialet som är lämpliga för att besvara studiens frågeställning.  

Kapitel 4: METOD 
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Kapitel 6: ANALYS 
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1. BAKGRUND 

Internet och sociala medier har öppnat många dörrar för företag, då de har gjort det 

möjligt att marknadsföra sig till en lägre kostnad (Gay, Charlesworth & Esen 2007, s. 10). 

Detta till trots har de potentiella annonsörerna ännu inte fått upp ögonen för 

marknadsföringskanalen businessclass.se specifikt, eller internetforum generellt 

(Clemons 2009, ss. 1-2).  Businessclass.se har i nuläget endast tre annonsörer; 

Scandinavian Airlines, Norwegian Air Shuttle och Pegasus Airlines (Intervju, Martin 

Björnström & Jacob Molin). De få företag som ändå väljer att annonsera på 

internetforum gör de oftast som ett komplement till traditionella 

marknadsföringskanaler (Clemons 2009, ss.1-2).  Annonsörer investerar oftast mindre 

belopp på sin forummarknadsföring gentemot sin traditionella marknadsföring.  Det är 

därför också problematiskt att generera ekonomisk vinning på ett forum (Clemons 

2009, ss. 2-4).   

Den nätbaserade reseinformationssidan businessclass.se är en kombination av ett 

internetforum och en redaktionell förstasida. Den redaktionella förstasidan motsvarar 

det som annonsörerna anser vara en traditionell marknadsföringskanal, medan forumet 

agerar som komplement.  Kombinationen av den redaktionella förstasidan och forumet 

har vi i studien valt att benämna som en ”marknadsföringshybrid”. 

 

 

 

 

Det finns idag få akademiska underlag som kan bekräfta om traditionella 

marknadsföringskanaler och forum kan agera sida vid sida, i syfte att locka fler 

annonsörer. Det är svårt att utreda problematiken i att locka annonsörer till en 

marknadsföringsportal, som utgörs av såväl en redaktionell förstasida som ett forum, 

utifrån teorier och statistik som enbart behandlar forumet. För att kunna behandla 

problematiken med att locka annonsörer till marknadsföringshybrider krävs därmed ny 

teoribildning, eller nydanande användning av existerande.  

Genom att kombinera existerande teorier, och med understöd av en fallstudie om 

businessclass.se ämnar vi att skapa ett underlag för framtida studier inom området, och 

att svara mot den angivna problamtiken.  Formuleringen ”marknadsföringshybrid” , som 

använts genomgående i arbetet, är en översättning av den engelska termen ”markteting 

hybrid” (smallbusiness.chron.com). Begreppet förklaras vidare i studien, men det bör 

understrykas att vår definition inte är utbredd i akademiska studier på svenska. 

I  kapitlet bakgrund finns en kort resume av använd teoribildning & beskrivning av 
businessclass.se. Här motiveras avgränsningar,  samt statueras den 

problemformulering och syfte som skall besvaras.  

 Forumet på Businessclass.se består idag av drygt 150 000 

inlägg, och är ständigt växande(Intervju, Martin Björnström & 

Jacob Molin). 

 Den redaktionella förstasidan läses av 10 000 unika besökare 

varje vecka (kiaindex.net) 
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1.1 PROBLEMFORMULERING 

Vilka aspekter särskiljer en marknadsföringshybrid från ett konventionellt internetforum? 

Vilka för och nackdelar finns det med marknadsföringshybrider, likt businessclass.se, som 

annonsplatser? 

 

1.2 SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka skillnaden i att locka annonsörer till 

marknadsföringshybrider kontra generella internetforum; detta utifrån valda teorier 

och annonsörers preferenser om fallstudieobjektet, marknadsföringshybriden, 

businessclass.se. 

 

1.3 TIDIGARE STUDIER I ÄMNET 

Det finns ett flertal forskare som behandlat effektiviteten av marknadsföring genom 

sociala medier, men däremot är det tunnsått med specifika undersökningar om 

annonsering via internetforum. Det finns teorier om vikten av socialisering i 

marknadsföring, och även fristående teorier om socialisering i forum. Vi har funnit det 

möjligt att fläta ihop dessa gemensamma nämnare, med generella teorier för 

marknadsföring i social media, och därmed grundlagt en teoribas för "marknadsföring i 

internetforum". 

 

1.4 VIKTEN AV MARKNADSFÖRINGSKANALER  

Marknadsföringskanaler används för att nå ut med produkter eller tjänster till 

konsumenter. Idag exponeras människor för mycket information och intryck vilket 

bidrar till att kanalerna, som företag väljer att använda sig av, har stor betydelse. 

Kanalerna speglar hur företaget uppfattas av utomstående. Detta gör även att människor 

blir mer selektiva. Idag använder sig många företag av hybridkanaler, vilket innebär att 

flera kanaler integrerar så att konsumenterna har möjlighet att få information på olika 

ställen. Företag måste då försäkra sig om att kanalerna matchar med samma 

information och viktigast utav allt, att de når ut med det som konsumenterna vill ha. 

(Schnoor 2006, s. 110) 
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2. FÖRETAGSBESKRIVNING 

 

Aktiebolaget businessclass.se är en nätbaserad reseinformationssida som grundades 

hösten 2011 av Jacob Molin och Martin Björnström. 

Syftet med sidan är att inspirera medvetna resenärer. (Intervju, Martin Björnström & 

Jacob Molin) 

 

2.1 HYBRIDKANAL 

Businessclass.se är Sveriges elfte största internetforum (kiaindex.net). Det som främst 

kategoriserar ett internetforum, och särskiljer det från andra marknadsföringskanaler, 

är att forum i grunden baseras på en tvåvägskommunikation. Businessclass.se är en 

hybridkanal. Med hybridkanal menas att flera kanaler interagerar (Schnoor 2006, s. 

110).  För businessclass.se är detta den redaktionella förstasidan, tillsammans med 

forumet. 

