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Sammanfattning 

Det finns idag väldigt många olika handelsföretag, vilket medför att konkurrensen om 

konsumenterna är stenhård. Butiker använder många olika former av marknadsföring för att 

nå fram till sina respektive målgrupper, marknadsföring är ett väldigt brett begrepp och 

involverar många olika åtgärder som butiken kan använda sig av. Det här arbetet fokuserar på 

tre olika former av säljfrämjande åtgärder som är relativt vanliga idag. Det som studeras i 

denna rapport är huruvida kupongerbjudanden, SMS erbjudanden och erbjudandet ’tag 2 

betala för 1’ påverkar olika konsumenters beteenden och om de blir mer benägna till köp när 

de utsätts för dessa. Erbjudandet ’tag 2 betala för 1’ kan användas på flertal lika sätt men 

författarna har endast sett på erbjudandet som en kommunikationskanal i butiksmiljö, såsom 

skyltning och förpackningar. Forskningsfrågan som kommer att belysa hela arbetet är: hur 

påverkas konsumenters beteenden av rabatterbjudanden? Vi belyser i arbetet de skillnader och 

likheter som framkommit mellan olika generationer och ur ett genusperspektiv. Vi ser även 

över vilka eventuella risker respektive möjligheter som kan finnas genom att använda sig av 

dessa tre olika sorters besparingserbjudanden. Författarna har valt att genomföra en 

kvantitativ ansats och inspirationen till vår enkätundersökning grundar sig på tidigare 

forskning. Enkätundersökningen har utförts på 100 respondenter som tillfrågats via e-post och 

slumpvis utvalda personer i Katrineholms centrum. Deltagarna som tillfrågats är uppdelade i 

fyra kategorier, utifrån ålder och kön.  

Enkätundersökningen gav författarna belägg för att påvisa att konsumenter reagerar olika 

beroende på vilken typ av säljfrämjande åtgärder dessa utsattes för. Författarna kan se tydliga 

skillnader mellan dessa typer av erbjudanden. ’Tag 2 betala för 1’ som avser en 

kommunikationskanal i butiksmiljö var det erbjudande som samtliga deltagare föredrog. 

Kategorin som behandlar äldre män var de deltagare som överlag inte föredrog olika typer av 

rabatterbjudanden.  

Nyckelord: Erbjudande, Kampanjerbjudande, besparingserbjudande, monetära kampanjer, 

säljfrämjande åtgärder, kuponger, SMS erbjudande, Tag 2 betala för 1. 
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Abstract 

There are many trading companies today, which bring fierce competition over the customers. 

Stores use a lot of different kinds of marketing to reach respective target groups, marketing is 

a very wide term and involves many different measures that the stores can use. Our study 

focuses on three different kinds of sales promotion who are relative common today. We have 

studied whether the coupon offers, SMS offers and offer ‘buy one get one for free’ affects 

different consumer behavior and if consumers become more inclined to buy when they are 

exposed to them. The offer ‘buy one get one for free’ can be used in several similar ways, but 

the authors have only seen the offer as a communication channel in the retail environment, 

such as signage and packaging. The research question that will illuminate the entire work is 

how consumer behavior is influenced by the discount offers? The things that are investigated 

are if coupons, text message offers and ‘buy one get one for free’ have an effect on consumers 

behavior and if they become more liable to purchase when they are exposed of these 

promotions. In our study we will express the highlights of the differences and similarities that 

emerged between different generations and through a gender perspective. We have also 

checked the possible risks respective opportunities that may be found using these three 

different kinds of saving offers. The authors have chosen to implement a quantitative 

approach and the inspiration for our survey is based on previous research. The survey has 

been conducted on 100 respondents questioned by e-mail and randomly selected in 

Katrineholm city. The participants surveyed are divided into four categories according to age 

and gender. 

The survey gave the authors evidence to demonstrate that consumers react differently 

depending on the type of promotion they were subjected. The authors can see a clear 

difference between these types of offers.  'Buy one get one for free' which refers to a 

communication channel in the retail environment was the offer that all participants preferred. 

The category with older men was the participants who generally did not prefer different types 

of discount offers. 

Keywords: Offers, Promotion, savings offers, monetary campaigns, sales promotions, SP, 

coupons, SMS offering, Buy one get one for free (B1G1F). 
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Förord  

Stort tack till alla lärare på Högskolan i Skövde, framförallt nämnvärd är vår handledare 

Hanne Gustafsson som väglett oss under hela arbetsprocessen. Ett stort tack riktas även mot 

de som medverkat i enkätundersökningen, vilket är grunden till studiens resultat och slutsats. 

Utan ert engagemang hade studien inte kunnat utföras. 

 

 

Jenny Vikström   Alexandra Eriksson 
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1. Inledning 

Basen i alla företag är en genomtänkt och väl bearbetad affärsidé. Denna affärsidé är sedan 

det som ligger till grund för framtagandet av företagets målgrupp
1
 och hur de på bästa sätt kan 

tillfredställa segmentets
2
 behov, det är viktigt att marknadsföringen utgår från på företagets 

affärsidé (Pihlsgård et al, 2010). Det finns många olika typer av marknadsföring och 

människor klarar inte av att hantera alla olika påtryckningar. Konsumenter kan inte och vill 

inte köpa allt som erbjuds, de sorterar automatiskt bort det som de personligen inte själva 

anser är relevant (Evans et al, 2008). Butiker måste sticka ut gentemot sina konkurrenter för 

att lyckas få konsumenternas uppmärksamhet, vilket kan göras genom att använda sig av de 

4:pna i marknadsmixen. Ett av dessa är promotion, vilket ska framhäva produktens fördelar 

till potentiella konsumenter (Baines et al, 2008).  

Axelsson och Agndal (2005) beskriver att många butiker använder sig av olika säljfrämjande 

åtgärder
3
 för att kommunicera med sin omgivning. Inom området kan butiker använda sig av 

annonser för att uppmärksamma sina konsumenter om ett erbjudande. 

1.1 Bakgrund 

Många av de inköp konsumenter gör idag är så vanliga och rutinmässiga att de sällan tänker 

efter vad det faktiskt är de köper (Wathieu och Murre, 2007; Osman et al, 2011). Nordfält, 

(2007) beskriver att konsumenter ser med minnet. Människor behöver påminnas om 

produkters existens och butikens uppgift blir i det fallet att hjälpa kundens hjärna att förstå 

vad det är ögat ser. 

Att konsumenter i så hög grad agerar vanemässigt gör det svårt att motivera dem till att 

handla större kvantitet eller gå från ett varumärke till ett annat. Därför finns det väldigt många 

verktyg för marknadsförare att använda sig av, flera olika säljfrämjande åtgärder att ta till 

(Gilbert, 1999; Osman et a, 2011). Marknadsförare kan använda procentuell prissänkning, 

prisbestämd sänkning och erbjuda en extra produkt på köpet (Lundén, 2008).  

                                                           
1 Det vill säga den kundgrupp som företaget huvudsakligen riktar sig mot (Andersson et al, 2009) 

2 Segment, detsamma som målgruppen (Axelsson och Agndal, 2005) 

3 Erbjudanden till konsument som kan vara avgörande för ett köpbeslut. (Parment, 2008) 
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Icke-personliga erbjudanden såsom ’Tag 2 betala för 1’ informerar kunden om ett specifikt 

erbjudande (Armstrong och Kotler, 2000). Denna sorts erbjudande riktar sig mot alla 

konsumenter inom respektive målgrupp (Axelsson och Agndal, 2005). 