 

2.2 VISIONER 

Utvecklingen av businessclass.se kommer att, enligt ägargruppens utsago, ske i två steg. 

”Det första steget syftar till att få internetsidan dynamisk. Fler tester, reportage, och en 

stor mängd aktiva och lojala medlemmar som flitigt diskuterar och håller sidan levande 

eftersträvas. Värvande av medlemmar sker inte aktivt, utan genom muntliga 

rekommendationer och Google-sökningar” 

”I ett andra steg finns möjlighet att skapa samarbete med externa partners, exempelvis 

hotell, resebyråer och flygbolag” 

Businessclass.se har kommit en bit på vägen i sin strävan att uppnå ovanstående steg. 

Många medlemmar har lockats till hemsidan, och det finns en stor 

trafikgenomströmning. Det finns också konkreta samarbeten med bolag inom 

branschen. Tyvärr är annonsintäkter mindre än planerat, vilket förhalat lanseringen av 

fler reportage, som kostar mycket pengar. (Intervju, Martin Björnström & Jacob Molin) 

 

I detta kapitel beskrivs företagets externa och interna situation. 
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2.3 MÅLGRUPP 

Företagets målgrupp är medvetna resenärer, vilket innebär (Intervju, Martin 

Björnström & Jacob Molin): 

 Personer som reser och/eller bor på hotell i stor utsträckning 

 Personer som gör aktiva val i sitt resande när det gäller kvalitet och värde för 

pengarna 

 Personer som vill utnyttja marknadens bonusprogram på bästa sätt 

 

2.4 FÖRETAGSSTRUKTUR 

 
Businessclass.se är ett aktiebolag som år 2012 beräknas omsätta ca två miljoner kronor. 

Sidan grundades hösten 2011, av vännerna Martin Björnström och Jacob Molin. Martin 

Björnström är registrerad som aktiebolagets VD och driver sedan tidigare nordens 

största forum för Apple-intresserade, 99.se. (Intervju, Martin Björnström & Jacob Molin). 

I takt med en massiv expansion av businessclass.se, under det senaste året, har fler 

människor anställts.  Idag finns VD, Martin Björnström två personer ansvariga för 

tekniken, fem redaktörer och två moderatorer.  

 

 

Figur 1, Organisationsschema av Linda Olivi. 

VD 

2  

Teknik 

2 
Moderatorer 

Redaktör Redaktör Redaktör Redaktör Redaktör 
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De som arbetar på businessclass.se är idag oavlönade, även om det finns ett sådant 

ekonomiskt utrymme. Fokus ligger idag på expansion och återinvestering. (Intervju, 

Martin Björnström & Jacob Molin) 

 

2.5 POSITION PÅ MARKNADEN 

I kampen om besökare finns få tydliga konkurrenter inom Sveriges gränser.  

Businessclass.se anser sig vara det enda forumet och internetsida med fokus på 

medvetet resande. Det finns internationella konkurrenter, i form av den amerikanska 

sidan Flyertalk, men enligt en analys finns där endast ca 40 svenska medlemmar, att 

jämföra med nära 3 000 för businessclass.se. (Intervju, Martin Björnström & Jacob 

Molin) 

Det finns en skillnad mellan företagets syn på marknadsposition och den vi funnit 

utifrån kriterierna i kapitel 2.7, konkurrenter. Fokus på medvetet resande anses inte ha 

någon direkt påverkan på attraktionskraft gentemot annonsörer; dock kan det attrahera 

besökare.  

Businessclass.se positionerar sig som det fjärde största reseforumet i Sverige enligt 

statistik hämtat från KIA-index, som för statistik över landets hemsidor. De reseforum 

som har fler besökare i kronologisk ordning är (kiaindex.net) 

 Reseguiden.se 

 Vagabond.se 

 Reseforum.se 

 

2.6 DEN EKONOMISKA SITUATIONEN 

Det är vid dags dato svårt att analysera bolagets ekonomi, då de ännu inte nått sitt första 

bokslut. Bolaget registrerades vid årsskiftet 2011/2012, och konkluderar årets bokslut 

31:a december 2012. En granskning av det finansiella flödet, och en beräkning av VD 

Martin Björnström siar om en omsättning omkring två miljoner kronor. (Intervju, 

Martin Björnström & Jacob Molin) 

Businessclass.se erbjuder idag två modeller för att annonsera på hemsidan: En annons i 

övre sidmarginalen på hemsidan, som ständigt är visuell, och mindre annonser som 

sporadiskt dyker upp inne i forumet. (Intervju, Martin Björnström & Jacob Molin) 

Båda annonsmodellerna är baserade på “Pay per click”, en annonsmodell där antal 

genererade klick ökar priset för annonsören, se kapitel 3.1.2 (brickmarketing.com) 

(Mangani 2004, ss. 18-22) 
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Businessclass.se är gratis för sina kunder, och har därmed ingen annan intäktskälla än 

annonser.  Företagets ledning har inte heller några planer på att börja ta betalt av sina 

medlemmar. (Intervju, Martin Björnström & Jacob Molin) 

 

2.7 KONKURRENTER 

Vi har valt att sätta upp vissa kriterier, som kan definiera businessclass.se, i syfte att 

särskilja den från andra kanaler.  

I “teorin om matchning av kanal och annonsör” framkommer det att annonsörer 

selektivt väljer en annonsplats med liknande karaktär som det egna bolaget (Gay, 

Charlesworth & Esen 2007, s. 51). Utifrån detta första kriterium har vi valt att främst 

konkurrenssätta andra annonsplatser som behandlar: resor, flyg och hotell. 

Ett andra kriterier är att den konkurrerande annonsplatsen måste ha signifikant 

trafikmängd.  En hemsida med lite trafik bör inte kunna attrahera samma annonsörer. 

Med signifikant trafik föreslår vi över 10 000 sidvisningar per dag, vilket även är 

gränsen för att publiceras på KIA-index (kiaindex.net). 

Vi har även gjort en avgränsning till att endast inkorporera andra forum då utredandet 

om forum som marknadsföringskanal är forskningens huvudsyfte (fallstudie 

businessclass.se). Det som främst kännetecknar ett forum är, enligt kapitel 3.2, att den 

levererar en kunskapstillväxt som inte kan produceras av annan media, eller bloggar. 

Som tidigare nämnt så har businessclass.se nästan 3 000 aktiva skribenter och 

forummedlemmar. Denna mångfacetterade skribent-bas bör också bidra till en mer 

objektiv media än vad t.ex. en blogg kan erbjuda. 

 

2.8 POTENTIELLA KONKURRENTER 

För potentiella konkurrenter har vi valt att inkludera mindre besökta sidor, som ändå är 

reseorienterade. Det finns inget som antyder att en mindre trafikerad sida inte kan öka 

sin trafik plötsligt. Föränderligheten är det som tydligast kännetecknar social media 

(Kaplan & Haenlein 2010, ss. 64-65).  Investeringar i ett forum är också låga då det finns 

gratisforum (gratisforum.se). Skribenter som bidrar med material är också kostnadsfria. 

Detta innebär att såväl inträdes som utträdesbarriärer är låga för potentiella 

konkurrenter. 

Moderna bloggar tillåter också kommentarer under artiklar, vilket kan skapa en form av 

underforum. I förlängningen kan man anse bloggar med mycket kommentarer vara 

potentiella konkurrenter. 
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Businessclass.se erbjuder inget uppenbart unik, som ingen kan kopiera.  Bolaget får 

därmed förlita sig på övertaget att de redan är väl etablerade (topmba.com) (Franco, 

Sarkar, Rajshree & Raj 2009, ss. 1857-1859). 

 

2.9 SUBSTITUT 

Även om de flesta annonsörer värdesätter en marknadsföringskanal som kan erbjuda en 

matchning gentemot den egna produktprofilen säkerställer det inte att man som “rätt 

kanal” har monopol på reseannonser. Mycket stor internettrafik kan överbrygga att en 

mediekanal är illa matchad.  Stora dagstidningar och kvällstidningar erbjuder en 

exponering som inget svenskt forum kan konkurrera med, och det värdesätts av 

annonsörerna. (Gay, Charlesworth & Esen 2007, s. 51) 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

 

Internetforum som marknadsföringskanal är ett negligerat analysområde i 

teoribildningen. Det finns istället otaliga teorier som behandlar marknadsföring genom 

internet generellt, och marknadsföring i sociala medier specifikt. 

För att kunna behandla internetforumet som marknadsföringskanal behövs nya teorier, 

eller en nydanande användning av existerande teoribildning. 

Vilka gemensamma nämnare kan man hitta mellan traditionell marknadsföring, 

marknadsföring via internet och marknadsföring på forum? 

Den uppenbara nämnaren är värdet som annonsen genererar för annonsören; i 

publicitet och ekonomi. 

De tre referenspunkter vi valt för att definiera en annons värde är Zeithamls “Relation 

mellan värde, pris & kvalitet” 1988. Vi kommer besvara annonsörernas uppfattning om 

denna relation i empirin.  

 

3.1 UPPLEVT VÄRDE, PRIS OCH KVALITET 

Teorin om det upplevda värdet, i relation till pris och kvalitet, är från början en 

konsumentorienterad teori, men har även tidigare använts inom business to business-

investeringar. Vi anser att köpet av en annonsplats är en investering likt alla andra; man 

betalar, och får förhoppningsvis positiva effekter från sin investering. (Chatterjee, 

Hoffman & Novak 2006, s. 9) 

Sällan är intresset för värde, kvalitet och pris, på en investering, absolut. Det är inte 

vanligt att en av parametrarna är helt ointressant, för att en annan parameter värdesätts 

högre.  

 

Nedan presenteras teorier och begrepp som funnits relevanta för studien. Dessa 
teorier och begrepp ligger till grund för vår analys, och har valts för att svara 

gentemot studiens syfte. 
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Figur 2, Teori om upplevt värde, pris och kvalitet, av Linda Olivi.  

 

3.1.1 UPPLEVT VÄRDE 

Vad genererar annonsen för värde för annonsören?  

Det finns tre olika definitioner av upplevt värde från annonsörernas synvinkel. 

 Värde är synonymt med lågt pris 

 Värde är kvalitén som annonsörer upplever i relation till vad de betalat 

 Värde är hur mycket annonsörerna kan förvänta sig att få tillbaka kontra vad de 

själva bidragit med 

Det upplevda värdet summerar vad en annonsplats genererar för annonsören, inom 

ämnesområdena kvalitet och pris. 

 

3.1.2 UPPLEVT PRIS 

Till vilken summa värderar den potentiella annonsören en annons i en specifik 

marknadsföringskanal? 

En annonsör har alltid möjligheten att välja vilket betalningsätt de föredrar för en 

specifik annons. De vanligaste betalningssätten är pay per click och fasta 

annonskostnader. (Mangani 2004, s. 296) 

 Upplevt pris på pay per click 

Pay per click har fördelen att kostnaden blir låg om annonsen inte generar någon 

trafik till annonsörens hemsida. Det negativa med pay per click är att 

annonskostnaden är okontrollerad; om många klickar på annonsen blir 

kostnaden hög, men säkerställer ändå inga köp. Möjligheten att besökare klickar 

ANNONS 

Värde 

Kvalitet 
Pris 
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på en annons ökar om den matchar deras intresseprofil (Anupam, Mayer, Nissin, 

Pinkas, Benny & Reiter 1999, ss. 13-17) 

 Upplevt pris för fasta annonskostnader 

Annonser med fast pris är kontrollerbara, men potentiellt dyrköpta om ingen 

väljer att klicka på annonsen. Att betala 100 000 kronor för en annons som inte 

generar några köp är givetvis en dålig affär. 