Tidigare utförda studier har klassificerat denna sorts besparningserbjudanden som monetära 

kampanjer vilka ses som en belöning till kunden, en omedelbar förmån, tillskillnad från 

tävlingar eller gratisgåvor (Dhar och Hoch, 1996; Hoch et al, 1994; Kwok och Uncles, 2005). 

Osman et al (2011) förklarar att konsumenter lätt blir frestade när de ser att de har något att 

vinna, exempelvis ”Köp en vara och få en extra på köpet”. 

Reklamkampanjer avser en tidbestämd prissänkning som sedan annonseras ut via olika 

reklamkanaler såsom tidningar och i TV. Det finns olika anledningar till att butiker använder 

sig av en kampanj, det kan handla om att de ska introducera en ny produkt på marknaden eller 

att årstiderna förändras och därmed efterfrågan av olika produkter (Flodhammar et al, 1994). 

Enligt Molander (1997) använder fler konsumenter sig idag av rabattkuponger när de handlar, 

främst yngre personer var benägna att testa nya produkter tackvare erbjudandet medan den 

äldre generationen i större utsträckning använde sig av kupongerna vid rutininköp.  

Dock bör en viss försiktighet vidtas då det istället kan bli ett omvänt resultat på ens försök att 

locka kunderna. Används säljfrämjande åtgärder i för stor utsträckning kan det resultera i en 

negativ respons från kunderna. Detta kan även, förutom ökad priskänslighet, resultera i 

minskad lojalitet mot varumärket och man bör vara medveten om de potentiella negativa 

effekterna som nedsatt pris kan medföra (Kalwani och Yim, 1992; Mela et al, 1997; Papatla 

och Krishnamurthi, 1996; Low och Mohr, 2000). Detta beskriver även Lundén (2008), som 

nämner att kundens uppfattning om priset kan förändras av en prissänkning och att de sedan 

inte är villiga att handla till ordinarie pris. 

Blythe (2006) beskriver olika antagen inom mikroekonomin
4
. Ett av dessa antagen är att vi 

människor är rationella varelser som vill ha ut så mycket som möjligt av den produkt de köper 

till den lägsta kostnaden. Verkligheten ser dock annorlunda ut och människor beter sig inte 

alltid så rationellt. Tillfredställelsen att göra ett riktigt fynd kan få konsumenter att lägga mer 

                                                           
4 Är en ekonomisk term för ”de små delarna” inom ekonomi, ett sätt att dela upp det ekonomiska området. Mikroekonomi 

handlar bland annat om att driva företag och hur vi som enskilda konsumenter beter oss vid våra inköp (Hämtad 31/5-2012 

från: http://www.expowera.se/mentor/foretagsekonomi/mikromakroekonomi.htm) 
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tid på att hitta dessa attraktiva erbjudanden där de kan spara några kronor istället för att ägna 

sin tid åt att faktiskt tjäna pengar.   

Säljfrämjande åtgärder, monetära kampanjer är intressanta att undersöka då det kan skapa 

uppskattning hos kunder, men det kan även uppfattas som störande för kunderna. De kan även 

bli mindre benägna att sedan köpa dessa produkter till ordinarie priser. Det viktigaste behöver 

kanske inte alltid vara att generera en ökad vinst på varje specifik produkt, det är det totala 

överskottet som leder till butikens lönsamhet (Flodhammar et al, 1994).  

1.2 Problemdiskussion 

Blythe (2006) nämner att konsumenter lägger allt mer tid på att försöka göra riktiga fynd, vi 

letar efter erbjudanden för att känna att vi gjort ett bra köp. Blir dessa besparingserbjudanden 

lätt till överdrift? Studier visar att det finns risk att kunderna väntar med sina inköp då de vet 

att det snart kommer ett erbjudande på aktuell vara. Andra studier däremot ser endast det 

positiva med denna typ av erbjudanden. Hur påverkas konsumenterna av olika 

rabatterbjudanden, skiljer sig reaktionerna mellan generationerna och könen eller reagerar 

samtliga likartat? 

Dock beskriver Blythe (2006:23) även att priset inte är en avgörande faktor i längden. ”Det 

enda som påverkar köpbeslutet är hur nyttig produkten är i konsumenternas ögon”. 

Konsumenternas köpbehov triggas upp av en prissänkning, men endast för en viss period. Vad 

är det som gjort rabatterbjudanden så populärt bland detalj- och livsmedelshandlare?  Hur 

uppfattas detta av kunderna? Kan rabatterbjudanden öka kundtillfredsställelsen och i vilka 

avseende kan olika erbjudande få kunder att genomföra ett köp? 

1.2.1 Problematisering 

Författarna har funnit väldigt få svenska studier inom området, men desto fler utländska källor 

finns. Författarna kan se att användningen av olika sorters besparingserbjudanden skiljer sig 

till stor grad, kuponger är i dagsläget betydligt mer förekommande än rabatterbjudanden som 

sänds ut till konsumenterna via sms. Vi är medvetna om att tekniken ständigt utvecklas och i 

dagens samhälle även väldigt snabbt, det kommer ständigt nya sätt för marknadsförare att nå 

ut med sina budskap. Att marknadsföra rabatterbjudanden genom SMS är något relativt nytt 

och få studier har genomförts inom detta område för att se om dessa faktiskt är effektiva och 
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om de lockar kunder till köp. SMS utskick har på senare tid börjat användas mer frekvent
5
 av 

butiker medan kupongerbjudanden och erbjudandet ’tag 2 betala för 1’ är betydligt vanligare, 

det är intressant att se om kundresponsen skiljer sig mellan dessa tre sätt att kommunicera 

med kunden. Det är intressant att se huruvida kundtillfredsställelsen och reaktionerna skiljer 

sig mellan generationerna och genus, när de blir utsatta för dessa sorts erbjudanden. 

1.3 Problemformulering/Forskningsfråga  

Hur påverkas konsumenters beteenden av rabatterbjudanden? 

– Skiljer det sig mellan olika konsuments grupper, såsom mellan kvinnor o män? Den yngre 

generationen och den äldre? Vad finns det för potentiella möjligheter respektive risker att 

använda sig av dessa rabatterbjudanden?  

1.4 Syfte 

Marknadsföring kan utgöra en stor kostnad för ett företag eller en butik och därför är det 

viktigt att se till så att den påverkar kunders uppmärksamhet positivt. Det kan vara så viktigt 

att ett företag faktiskt kraschar om de inte ser till att marknadsföringen är effektiv 

(Flodhammar et al, 1994). 

Eftersom butiker använder sig av dessa erbjudanden i väldigt stor utsträckning är det 

intressant att få förståelse för varför det är så vanligt och hur det påverkar konsumenters 

köpbeteende. En anledning till den frekventa användningen av dessa erbjudanden kan vara att 

öka försäljningen på väletablerade produkter och varumärken (Albertsson och Lundqvist, 

1997). Författarna vill förstå i vilken utsträckning rabatterbjudanden påverkar 

konsumenternas köp och huruvida det skapar kundtillfredsställelse hos konsumenten. Det är 

även intressant att se om konsumenternas köpbeteende skiljer sig mellan olika generationer 

och om det kan finnas märkbara skillnader mellan män och kvinnor. Genom att förmedla 

kunskap om konsumenternas respons och tillfredställelse på olika rabatterbjudanden ges 

möjligheten att eventuellt kunna anpassa erbjudandena mot rätt segment. 