Vilken annonstyp som föredras av potentiella annonsörer kommer besvaras genom 

enkätundersökningen.  

 

3.1.3 UPPLEVD KVALITET  

Kvalitet är helhetsbedömningen av en annons i relation till den omgivande 

internetsidan. Den upplevda kvaliteten av en hemsida påverkar annonsens dito (Kim & 

Stoel 2004, s. 111). 

Det kan förutsättas att ett forum, med tusentals oberoende skribenter, inte kan hålla 

samma litterära kvalitet som traditionella medier med utbildade journalister. 

 

I ett försök att höja den upplevda kvaliteten finns det på businessclass.se en redaktionell 

förstasida som bearbetas av journalister och fotografer. Informationen hämtas ur 

forumet, men granskas kritiskt och redigeras innan publikation. (Intervju, Martin 

Björnström & Jacob Molin) 

Tanken är att hög redaktionell kvalitet ska spilla över på forumdelen och ge 

businessclass.se ett kvalitativt intryck i sin helhet (Intervju, Martin Björnström & Jacob 

Molin). 

 

3.2 FORUMS ATTRAKTIONSKRAFT 

Vilka är de unikt positiva parametrarna hos ett internetforum? 

Den gängse konsumentens användande av internetforum baseras på fem grundläggande 

faktorer (Söderlindh & Broman 2009, ss. 3-9). 

Kunskapstillväxt; forum växer snabbt då det finns många olika skribenter (Williams & 

Copes 2005, s. 77). 

Skribenterna står för de inspirationstrådarna som driver tillväxten av forumet (Kozinets 

1999, s.261). En traditionell mediekanal kan aldrig producera material, information och 

svar i samma takt som ett självgående forum med tusentals aktiva medlemmar. 

(Kozinets 1999, s. 252)  
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Statistikkurva(kiaindex.net) 

 

 Den sociala kontexten är essentiell på ett forum. Internetforum statuerar en 

virtuell verklighet för forummedlemmarna (Kwok 2005, ss. 13-14). Generellt litar 

man mer på utlåtanden från nära vänner än traditionell reklam. Samma effekt 

gäller lämpligen också mellan virtuella vänner på ett forum (Ranaweera & 

Prabhu 2003, ss. 85-89).  

 Interagerande är den sociala process, på ett forum, där medlemmar och läsare 

ingår en relation (Kozinets 1999, ss. 262-263). 

 Informationsöverföring är de diskussioner, på ett forum, som syftar till att 

sprida specifik information mellan medlemmar; eller mellan medlemmar och 

icke-medlemmar. I fallet businessclass.se skulle denna information kunna 

statueras av information gällande exempelvis flyglinjer och hotellpriser. 

 Inspiration är beskrivande texter och bilder som ska inspirera läsare och 

medlemmar till handling (Kozinets 1999, ss. 262-263). I fallet businessclass.se är 

ett tydligt exempel resereportage. 

 Vilka är de unikt negativa parametrarna hos ett internetforum? 

 Redaktionell kvalitet kan inte garanteras på forumet, businessclass.se (Intervju, 

Martin Björnström & Jacob Molin). Alla som önskar skriva där har rätten att göra 

så, inom forumets regelverk. 

Då upplevd kvalitet är en grundpelare i “teorin om upplevt värde” kan detta 

innebära negativa bieffekter. 

 Trovärdighet är en viktig byggsten på internetforum. De är de gemensamma 

värderingarna om; normer, mål, principer och beteendemönster  

som skapar sammanhållning och tillförlitlighet. De gemensamma värderingarna 

går inte att kontrollera på ett forum (Nohria & Ghoshal 1994, ss. 493-496). 
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3.2.1 KUNSKAPSTILLVÄXT 

Kunskapstillväxten är den grad användbar information som medlemmarna på ett 

internetforum kan bidra med (Lee, Fion, Douglas & Limayem 2003, s. 16-22).  

För businessclass.se är forumet den enskilt största kunskapsbasen, med över 150 000 

unika inlägg (kiaindex.net). Förutom att forumet är en informationskälla i sin fristående 

form, är den även inspirationskällan för det redaktionella material som publiceras på 

businessclass.se förstasida. 

 

3.2.2 INNEHÅLLETS KVALITET 

Tillförlitligheten hos publicerat material beror inte enkom på vem som publicerar 

informationen, och var informationen publiceras.  

Hur informationen publiceras är även centralt för hur trovärdigt och relevant en 

recension eller artikel upplevs.  

I konceptualiseringen av ”kvalitativt innehåll” baseras innehållets kvalitet på fyra 

parametrar: relevans, importens, tillgänglighet och litterär kvalitet (Porter & Donthu 

2008, s. 115-118).  

Material av hög kvalitet påverkar inte bara läsarnas upplevelse av informationen utan 

inspirerar även andra forummedlemmar till att höja kvaliteten på de egna inläggen 

(Arinze, Gefen, & Ridings 2002, s. 288). 

 

3.3 WORD OF MOUTH– ETT VIKTIGT VERKTYG 

Det är viktigt för företag att förstå innebörden av den marknadsföringseffekt som word 

of mouth kommunikation kan ge upphov till, då den ofta har betydligt större 

genomslagskraft än planerad kommunikation. Det grundar sig främst i att 

kommunikation genom word of mouth anses mer tillförlitlig och genuin. (Grönroos 

2008, s. 294) 

Sociala medier ökar ryktet om varumärken men företag måste alltid ha i åtanke att det 

även kan spridas negativ information (Grönroos 2008, s. 294).  

Det råder delade meningar gällande hur word of mouth ska hanteras i ett business to 

business perspektiv. Vissa forskare menar att word of mouth i ett business to business 

företag kan vara mer gynnsamt än i ett business to customer företag då produkterna 

ofta är av högengagemangskaraktär (returnonbehavior.com). Annonser anses vara 

produkter av högengagemangskaraktär.  