Syftet med denna studie är att få förståelse för hur konsumenter påverkas av 

rabatterbjudanden, om det skiljer sig mellan olika konsumentgrupper och vilka möjligheter 

och risker det finns att använda sig av rabatterbjudanden. 

                                                           
5 Vanlig, upprepad användning.  
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1.5 Avgränsningar 

Det finns otroligt många olika säljfrämjande åtgärder, många olika sätt att erbjuda kunder 

rabatter. Vi har valt att avgränsa oss till erbjudandena: Tag 2 betala för 1, kuponger och SMS 

utskick till konsumenter. 

Författarna är medvetna om att det kan finnas betydande skillnader mellan erbjudandena ’tag 

2 betala för 1’ och ’tag 3 betala för 2’ men har valt att generalisera dessa. Författarna är 

medvetna om att erbjudandet ’tag 2 betala för 1’ även kan förmedlas genom både kuponger 

och SMS erbjudande men har under arbetsprocessen valt att endast se på erbjudandet i en 

butiksmiljö, såsom genom skyltning på plats i butik eller genom förpackningar. 

Författarna är medvetna om att det finns många olika kriterier att segmentera sin kundgrupp 

bland annat genom livsstil, geografi, etnisk bakgrund. Men har trots detta valt att avgränsa 

arbetets utgångspunkt till att endast söka skillnader mellan generationer och män respektive 

kvinnor.  

2. Teoriavsnitt 

I detta kapitel beskrivs det relevanta teoretiska material som är grunden för arbetets 

undersökningar och som är kopplat till arbetets resultat. Teoriavsnittet behandlar 2 delar, 

kundtillfredsställelse och mikromålkedjan Hierarchy-of-effects som utvecklats av Kotler et al 

(2009). Teorierna har valts för att kunna studera huruvida konsumenternas beteende 

påverkas av rabatterbjudanden. Undersökningsfrågorna har sin grund i teorierna och är 

utformade på så vis att ett antal frågor behandlar olika delar av teori avsnittet.  

2.1 Kundtillfredsställelse 

Evans et al (2008), beskriver kundtillfredsställelse med två begrepp, ekonomisk 

tillfredsställelse och social tillfredsställelse. Den sociala tillfredsställelsen behandlar 

människans psykologiska syn på relationen mellan dem och varumärket medan den 

ekonomiska tillfredsställelsen fokuserar på hur kundens ekonomi påverkas av relationen. 

Rabatterbjudanden i form av sms utskick, kuponger och ’Tag 2 betala för 1’ har vi tidigare 

nämnt som besparingskampanjer, en omedelbar förmån gentemot kund. Dessa erbjudanden 

riktar sig alltså mot kundens ekonomiska tillfredsställelse, de behandlar inte den sociala 

tillfredsställelsen. 
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Om en kund känner sig missnöjd med ett varumärke kan denne söka efter andra alternativ. I 

dessa fall kan rabatterbjudanden, kampanjer och liknande övertyga kunden att byta från ett 

varumärke till ett annat (Yi, 1989). 

Som företag är det viktigt att ständigt arbeta för att öka kundnöjdheten. En nöjdkund tenderar 

att handla fler produkter och även att stanna längre hos företaget, dessa är överlag även mer 

lojala än andra kunder. Lojala kunder är även mindre priskänsliga och kostar mindre att 

betjäna då de till stor del handlar på rutin (Kotler et al, 2009). 

2.1.1 Definition av kundtillfredsställelse 

”Kundtillfredsstillställelse handlar om att kundens förväntningar infrias eller överträffas” 

(Hernant & Boström, 2010:400) 

Kotler et al (2009), definierar kundtillfredsställelse som att om köparen är nöjd efter sitt köp 

beror på om erbjudandet uppfyller kundens förutsatta förväntningar. Om produkten inte 

uppfyller kundens förväntningar blir denne således missnöjd med sitt köp, överträffar däremot 

produkten kundens förväntningar blir denne nöjd med inköpet. 

Yi (1989), beskriver att konsumentens tillfredsställelse kan bero på två huvudfaktorer, dels 

kan man se kundnöjdheten som ett resultat eller som en process. Han delar åsikten med Evans 

et al (2008), att tillfredsställelsen handlar antingen om huruvida kunden känner att dennes 

behov tillgodoses eller om kundens psykologiska sociala tillfredställelse. 

2.2 Marknadskommunikations mix 

Idag finns många olika sätt att kommunicera med sina konsumenter. Företag behöver få ut sin 

marknadsföring och kan använda en hel del olika kommunikationskanaler. Kotler et al (2009), 

beskriver en modell med åtta huvudfaktorer av kommunikation. Fokus i detta arbete ligger på 

tre olika sätt att kommunicera ut ett erbjudande: kuponger, sms utskick och att erbjuda kunden 

2 produkter för priset av 1. Dessa tre faktorer faller under säljfrämjande åtgärder i 

marknadskommunikations mixen. 

2.3 Målkedjor 

Det centrala i marknadskommunikation är att ha en klar och tydlig målsättning för hur 

företaget ska kommunicera med sina konsumenter. När företaget ska utforma sin 

marknadskommunikation finns det två olika målkedjor att använda sig av, makromålkedjan 

och mikromålkedjan. Makromålkedjan behandlar företagets övergripande mål och denna 
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kedjans slutliga mål är att öka företagets vinst (Dahlén och Lange, 2003). I denna studie ligger 

fokus på en specifik mikromålkedja och därför kommer inte makromålkedjan behandlas 

ytterligare i arbetet. 

2.4 Mikromålkedjan 

Mikromålkedjan behandlar olika former av kommunikationseffekter och denna kedjas 

slutgiltiga mål att få konsumenterna att genomföra ett köp. Kedjan är uppdelad i olika delmål 

som under processen ska stödja de kommunikationseffekter som företaget vill uppnå. Det 

finns många olika former av mikromålkedjor, det som är gemensamt för dessa är att samtliga 

går att dela in i tre huvudsakliga delar. Den kognitiva delen som innebär att konsumenten vet 

att produkten existerar och vad det är för något, den affektiva delen som handlar om vad vi 

känner för produkten och den sista delen är konativ och behandlar konsumentens inställning 

till att prova eller köpa produkten (Dahlén och Lange 2003). Det finns vidare tre stycken olika 

mikromålkedjor: AIDA, DAGMAR och Kotlers och likheten mellan dessa är att ”Alla tre 

målkedjor har ett gemensamt slutmål, nämligen ett beslut om köphandling” (Dahlén och 

Lange 2003;95). AIDA involverar fyra steg vilka är: medvetenhet/uppmärksamhet, intresse, 

önskan och handling. Denna kedja används framförallt vid enkla produkter och vid köp som 

kräver lågt engagemang av konsumenten. DAGMAR involverar även den fyra olika steg: 

medvetenhet/uppmärksamhet, förståelse, övertygelse och handling. DAGMAR behandlar 

oftast lite mer komplicerade och komplexa produkter som kräver ett högre engagemang hos 

konsumenten. Den tredje mikromålkedjan är Kotlers, vilket även är den kedja som behandlas i 

detta arbete (Dahlén och Lange, 2003) 

2.5 Hierarchy-of-effects model 

Denna mikromålkedja beskrivs av Kotler et al (2009), och handlar om att konsumenter måste 

påverkas genom olika stadier för att slutligen genomföra ett köp. Tillskillnad från tidigare 

nämnda målkedjor behandlar denna redan etablerade produkter där det finns andra 

konkurrerande produkter. Målet med denna mikromålkedja är att få konsumenten att känna att 

företagets produkter är bättre än eventuella konkurrenters (Dahlén och Lange, 2003). 