Genom internets uppkomst har en utveckling skett inom word of mouth och numera 

talas det även om ”electronic word of mouth”, som inte behöver innefatta något 
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personligt möte mellan sändare och mottagare. (Stranne & Turesson 2012, s. 7) Detta 

speglar businessclass.se och deras relation till såväl annonsörer som medlemmar. 

(Intervju, Martin Björnström & Jacob Molin). 

 

3.4 MÅL MED ANNONSERING 

Alla företag kan ha olika mål med sin annonsering. Det är inte självklart att annonsören 

alltid har direkt ekonomiska effekter som främsta mål, publicitet kan vara nog så 

intressant (Boyd Jr, Ray & Strong 1972, ss. 27-33). 

 Bli top of mind genom att exponera sin annons för många besökare 

 Ökad försäljnings volym genom att attrahera nya kunder 

Dessa två mål är tydligt relaterade med varandra. Att vara top of mind bör på långt sikt 

generera fler köp. 

Det ska dock understrykas att det ekonomiska i förlängningen alltid är målet för 

investeringar, även om det kortsiktiga syftet är något annat (Boyd Jr, Ray & Strong 1972, 

ss. 27-33). 
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4. METOD 

 

 

4.1 FORSKNINGSMETOD 

Den forskningsmetod som använts är av såväl kvalitativ som kvantitativ karaktär. 

Valet att utföra en kvalitativ studie grundar sig i att specifika teorier inom 

marknadsföring på forum saknas. Detta tillvägagångssätt föreslås också av (Bryman & 

Bell 2007, s. 65); de menar att djupare information kan ersätta teoriernas värde för en 

studie. Vi har valt att samla in sekundärdata om forum, som komplement till de 

teorimodeller vi funnit lämpliga. 

Utöver detta har vi även utfört en kvantitativ studie för att validera den kvalitativa 

undersökningens värde i specifik kontext. Den kvantitativa undersökningen är en 

tvärsnittsansats som gestaltas i en enkätundersökning. En marknadsundersökning som 

utgår från en tvärsnittsansats är oftast bred och ytlig (Andersson, Christensen, Engdahl 

& Haglund 2001, s. 76). Vår enkätundersökning syftar till att studera ett representativt 

urval av grupper under en begränsad tid, vilket ska generera statistiska 

generaliseringar. De statistiska generaliseringarna ger en aktuell bild av vad de redan 

existerande, samt potentiella, annonsörerna värdesätter gällande nätbaserad 

annonsering.  

 

4.2 FALLSTUDIE 

Fallstudien skapar en djupare förståelse om undersökningsproblemet genom att 

behandla teorier och data. Då vi utfört vår studie på uppdrag av businessclass.se blir 

fallstudien ekvivalent med studiens syfte. Vår inhämtade sekundärdata behandlar 

marknadsföring i forum generellt, medan studiens primärdata är kontextspecifik för 

businessclass.se. 

 

4.3 DATAINSAMLING 

Den information som samlats in har delats in i två begreppsklasser beroende på hur och 

vart den är insamlad; sekundär och primärdata. 

Vi har tagit del av intern sekundärdata som erhållits från businessclass.se i form av: 

redovisning, marknadsplan, företagsbeskrivning samt organisationens uppbyggnad.  

I detta kapitel beskrivs och motiveras tillvägagångsättet för denna studie. En 
förklaring till varför dessa metoder och fakta som använts är relevanta, samt hur de 

ligger till grund för tolkning och analys. 
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Studiens externa sekundärdata gestaltas av vetensapliga artiklar, äldre uppsatser, 

litteratur och övriga internetkällor.  

 

4.4 AVGRÄNSNING 
 

Primärdata har insamlats genom intervjuer med delägarna, Martin Björnström och 

Jacob Molin, på businessclass.se som är primärkällor med stark förankring till företaget. 

Därmed bidrog de med kvalitativ information om företagets: 

 Visioner 

 Mål 

 Företagsstruktur 

 Konkurrenssituation 

 Information om hemsidan 

 Intäkter och utgifter 

En web-baserad enkätundersökning skickades ut till 46 respondenter inom 

branscherna: flygbolag, resebolag och hotell. Valet av dessa företag grundlades utifrån 

teorin om ”matchning av kanal” som antyder att annonsörer generellt söker sig till en 

annonsplats av liknande karaktär som den egna (Gay, Charlesworth & Esen 2007, s. 51). 

Vår uppdragsgivare har även utryckt att man enkom söker annonsörer inom dessa tre 

branscher. 

Valet av teorier gjordes i hänsyn till det begränsade utbudet av existerande modeller om 

forum som marknadsföringskanal. Därav har tre fristående modeller kombinerats för att 

tillsammans svara mot syfte och problemformulering. 

De modeller som använts är: 

 Relation mellan pris, värde och kvalitet 

En generell teori som antyder vad annonsörerna värdersätter inom pris, värde och 

kvalitet.  

 Forums attraktionskraft 

Mer specifikt om fördelar och nackdelar med forum som marknadsföringskanal. 

 Word of Mouth lockar annonsörer 

Användandet av Word of Mouth, inom branschen, för att nå ut till fler annonsörer. 

Intervjun med grundarna av businessclass.se, Martin Björnström och Jacob Molin, 

utfördes av medförfattare Rasmus Palazzi, den 27 november 2012. Intervjun tog plats i 

businessclass.se’s huvudkontor, som ligger på Kungsholmen i Stockholm.  Intervjun 

skedde i enrum, där Rasmus Palazzi ställde frågor till de båda respondenterna utifrån en 

färdig intervjumall, som de tre författarna gemensamt kommit överens om. 
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Intervjun utfördes för att skapa en insikt om den ekonomiska och strukturella 

situationen. Grundarna besitter den största kunskapen om företaget, vilka är essentiella 

för studiens fortlöpande. 

Nedan motiveras de frågor som valts för att få information och åsikter om företaget och 

dess omgivning.  

 

 

Enkätundersökningen skickades ut till existerande och potentiella annonsörer inom; 

flygbranschen, resebranschen och hotell. Valet till detta grundade sig utifrån teorin om 

”matchning av kanal och annonsör” som antyder att annonsörer söker en annonsplats 

med fokus nära sitt eget (Gay, Charlesworth & Esen 2007, s. 51).  Även vår 

uppdragsgivare utryckte en vilja om att endast fokusera på reseorienterade företag. 

1 

• Vilka annonsörer har ni idag/Vilka annonsörer vill ni nå? 
• Denna fråga har hjälpt oss att veta vilka vi ska rikta enkätundersökning till 

samt veta vilka som är relevanta för hela arbetet och varför. 
 

2 

• Vilka inkomstkällor har ni? 
• Frågan var för att se hur beroende de är av sina annonsörer. 

 

3 
• Vad har ni för årsomsättning? 

• Syftet var att få reda på hur mycket annonsörerna betalar för sin reklam.  

4 
• Hur skiljer ni er gentemot andra internetforum? 
• Här fick vi fram vad som gör businessclass.se unikt. 

5 
• Marknadsför ni er mot andra företag? 

• Här ville vi få reda på hur de når ut till potentiella annonsörer.   

6 
• Hur kontrollerar ni att hemsidan håller hög standard? 

• Här ville vi få reda på hur mycket de värdesätter kvalité av det som skrevs.  

7 

• Hur ser er framtidsvision ut? 
Svaret på denna fråga visar om deras vision är liknande som resultat i vår 
undersökning. 
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Anledningen till att enkätundersökningen utfördes endast gentemot annonsörer, och 

inte besökare, beror på en limiterad tidsram för studien. En sådan undersökning kan 

höja arbetets kvalitet och föreslås därför för en fortsatt studie. 

 

4.5 BORTFALLSFEL 
Vi hade innan studiens inledande accepterat att enkätundersökningen skulle få 

signifikanta bortfallsfel. Flertalet av de mailadresser som användes för att skicka ut 

webenkäterna var offentliga adresser, från vilka man kunde förutsätta en lägre 

svarskvot.  För att i möjligaste mån motarbeta bortfallsfelets påverkan på studien 

skickade vi iväg 46 enkäter. Detta trots att vi endast ämnade använda 15 svar. 

Precis som misstänkt blev svarskvoten låg: Efter två veckor hade vi fått in 26 svar, varav 

endast fem svar från hotellföretag.  För att skapa ett kvoturval valde vi slumpmässigt ut 

fem respondenter ur varje företagsgrupp, för användning i analysen. 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 TROVÄRDIGHET 
Då vi såväl utfört en kvalitativ intervju, en kvantitativ enkätundersökning, samt använt 

oss av sekundärdata från diversifierade källor, anser vi att studiens reabilitet och 

validitet är hög. De teorier och data som legat till grund för studien har främst inhämtats 

från arbeten publicerade i större akademiska tidsskrifter, inom lämpligt område, som är 

granskade internet och externt. (Bjällö & Sigurdsson 2004, s. 13) 

 

                  

 

 

Antal företag  46 

Antal svar   26 

Justering                         -11 

 

Summa   15 

 



 
18 

4.7 FÖRBÄTTRINGSMÖJLIGHETER 

Det finns ett antal parametrar i informationsanskaffningen som kan förbättras; såväl 

den av sekundära som primära källor.  

 

Informationen om den årliga omsättning för år 2012 är en estimering, då inget bokslut 

finns att tillgå. Estimeringen är dessutom utförd av bolagets VD, som kan anses jävig. 

Omsättningens storlek har dock ingen direkt påverkan på arbetets möjlighet att svara 

till syftet. 

 

Man bör också kritisera att frågorna i enkätundersökningen står i positiva ordalag. 

Dessa frågor är även skickade från businessclass.se företagsmail för att öka 

svarsfrekvensen. Möjligen kan detta faktum påverka respondenterna att svara mindre 

objektivt, än om det skickats från en anonym mail-adress. 

Enkätundersökningen är inte primär för arbetet, utan syftar till att konfirmera de 

sekundära källornas validitet. Problematiken bör inte påverka arbetet i stort, men kan 

ha en negativ effekt på resultatets precision. 

 

Från korstabuleringen, baserad på endast femton respondenter, gick det inte att utröna 

några tydliga skillnader mellan annonsörernas åsikter. Om resultatet skall tillskrivas det 

begränsade antalet respondenter, eller om de helt enkelt hade samma preferenser är 

svårtolkat. 

 

Källorna som använts för att utröna de positiva och negativa aspekterna om ”forum som 

marknadsföringskanal” kan kritiseras i dess uniformitet; studier i ämnet är begränsade. 

Det finns ändå en uppenbar riskfaktor att använda dessa icke-validerade teorier då de 

ligger till grund för hela studien.  Det är med denna problematik i hänseende som vi valt 

att utföra en enkätundersökning; enkätundersökningen syftar, som redan påpekats, till 

att validera de sekundära källornas äkthet. 

Annonsörernas svar från enkätundersökningen är svårtolkade då intresse utrycks för 

något de saknar kunskap om. Kan annonsörerna ha realistiska förväntningar på forum 

som annonsplats, när kunskap inom området saknas? Några av frågorna är också tydligt 

knutna till businessclass.se, något som egentligen saknar relevans för att svara mot syfte 

och problemformulering. Vi ansåg ändå frågan vara intressant, då den kan kopplas till 

vikten av matchning av marknadsföringskanal och annonsör. 
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5. ENKÄTUNDERSÖKNING 

 

 

Fråga1: Denna fråga lokaliserar olika företags preferenser. 