Författarna har valt att använda denna kedja i arbetet för att se hur olika respondenter i 

undersökningen reagerar på olika rabatterbjudanden. Hierarchy-of-effects model valdes till 

studien då kedjan som nämnts behandlar redan etablerade produkter och författarna hade inte 

för avsikt att avgränsa arbetet till rabatterbjudanden på komplexa, enkla eller nyetablerade 

produkter. För att bibehålla fokus på rabatterbjudanden var författarna alltså inte beredda på 
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att komplicera studien med fastställda produktkategorier. De olika stadierna i denna 

mikromålkedja behandlar: medvetenhet/uppmärksamhet, kunskap, tycka om, föredra, 

övertygelse och inköp (Kotler et al, 2009). Författarna vill se huruvida olika former av 

rabatterbjudanden kan påverka konsumenters attityder mot en produkt eller ett varumärke. 

2.5.1 Uppmärksamhet 

Konsumenten behöver ha uppmärksammat erbjudandet, om så inte är fallet blir 

marknadsförarens uppgift att se till att detta sker. 

2.5.2 Kunskap 

Kunden behöver ha viss kunskap om produkten eller varumärket, det kan vara svårt att få en 

konsument att köpa något som de inte vet hur det fungerar eller ens vad de används för. 

2.5.3 Tycka om 

För att vara intresserad av att köpa en produkt måste konsumenten tycka om den, är så inte 

fallet blir det marknadsförarens uppgift att förmedla positiva känslor om produkten eller 

varumärket.  

2.5.4 Föredra 

Men det räcker inte att endast tycka om en produkt eller ett varumärke, kunden måste också 

föredra den framför andra.  

2.5.5 Övertygelse 

Även om kunden föredrar en viss produkt så behöver de ha en anledning till att köpa denna, 

vilket kan göras genom olika marknadsförings åtgärder. 

2.5.6 Köpet 

När kunderna är övertygade om att produkten kommer lösa deras eventuella behov så 

genomförs det slutliga steget, att köpa produkten (Kotler et al, 2009). 
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3. Metod 

I detta avsnitt redogörs arbetets tillvägagångssätt. Här presenteras vilka olika val som gjorts 

under arbetets gång. Bland annat så redogörs för utveckling av problemställning, 

datainsamlingsmetod, urval av respondenter och även hur informationen analyserats. Det 

finns även ett kapitel som behandlar metod och källkritik, som kan vara intresse för läsaren. 

3.1 Utveckling av problemställning 

Problemställningen har utvecklats under arbetets gång och förändrats löpande ju mer litteratur 

som studerats. I början av arbetet var problemformuleringen väldigt oklar och mer fokuserad 

mot rabatterbjudandens påverkan på lönsamhet, men ju mer den bearbetades ju klarare blev 

vår problemformulering och det författarna ville fördjupa oss i (Jacobsen, 2002). 

Problemställningen omformulerades ett flertal gånger. Författarna gick från ämnet 

rabatterbjudandens påverkan på lönsamhet, detta pågrund av att vi fann svårigheter att få 

tillgång till de nödvändiga siffror som krävdes. Den nuvarande problemställningen framkom 

efter flera diskussioner mellan oss och handledaren. I en liten stad, med få butiker så var våra 

möjligheter större att undersöka rabatterbjudandens påverkan på konsumenter. 

3.2 Kvantitativ ansats 

När författarna slutligen nått fram till vår specifika problemställning fann vi att det var bäst 

lämpat att välja en kvantitativ ansats. Då huvudsyftet är att beskriva konsumenternas 

reaktioner på butikers erbjudanden är den kvantitativa metoden lämplig, detta för att se 

huruvida dessa har en positiv eller negativ inställning till de olika erbjudandenas 

kommunikations kanaler (Jacobsen, 2002). Genom att rikta sig mot många respondenter blir 

det enklare att generalisera resultatet, det är inte realistiskt att vända sig till hela den svenska 

befolkningen även om det skulle vara önskvärt. Det som kan vara problematiskt med denna 

kvantitativa ansats är att det är enkelt att sväva ut och ställa för många frågor, det är viktigt att 

tänka på att inte gå för djupt i sin datainsamling (Jacobsen, 2002). Däremot har informationen 

analyserats kvalitativt. Författarna har i utformningen av enkätundersökningen valt att 

fokusera på låsta svarsalternativ, respondenterna har därmed inte haft möjlighet till fria 

kommentarer då svarsalternativen var förbestämda och deltagarna endast haft möjlighet att 

kryssa i de alternativ de ansåg passade in på dem. 
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3.3 Operationalisering 

Genom att studera olika teorier och modeller har författarna valt ut de som är relevanta för att 

komma fram till studiens resultat. Vår inspiration grundar sig på frågeformuläret som används 

av författarna Osman et al (2011) i artikeln ”Simulation of sales promotions towards buying 

behavior among university students”, det gav oss förutsättningen att få en välgrundad 

enkätundersökning. 

Arbetet är avgränsat till att fokusera på tre olika kommunikationskanaler för 

rabatterbjudanden: SMS utskick, kuponger och fenomenet ’tag 2 betala för 1’ som avser 

skyltning i butiksmiljö. Genom denna avgränsning studeras olika konsumenters reaktioner, 

huruvida olika generationer föredrar de olika sätten att utsättas för dessa erbjudanden eller om 

responsen skiljer sig mellan män och kvinnor. Detta gör att operationaliseringen riktar sig till 

ett stort antal konsumenter och klassas som en extensiv uppläggning
6
 (Jacobsen, 2002). 

Utformningen av arbetet sker i beskrivande form, författarna vill endast ta reda på hur olika 

konsumenter reagerar på olika sorters säljfrämjande åtgärder och fokuserar inte på varför de 

reagerar på det sätt de gör (Jacobsen, 2002). Detta på grund av att det finns lika många 

anledningar till olika reaktioner som det finns människor och det är irrelevant att försöka ta 

reda på varför en viss individ reagerar som den gör.  

Genom att använda oss av en bred utformning av frågor som sträcker sig till flertalet deltagare 

och som sker i beskrivande form, får vi fram hur respondenterna tenderar att reagera på dessa 

tre olika sorters erbjudanden. Frågorna har ställts upp i en tregradig skala med 

svarsalternativen: Håller inte alls med, håller med till viss del och håller fullständigt med.  