 

 

Fråga 2: Frågan syftar till att särskilja preferenser mellan de som är bekanta med 

varumärket, businessclass.se, och de som inte känner till varumärket. 
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Fråga3: Frågan syftar till att utröna de olika företagstypernas ungefärliga 

marknadsföringsbudgetar. 

 

 

 

Fråga4: Denna fråga tillsammans med fråga 5, syftar till att påvisa om företagen 

överhuvudtaget är aktiva på, alternativt har ett intresse för, marknadsföring via internet. 
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Fråga 5: Bevisar vilken kanal företag främst marknadsför sig via. 

 

Fråga 6: Frågan ger oss respondenternas generella åsikt om internetforum, samt svarar 

mot syftet. 
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Fråga 7: Dessa frågeställningar kommer att kopplas till teorin om upplevt värde, i 

relation till kvalitet och pris. Vad värdesätter företagen främst när de annonserar? 

Många besökare, stor genererad trafik till den egna webbplatsen, eller enkom att 

annonsen inte är kostsam. 

a) Annonsplatsen besöks av många: Värde 

b) Annonsen genererar direkt många köp: Värde 

c) Annonsen etablerar företaget som ”top-of-mind”: Värde 

d) Priset är modest: Pris 

e) Annonsplatsen ger gott visuellt intryck: Kvalitet 

f) Annonsplatsens fokus ligger nära ert eget: Värde 

 

 

Utförligare information om frågeställningen finnes i kapitlet: ”Bilaga” 
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6. ANALYS 

 

Enligt teorin om relation mellan upplevt värde, i relation till pris och kvalitet, upplevs 

värdet av annonsering subjektivt. Det kan säkerställas att de tre parametrarna verkar i 

relation med varandra.  Priset påverkar förväntningar om en sidas kvalitet, och en 

hemsidas upplevda kvalitet påverkar generellt vad en annonsör är villig att betala.   

PRIS 

Då existerande annonsörer är få till antal, gick det inte att uppskatta det upplevda värdet 

av businessclass.se genom att enbart studera denna grupp. Vi var därför tvungna att 

generalisera värderingar utifrån existerande och potentiella annonsörers preferenser, 

gällande pris och kvalitet för forumannonseringar.  Resultatet från 

enkätundersökningen talade ett tydligt språk: respondenterna värdesatte kvalitet i 

högre grad än pris, när det skulle gradera det upplevda värdet gällande en annonsplats.  

Resultatet kan dels tillskrivas att tillfrågade annonsörer är stora aktörer, med hög 

marknadsföringsbudget, men går också i linje med kvalitetsteorin, som antyder att 

annonser aldrig uppfattas bättre än kvaliteten på sin omgivning. Det kan tolkas att 

betalningsvilja finns, för att annonsera på forum, men att priset sätts utifrån den 

upplevda kvaliteten. 

KVALITET 

Ett forum, likt businessclass.se, har svårt att kontrollera innehållets kvalitet då 

skribenterna är många, och saknar journalistisk utbildning.  Då kvalitet ändå värdesattes 

högst, enligt enkätundersökningen, måste marknadsföringshybrider finna ett sätt att 

kontrollera just detta.  Fallstudieobjektet, businessclass.se, har en redaktionell 

förstasida där material förfinas av journalister och fotografer, och där bör 

kvalitetsupplevelsen vara hög. Ett fokus på det redaktionella arbetet borde höja den 

upplevda kvaliteten, och därmed göra marknadsföringshybrider till mer attraktiv 

annonsplatser. 

Förstasidan på fallstudieobjektet besöks av flest personer, och det är därför ett rimligt 

antagande att den sätter standarden för hur även forumet upplevs.  Förstasidans kvalitet 

är därmed essentiell för marknadsföringshybriders helhetsintryck 

I detta kapitel kommer genererade svar från marknadsundersökningen analyseras 
gentemot teori, för att besvara studiens syfte och frågeställning.  

Vilka aspekter särskiljer en marknadsföringshybrid från ett konventionellt 
internetforum? 

Vilka för och nackdelar finns det med marknadsföringshybriden businessclass.se som 
annonsplats? 
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FORUMS ATTRAKTIONSKRAFT 

I ett andra steg har vi valt att analysera de potentiella annonsörerna specifika 

värderingar om forum som marknadsföringskanal.  Det är ett faktum att forum är 

negligerat i marknadsföringshänseende, men det behöver inte nödvändigtvis bero på att 

marknadsföring där är ineffektiv. Problematiken kan bero på okunskap, då forskning 

och teoribildning inom ämnet är ofullständig. Vår enkätundersökning visade att det 

finns ett intresse i att annonsera på forum, men att få gör så.   

 

Resultaten från enkätundersökningen visar att annonsörer också värdesätter ett fokus 

nära det egna, samt att annonsen genererar köp. Forums attraktionskraft tillskrivs 

främst dess förmåga att producera stora mängder information och att skapa en social 

kontext. Fokus för fallstudieobjektet är redan i linje med annonsörernas profiler, och 

förtydligas än mer, i takt med att forumet växer.  Då attraktionskraften hos en 

annonsplats är högre, när fokus ligger nära det egna, borde marknadsföringshybrider, av 

liknande karaktär som fallstudieobjektet, bli mer attraktiva i takt med deras expansion. 

PROFILERING 

Businessclass.se är tydliga i att framhålla sitt fokus gentemot medvetna resenärer.  Det 

finns möjligen en fara i att vara för snäv i detta fokus. När syftet är att matcha annonsör 

och annonsplats blir den tydliga fokuseringen exkluderande mot alla potentiella 

annonsörer som inte är inriktade, explicit, på medvetet resande.  Detta kan förutsättas 

vara gällande även för andra hybridkanaler, oavsett inriktning. 

FORUMS TROVÄRDIGHET 

Det är bevisat att människor litar mer på vänners rekommendationer om att köpa en 

vara.   Den sociala kontexten, genom teorin ”electronic word of mouth” på ett forum, 

skapar ett sådant förhållande.  Det kan enligt teorin förutsättas att rekommendationer 

skrivna på ett forum i högre grad resulterar i ett köp, i jämförelse med enkelriktad, 

passiv reklam. Det antas att även det motsatta förhållandet råder. På ett okontrollerat 

forum, kan det inte garanteras att innehållet svarar mot annonsörernas mål. 

Medlemmarna kan sprida negativ word of mouth lika effektivt som positiv.  

HYBRIDKANAL 

Businessclass.se ses som en hybridkanal då hemsidan utgörs av såväl ett forum, som en 

redaktionell förstasida. De positiva delarna hos ett forum kompenserar för förstasidans 

brister, och vice versa.  Förstasidan är den del av hybridkanaler där kvaliteten är 

kontrollerbar, men samtidigt kan där omöjligen information publiceras i samma takt och 

kvantitet som i forumet.  

Enligt analysen av forums trovärdighet ger rekommendationer i forumet upphov till fler 
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köp än rekommendationer från den redaktionella förstasidan. Då forumet och 

förstasidan är separerade, men ändå relaterade, måste dessa ha gemensamma mål. Om 

redaktionen har värderingar och mål som inte delas av forummedlemmarna kan de 

uppstå slitningar dessa emellan.  När medlemmarna är grunden till att publicera 

kvantitativ information, för hybridkanalen, vore detta en ohållbar situation. Vikten av en 

positiv samverkan mellan de två del-kanalerna kan därför inte understrykas tillräckligt. 
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7. SLUTSATS  

Vilka aspekter särskiljer en marknadsföringshybrid från ett konventionellt internetforum? 

Vilka för och nackdelar finns det med marknadsföringshybrider, likt businessclass.se, som 

annonsplatser? 

En marknadsföringshybrid har möjlighet att locka fler annonsörer än konventionella 

internetforum då marknadsföringshybrider, genom sin redaktionella förstasida, även 

inkluderar de företag som normalt intresserar sig enkom för traditionella 

marknadsföringskanaler.  

 

En redaktionell förstasida har nackdelen att den är oförmögen att producera 

kvantitativt; i utbyte är den information som publiceras av hög kvalitet. För 

hybridkanaler, med en redaktionell förstasida, kan material kontrolleras i en riktning så 

att de matchar annonsörernas profiler. Matchning av profil och kanal värdesattes enligt 

enkätundersökningen högt, men kan inte säkerställas på ett okontrollerat, 

konventionellt, forum. I förlängningen kan forumets brist på kontroll även generera 

dålig publicitet, när medlemmar skriver negativt om annonsörerna. 

 

Den sociala kontext, som forumets medlemmar statuerar, ger upphov till fler köp då 

man litar mer på personer man har en relation till; detta oavsett om dessa personer 

finns i en virituell verklighet, eller i det dagliga livet.  Denna aspekt förstärks ytterligare 

för en marknadsföringshybrid.  Personer tenderar att lita mer på information som 

upplevs kvalitativ, och än mer om den kommer från personer i ens närhet. När 

kvaliteten på en marknadsföringshybrids redaktionella förstasida spiller över på 

forumet genereras personliga relationer, i en kvalitativ omgivning.   

 

En negativ aspekt av hos marknadsföringshybrider är att de i sin existens utgörs av två 

delkanaler som är beroende av varandra.  Dessa två kanaler måste ständigt sträva mot 

gemensamma mål.  Då redaktionen är beroende av sina medlemmar, för att producera 

kvantitativ information, kan de inte tillåtas att slitningar mellan den redaktionella 

förstasidan och forumet uppstår.  En marknadsföringshybrid ställs ständigt inför 

problematiken att göra både annonsörer och forum nöjda.  

Som hybridkanal anses fallstudieobjektet, businessclass.se, vara effektiv då den svarar 

gentemot annonsörernas preferenser av en marknadsföringskanal, som: Effektiv i att 

generera hög kvalitet, bibehålla kontroll, tydligöra företagens profiler och bidra till flera 

köp.  Fallstudieobjektet ger därmed också understöd till teorierna.  Huruvida 

businessclass.se, och dess redaktion, också lyckats tillfredsställa sina forummedlemmar 

föreslås vara föremål för vidare studier. 

Baserat på resultatet av marknadsundersökning och analys sammanställs här våra 
slutsatser, samt svaret på angiven frågeställning. 
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BILAGA 

Fråga 1: 

Visar att fem annonsörer från varje företagskategori svarat på enkäten.  

Se graf nummer 1. 

Fråga 2: 

Annonsörerna har hög kännedom om varumärket, businessclass.se, då hela tolv 

respondenter angav att de, sedan tidigare, känner till företaget.   

Se graf nummer 2. 

Fråga 3:  

Alla respondenter angav att de hade en budget i det högsta intervallet,  

500 001->. Tillsammans med fråga 7 (se nedan) kan tolkas att priset på annonsering inte 

är primärt för annonsörerna. 

Se graf nummer 3. 

Fråga 4 & 5: 

Alla annonsörer hade internet som sin främsta marknadsföringskanal. Resultatet anses 

föga förvånande då internet är en marknadsföringskanal som växt under de senaste 

åren.  Merparten av annonsörerna svarade också att de annonserar på andra hemsidor. 

Svaret blev en förutsättning för vår fortsatta studie. 

Se graf nummer 4 & 5. 

Fråga 6: 

Tolv respondenter svarade att de var positivt inställda till internetforum som 

marknadsföringskanal.  

Se graf nummer 6. 

Fråga 7: 

Annonsörerna svarade att de främst värdesätter: fokus nära det egna, att annonsen 

direkt generar många köp, och att bli top-of-mind.  

Se graf nummer 7. 

  

 