3.4 Datainsamling 

En kvantitativ enkätundersökning kommer att presenteras senare i arbetet och har utförts på 

ett flertal konsumenter. Författarna har genomfört datainsamlingen genom e-postutskick och 

att praktiskt besöka Katrineholms stadskärna och även stadens tågstation. Deltagarna i 

undersökningen var relativt slumpvalda, det låg ingen fokus på varken etnicitet, bakgrund, 

utbildning och liknande. Deltagarna begränsades endast till antal under varje kategori, med 

det menas alltså 25 stycken äldre män, 25 stycken äldre kvinnor, 25 stycken yngre män och 

25 stycken yngre kvinnor. Enkätundersökningen sammanställdes och genom denna har 

                                                           
6 Bred utformning (Jacobssen, 2002). 
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författarna fått fram arbetets resultat. Författarna valde att gå bort en bit från respondenten när 

denne besvarade undersökningen, författarna ville inte påverka eller stressa respondenten 

genom undersökningen. Att utföra en enkätundersökning på en tågstation visade sig ha 

varierande resultat, vissa respondenter hade all tid i världen att besvara undersökningen 

medan somliga endast hade 5-10 minuter så engagemanget hos deltagarna kan ha varierat till 

stor grad.  

3.4.1 Undersökningsfrågor 

Genom tips från en undersökningen utförd av Osman et al (2011), har författarna tagit fram 

grunden till frågorna för studien. Frågorna ska ge oss klarhet i hur kunderna reagerar på olika 

sorts erbjudanden och huruvida de skiljer sig mellan olika konsumentgrupper. Vissa delar av 

denna undersökning och studiens undersökning är snarlika medan vissa delar skiljer sig. 

Författarna har valt att endast använda sig av 3 svarsalternativ och frågorna har utformats för 

att passa arbetets övergripande teorier.  

 

(Osman et al, 2011, s.87) 

3.4.2 Bortfall 

Datainsamlingsprocessen har drabbats av bortfall av deltagare, alla tillfrågade respondenter 

besvarade inte enkäten. Detta kan bero på att enkätundersökningen som utfördes var ganska 

lång och tog lite tid att besvara. Författarna har dock inte tagit någon vidare hänsyn till 

bortfallet då datainsamlingen var begränsad till 100 personer, varan 25 från varje kategori. 
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Författarna fick betydligt mer gensvar än vad som var planerat till arbetet och valde att bortse 

från de svar som kom in utöver det som var målsättningen. Anledningen till att författarna 

höll så hårt på denna begränsning var att det skulle vara lika andel deltagare ur varje kategori, 

detta för att enkelt kunna jämföra de olika konsumentgrupperna.  

3.4.3 Urval av deltagare 

För att rättvist kunna jämföra reaktionerna hos den yngre generationen och den äldre och även 

kunna se eventuella skillnader i reaktionerna mellan män och kvinnor har 

enkätundersökningen genomförts på 100 personer, varav 25 stycken äldre män, 25 stycken 

yngre män, 25 stycken äldre kvinnor och 25 stycken yngre kvinnor. Utöver dessa kriterier så 

har respondenterna valts slumpvis, deltagarna har övervägande besvarat enkäten via e-post 

men även praktiskt vid besök av Katrineholms stadskärna och Katrineholms tågstation. 

Författarna valde att inte närvara vid ifyllnaden av enkätundersökningen, detta för att inte 

påverka respondenternas svarsalternativ. Tidpunkten har varierat för att lättare nå ut till 

potentiella deltagare, detta på grund av att olika generationer ofta besöker stadens centrum vid 

olika tillfällen. Åldersfördelningen mellan deltagarna har dragits vid 40år, alla som är under 

denna åldersgräns är att anse som de yngre deltagarna och de personer som är över 40år har vi 

valt att benämna som de äldre respondenterna. 

3.5 Validitet och reliabilitet 

Giltighet och relevans är viktigt för att veta att utformningen av frågorna till arbetet faktiskt 

mäter det vi vill mäta, hur konsumenter påverkas av säljfrämjande åtgärder i form av 

rabatterbjudanden. Eftersom konsumenter blir allt mer medvetna om besparingskampanjer är 

det relevant för de flesta butiker att förstå i vilken utsträckning konsumenter reagerar positivt 

eller negativt på olika säljfrämjande åtgärder. Genom att be många respondenter delta i en 

enkätundersökning ökar möjligheten att svaren blir relativt likartade om undersökningen 

skulle genomföras på annan plats (Jacobsen, 2002). Undersökningen är utformad i en trestegs 

skala bestående av ’Håller inte alls med, håller med till viss del och håller fullständigt med’. 

Low och Mohr, (2000), beskriver att sådana skalor tenderar att ge ett gott resultat och ger en 

bra överblick men att användningen, vilket kan göra det svårt att åtgärdernas tillförlitlighet.  

Att utföra en kvantitativ undersökning på 10 personer är inte att ses som pålitligt. En 

kvantitativ undersökning ska vara möjlig att generalisera och pågrund av detta har vi valt att 

fråga ett flertal personer, detta för att få så stor tillförlitlighet och trovärdighet som möjligt i 

detta arbete. Genom att få svar från ett större antal personer så ökar även möjligheten att 
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utföra samma undersökning en gång till och få likartat resultat (Jacobsen, 2002). Vi har 

genomfört en kvantitativ enkätundersökning och i stor grad använt oss av en kvantitativ ansats 

genom arbetets gång. Analysavsnittet har däremot analyserats kvalitativt pågrund av att det 

inte fanns belägg för att kunna dra statistiska slutsatser och hypoteser, vilket kan påverka 

trovärdigheten i arbetet (Jacobsen, 2002). Författarna är medvetna om att lättillgängligheten 

för erbjudandet ’tag 2 betala för 1’ kan påverka respondenternas åsikter, men har valt att 

bortse från detta vilket kan påverka arbetets reliabilitet negativt. 

3.6 Litteratursökning 

För att kunna ta del av relevant litteratur och tidigare studier inom området har författarna till 

stor del fokuserat på litteratur från Katrineholmsbibliotek. Vetenskapliga artiklar söktes via 

scholar.google.se och dessa har sedan tagits fram genom högskolebibliotekets databaser, 

bland annat har LibHub, Artikelsök och Emerald studerats. En av anledningarna till att 

artiklarna framtagits på detta sätt är att vissa av artiklarna inte gick att få tillgängliga i fulltext 

genom scholar.google.se. För att hitta den litteratur och de artiklar som skulle bringa klarhet i 

studiens syfte och problem användes sökord såsom: säljfrämjande åtgärder, SP och 

rabatterbjudanden.  

3.7 Val av analys 

Samtlig data har analyserats kvalitativt utifrån perspektivet kundtillfredsställelse och Kotlers 

mikromålkedja. Responsen av enkätundersökningen har delats upp i kategorierna: Samtliga 

deltagare, män, kvinnor, äldre generationen och den yngre generationen. Utifrån dessa 

aspekter har resultatet av deltagarnas respons analyserats med ovannämnda teorier för att 

kunna utlysa likheter och skillnader mellan dessa konsumentgrupper. Materialet har 

analyserats genom att till största del studera de två alternativen ”håller inte alls med” och 

”håller fullständigt med”, eftersom det är svårt att veta i vilka avseenden kunden syftar till vid 

alternativet ”håller med till viss del”. 

3.8 Metod- och källkritik 

För att kunna generalisera resultatet krävs antingen att man frågar hela befolkningen eller att 

man väljer ut ett visst antal personer som får i uppgift att spegla samtliga människor. För att 

göra detta krävs ett förhållandevis stort antal respondenter och vi har endast tillfrågat 100 

stycken vilket kan göra att arbetet inte speglar hela den svenska befolkningen (Jacobsen, 

2002). 
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Att författarna har valt att dra en åldersgräns på 40år kan ur vissa aspekter bli missvisande 

pågrund av att olika människor kan ha en annan psykologisk ålder, vilket kan bero på deras 

sociala liv och deras egna personliga självbild (Evans et al, 2008). Även uppdelningen av 

genus kan till viss del ge missvisande resultat, i dagens samhälle är kvinnor och män inte lika 

särskiljaktiga som det tidigare varit. Överlag så börjar gränserna mer och mer suddas ut 

mellan könen och vi kan idag se flera olika faktorer som påverkar den enskilda individens val 

och beteenden (Evans et al, 2008). 

Enkätundersökningens frågor kan i vissa lägen även vara lite outvecklade vilket kan påverka 

konsumenterna i deras svar. Författarna har inte klargjort varumärkets eller produktens typ, 

om dessa är av den dyrare eller billiga varianten, vilket är ett medvetet val då undersökningen 

då tenderade att bli alldeles för bred. Low och Mohr, (2000), förklarar att billigare varianter 

av produkter tenderar att ge bättre gensvar på säljfrämjande åtgärder än dyrare, vilket inte blir 

möjligt för oss att ta ställning till.  

Vissa av de källor som har använts i arbetet publicerades för många år sedan, vilket 

författarna är medvetna om kan påverka trovärdigheten. Många källor är även inte 

förstahandskällor
7
 utan information som går flera led tillbaka, överlag så är dessa källor inte 

lika trovärdiga och kan ha påverkats av författarna genom resans gång (Jacobsen, 2002). 

Författarna har utfört en kvantitativ datainsamling och arbetsprocessen har till stor del 

behandlat en kvantitativ ansats. Förutom analysavsnittet som genomförts kvalitativt, eftersom 

det inte varit möjligt att få fram statistiskt signifikanta hypoteser. Att inte följa den 

kvantitativa metoden fullt ut så kan detta påverka arbetets trovärdighet (Jacobsen, 2002). 

4. Empiri  

I kapitlet presenteras resultatet från enkätundersökningen. I undersökningen fick deltagarna 

fylla i kön och ålder, detta för att det skulle finnas möjlighet att hitta likheter och eventuella 

skillnader i olika kunders tankesätt. Kvantitativ undersökningsmetod valdes då huvudsyftet är 

att beskriva konsumenternas reaktioner på butikers erbjudanden och om det skiljer sig mellan 

olika konsumentgrupper. Genom att rikta sig mot ett flertal personer så blir det enklare att 

generalisera resultatet och resultatet blir även mer rättvisande. Av 100 deltagare var 

fördelningen av respondenterna var 25stycken per kategori, kvinnor 18-40år, kvinnor 40-

80år, män 18-40år och män 40-80år. I avsnittet presenteras olika diagram, dessa skiljer sig 

                                                           
7 Information utfärdad av personer som själva personligen utfört studierna. 
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åt och behandlar olika frågeställningar. De diagram som redovisas är de som författarna 

anser som mest utpekande, frågeställningarna är relativt likartade och bör inte förväxlas med 

varandra utan varje diagram bör studeras enskilt. 

4.1 Kuponger 

Här presenteras resultatet av respondenternas syn på kupongerbjudanden. 

4.1.1 Kundtillfredsställelse 

Vid en första anblick av resultatet på kategorin kuponger så var respondenternas svar relativt 

lika. Det var inga större skillnader i om de blev mer eller mindre tillfredsställda då de utsattes 

för ett erbjudande genom en kupong, när man tittade på resultatet för samtliga deltagare. Vid 

närmare jämförelse framkom att de kvinnliga respondenterna var överlag överrens om att ett 

köp genom kupongerbjudande till viss del fick dem att känna att det var ett bra köp. Männen 

däremot ansåg i större grad att detta inte påverkade deras känsla av att ett bra köp genomförts, 

de äldre männen var mest negativt inställda till kupongerbjudandet. 

Den yngre generationen män och kvinnor kände sig mer ekonomiskt nöjda efter att de 

genomfört ett köp med ett förmånligt kupongerbjudande. De äldre kvinnorna ansåg att de till 

viss del kände sig mer ekonomiskt nöjda med denna sorts erbjudande. De äldre männen 

däremot ansåg till störst del att de inte blev mer ekonomiskt nöjda. 

Av de yngre kvinnliga deltagarna tyckte över hälften att de skulle kunna tänka sig att byta ut 

ett varumärke som de var halvnöjda med, om de fick ett förmånligt erbjudande på annat 

varumärke genom en kupong. De äldre kvinnorna ansåg till viss del att de skulle kunna tänka 

sig att byta till ett annat varumärke. Den yngre generationen män hade väldigt spridda åsikter, 

de var nästan lika många som kunde tänka sig byta respektive som inte alls kunde tänka sig 

det. Av männen över 40år var det endast 8 % som var benägna att byta till ett annat 

varumärke, över hälften skulle absolut inte kunna tänka sig att byta pågrund av att de fick ett 

kupongerbjudande. 
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Diagram 1 

I diagrammet ovan visas resultatet av att samtliga respondenter inte skulle kunna tänka sig att 

köpa ett varumärke som de är missnöjda med, om de fick rabatt genom ett kupongerbjudande.  

Om deltagarna var nöjda med ett varumärke så var de överlag inte benägna att byta till ett 

annat varumärke om de lockades med ett kupongerbjudande. De yngre männen var de som till 

viss del var mest villiga att byta ut ett varumärke, medan de äldre männen var de som var 

minst benägna och hela 2/3 kunde absolut inte tänka sig att byta ut det varumärket de var 

nöjda med pågrund av ett erbjudande på annan produkt.   

4.1.2 Hierarchy-of-effects model 

Spridningen mellan svaren hos deltagarna följde även med när frågorna fokuserade på 

Hierarchy-of-effects-model.  
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Diagram 2 

I diagrammet ovanför ser vi att kvinnor överlag uppmärksammar ett erbjudande genom en 

kupong i större grad än männen. Den yngre generationen kvinnor är de som till störst del 

uppmärksammar kupongerbjudandet medan de äldre kvinnorna i större grad håller med till 

viss del. Männen i åldersgruppen 18-40år håller till viss del med, men dessa är mindre 

benägna att uppmärksamma ett kupongerbjudande än kvinnorna. De äldre männen håller 

däremot inte alls med, de uppmärksammar överlag inte ett kupongerbjudande och de som 

eventuellt gör det uppmärksammar det endast till viss del.  

Samtliga respondenter menade att de till viss del upptäckte nya produkter och varumärken om 

de fick ett förmånligt erbjudande genom en kupong. Det var däremot fler manliga deltagare 

som inte trodde sig upptäcka nya produkter och varumärken än de kvinnliga.  

Genom att utsättas för ett förmånligt erbjudande genom en kupong så var respondenterna i 

stor grad inte villiga att köpa för dem okända produkter. Kvinnorna var till liten del mer 

villiga att göra detta medan 72 % av de äldre männen absolut inte skulle kunna tänka sig att 

köpa en okänd produkt.  
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Diagram 3 

I diagrammet ovan kan vi se att det mest utpekade i detta resultat var deltagarnas ovilja att 

köpa produkter de inte hade någon användning av, även om butiken lockade med ett 

erbjudande genom en kupong. De äldre männen var minst villiga att köpa något de inte 

behövde för tillfället, hela 92 % skulle absolut inte kunna tänka sig att genomföra ett sådant 

köp. 

Författarna ville se över huruvida kupongerbjudanden kunde påverka konsumenter att bryta 

sitt köpmönster och i vilken grad de var lojala mot de varumärken de oftast handlade. Håller 

konsumenterna sig till de varumärken de brukar köpa eller är de villiga att byta om de får ett 

erbjudande på annat varumärke? Resultatet visade att samtliga respondenter till viss del eller 

fullständigt kunde tänka sig att byta varumärke. De yngre deltagarna var till störst grad villiga 

att byta varumärke. 

Majoriteten av respondenterna ansåg sig inte tycka bättre om produkter som de fick ett 

kupongerbjudande på. Ingen av de äldre kvinnorna ansåg att de tyckte bättre om dessa 

produkter och varumärken och så många som hela 84 % höll inte alls med detta påstående. 

Samtliga respondenter var inte benägna att byta ut sitt favorit varumärke om de fick ett 

erbjudande genom en kupong på annat varumärke. De äldre deltagarna var de som var minst 

villiga att byta sitt favorit varumärke mot ett annat.    
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Diagram 4 

Är människor idag mer intresserade av att handla till ordinarie låga priser, eller vill de till 

större grad få tillfälliga rabatter genom kupongerbjudanden? Resultatet av undersökningen 

visar att deltagarna inte föredrog kupongerbjudanden framför ordinarie låga priser. De som 

belystes absolut mest var att 96 % av de manliga deltagarna över 40år inte ansåg sig föredra 

kupongerbjudande. 

Resultatet som framgick av undersökningen och visar att kvinnor till viss del var angelägna 

att köpa ett visst varumärke om de fick ett kupongerbjudande. De manliga deltagarna kände 

till mindre grad att ett kupongerbjudande lockade dem till att köpa ett visst varumärke. 

Under hälften av samtliga deltagare var fullständigt villiga att köpa större kvantitet av en 

produkt om de fick ett kupongerbjudande. De yngre deltagarna ansåg att de var större chans 

att de köpte en produkt om de fick ett kupongerbjudande på denna, medan de äldre kvinnorna 

endast delvis höll med. De manliga respondenterna över 40år var den kategori som var mest 

negativt inställda till att chansen till ett köp ökade. De yngre kvinnorna tyckte även att deras 

köplust ökade om de lockades med ett kupongerbjudande tillskillnad från resterande deltagare 

som inte kände att köplusten ökade. Bland de äldre männen var det 76 % som inte höll med 

att deras köplust ökade. 
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4.2 SMS erbjudande 

Här presenteras resultatet av deltagarnas reaktioner på SMS erbjudanden. Överlag visar 

resultaten att de äldre respondenterna var mest negativt inställda till SMS erbjudanden. 

4.2.1 Kundtillfredsställelse 

De yngre kvinnorna i undersökningen kände till viss del att de genomfört ett bra köp när de 

tagit del av ett SMS erbjudande. Resterande deltagare var däremot av en annan åsikt, de 

tyckte inte ett SMS erbjudande fick dem att känna att de gjort ett bra köp. Endast 15 % av 

samtliga deltagare ansåg att de kände sig mer ekonomiskt nöjda när de köpt en produkt eller 

ett varumärke genom ett SMS erbjudande. Ingen av männen över 40år höll fullständigt med 

detta påstående. I enkätundersökningen framkom att de flesta som är halvnöjda med ett 

varumärke inte skulle kunna tänka sig att byta till ett annat.  

 

Diagram 5 

Det framkom att deltagarna i undersökningen inte skulle kunna tänka sig att köpa ett 

varumärke som de var missnöjda med, trots att de fick ett erbjudande på detta via ett SMS. 

Diagrammet visar att 85 % av samtliga deltagare inte var villiga att köpa ett varumärke som 

de var missnöjda med. 

Resultatet av undersökningen visar även att kvinnorna mellan 18-40år var mest villiga att byta 

ett varumärke som de var nöjda med, om de fick ett SMS erbjudande på annat varumärke. Av 
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äldre männen däremot var det ingen som fullständigt höll med påståendet och 80 % av dessa 

kunde absolut inte tänka sig att byta. 

4.2.2 Hierarchy-of-effects model 

I påståendet huruvida deltagarna uppmärksammade ett SMS erbjudande så var åsikterna 

väldigt delade. De deltagare som i störst grad uppmärksammade erbjudandet var den yngre 

generationen kvinnor. Kan ett SMS erbjudande få konsumenter att upptäcka nya produkter 

och varumärken? Resultatet visade att över hälften av samtliga deltagare inte ansågs sig 

upptäckte nya produkter och varumärken. 

Av samtliga deltagare var det endast kvinnorna under 40år som ibland kände benägenhet att 

köpa okända varumärken om de fick ett SMS erbjudande. Resterande deltagare var inte 

benägna att genomföra ett sådant köp, hela 92 % av de äldre männen var negativt inställda till 

påståendet. De flesta respondenterna var dock eniga om att ett SMS erbjudande inte gjorde 

dem benägna att köpa en produkt som de inte var i behov av.  

 

Diagram 6 

Diagrammet ovan visar att 80 % av samtliga deltagare inte alls kunde tänka sig att förändra 

sitt rutinköp om de fick ett erbjudande på annat varumärke via ett SMS. Vi kan tydligt se att 

de som deltog i undersökningen inte tyckte bättre om en produkt eller ett varumärke som de 

får ett erbjudande på.   
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Väldigt få av samtliga deltagare var villiga att byta ut sitt favorit varumärke om de lockades 

med ett SMS erbjudande, ingen av de äldre männen ansågs sig fullständigt hålla med.  

De kvinnliga respondenterna under 40år höll delvis eller inte alls med om att de föredrog 

SMS erbjudanden framför ordinarie låga priser. Resterande deltagare höll överlag inte alls 

med påståendet och av de äldre manliga deltagarna var det samtliga som inte föredrog SMS 

erbjudanden. 

När deltagarna får förfrågan om ett SMS erbjudande gav dem anledning till att köpa ett visst 

varumärke så var de yngre respondenterna till viss del benägna att hålla med. Den äldre 

generationen däremot ansåg inte att erbjudandet gav dem en anledning till att genomföra ett 

köp.  

 

Diagram 7 

Diagrammet visar att överlag så var samtliga deltagare inte villiga att köpa en större kvantitet 

av en produkt bara för att de fick ett SMS erbjudande, de som till störst del visade en viss 

tendens att köpa fler produkter var de yngre kvinnorna. 

De kvinnliga deltagarna under 40år ansåg till störst del att det var större chans att det 

handlade en produkt som de fick ett erbjudande på via SMS. De äldre kvinnorna och de yngre 

männen däremot var mer spridda i sina åsikter och de äldre männen tyckte inte att erbjudandet 

ökade chansen till att genomföra ett köp.  
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Undersökningen visar att 56 % av den yngre generationen kvinnor ansåg till viss del, eller 

fullständigt, att deras köplust ökade om de mottog ett rabatterbjudande genom ett SMS. Inom 

de andra kategorierna var det över hälften som inte alls tyckte att deras köplust ökade om de 

fick ett sådant erbjudande.  

4.3 ‘Tag 2 betala för 1’ 

I detta avsnitt redovisas resultatet av respondenternas åsikter gällande erbjudandet ’Tag 2 

betala för 1’.  

4.3.1 Kundtillfredsställelse 

Erbjudandet ’Tag 2 betala för 1’ visade sig överlag göra deltagarna mer positivt inställda till 

att de genomfört ett bra köp. Samtliga höll till viss del, eller fullständigt, med om att de kände 

sig mer ekonomiskt nöjda när detta sorts köp genomförts. Undersökningen visade att det var 

väldigt spridda åsikter om deltagarna var beredda att byta ut ett varumärke de var halvnöjda 

med. 32 % av samtliga deltagare kunde inte tänka sig att byta varumärke trots att de fick två 

produkter för priset av en. 

 

Diagram 8 

Resultatet i diagrammet visar att de tillfrågade konsumenterna inte var villiga att köpa ett 

varumärke som de var missnöjda med, trots att det fick två produkter till priset av en. 
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Till störst del (oberoende av ålder eller kön) så var respondenterna till viss del, eller inte, 

villiga att byta ut ett varumärke som de var nöjda med trots att de fick två produkter för priset 

av en. 

4.3.2 Hierarchy-of-effects model  

När respondenterna tillfrågades om de uppmärksammande ett erbjudande i form av ’tag 2 

betala för 1’ svarade majoriteten att de gjorde detta till viss del. Det var även många av 

deltagarna som fullständigt höll med påståenden, med undantag för männen över 40år. 

Flest respondenter ansåg till viss del att de upptäckte nya produkter och varumärken om de 

exponerades för ett sådant erbjudande. Däremot var det ingen av de yngre manliga deltagarna 

som fullständigt höll med om att erbjudandet kunde få dem att köpa en för dem okänd 

produkt. Majoriteten av de yngre deltagarna ansåg att de till viss del var benägna att köpa 

okända produkter medan de äldre deltagarna i större grad var mer skeptiska till påståendet.  

 

Diagram 9 

Diagrammet ovan visar att inte en enda av de äldre männen höll fullständigt med påståendet 

och alla kategorier var förhållandevis överrens om att erbjudandet inte gjorde dem mer 

benägna att köpa något de inte behövde, 77stycken höll inte alls med. 

Majoriteten av de tillfrågade konsumenterna höll överlag till viss del med, eller fullständigt, 

om att de oftast köper samma varumärke oavsett om de får ett förmånligt erbjudande genom 
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’tag 2 betala för 1’ på annat varumärke. De som hade störst tendens att byta till ett annat 

varumärke var de manliga deltagarna under 40år.  

 

Diagram 10 

Diagrammet visar att deltagarna över 40år inte fullständigt ansåg att de tyckte bättre om en 

produkt eller ett varumärke som gav dem två produkter till priset av en. De yngre männen 

tenderade att till viss del tycka bättre om dessa produkter och varumärken. Däremot ansåg 

över hälften av de resterande tillfrågade deltagarna att de inte alls tyckte bättre om produkter 

om varumärken som de fick detta erbjudande på.  

Den yngre generationen kunde till viss del tänka sig att inhandla nya varumärken istället för 

att köpa sitt favorit varumärke, dvs. om de fick ett erbjudande som innebar att de fick betala 

för en produkt och samtidigt få en produkt på köpet. Den äldre generationen var mer negativt 

inställd till att byta ut sitt favorit varumärke även om de lockades genom ett sådant 

kampanjerbjudande. 
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Diagram 11 

Respondenterna som blev tillfrågade i enkätundersökningen var överlag överens om att de 

föredrog ordinarie låga priser framför kampanjerbjudandet, ’tag 2 betala för 1’. Diagrammet 

ovan visar att endast två stycken av samtliga deltagare i den äldre generationen höll 

fullständigt med om att de var mer intresserade av kampanjerbjudanden än ordinarie låga 

priser. De två respondenterna som fullständigt föredrog kampanjerbjudanden var av kvinnligt 

kön.   
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Diagram 12 

I diagrammet ovan ser vi att respondenterna var ganska positivt inställda till att byta 

varumärke om de fick ett kampanjerbjudande på detta. De var inte så hög andel av deltagarna 

som inte alls höll med detta påstående förutom bland kategorin äldre män, de var mindre 

benägna att köpa ett visst varumärke på grund av ett sådant kampanjerbjudande.  

Kvinnor och män över 40år var inte lika positivt inställda till att köpa större kvantitet om de 

fick ett erbjudande som gav de fördelen att köpa två produkter och endast betala för en. 

Svarsalternativen i frågan överlag var väldigt spridda, 32 personer av samtliga deltagare köpte 

inte fler produkter även om de fick ett kampanjerbjudande på detta.  
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Diagram 13 

I diagrammet kan vi se att deltagarna till viss del och fullständigt håller med om att de är 

större chans att de inhandlar en produkt, om de får detta kampanjerbjudande.  

Kan man genom ett erbjudande som tag två betala för en skapa större köplust hos 

konsumenten? Ett flertal av de yngre deltagarna oberoende på kön, höll fullständigt med om 

att ett kampanjerbjudande kan öka köplusten hos individen. De äldre var inte lika övertygade 

om att köplusten ökade på grund av erbjudandet.  

5. Analys  

Det här avsnittet behandlar empirin sammankopplat med det teoretiska materialet som är av 

relevans för arbetets syfte och problemställning. Resultatet av undersökningen har delats upp 

efter 2 huvudsakliga kategorier, kundtillfredsställelse och Hierarchy-of-effects model. 

Analysen behandlar även likheter och skillnader mellan generationer och genus hos 

deltagarna i enkätundersökningen. (Rienecker och Stray Jørgensen, 2008) Det empiriska 

materialet behöver denna uppdelning för att det ska bli möjligt att få en god överblick över 

huruvida det finns, eller inte finns, skillnader mellan de tre olika sätten att använda sig av 

säljfrämjande åtgärder. Materialet har analyserats genom att till största del studera de två 

alternativen ”håller inte alls med” och ”håller fullständigt med”, detta eftersom det är svårt 

att veta i vilka avseenden kunden syftar till vid alternativet ”håller med till viss del”. 
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5.1 Kundtillfredsställelse 

I en första överblick av det empiriska materialet framhävs att kundtillfredsställelsen tenderade 

att variera hos respondenterna beroende på rabatterbjudandets utformning. Kan ett 

rabatterbjudande öka konsumenternas positiva känsla gentemot en produkt eller ett 

varumärke, dvs. bidra till ökad kundtillfredsställelse? Resultatet visar att respondenterna till 

mestadels var negativt inställda till att få ett erbjudande genom SMS. Angående 

kupongerbjudanden så var det ganska delade åsikter mellan de tillfrågade konsumenterna och 

’tag 2 betala för 1’ ansågs som det mest positiva erbjudandet. Att deltagarna ändå är så pass 

positivt inställda mot erbjudande ’tag 2 betala för 1’ kan bero på att en konsument som köper 

en produkt ofta vill kunna redogöra för andra att ett bra köp genomförts (Lundén, 2008).  

5.1.1 Genusperspektiv på kundtillfredsställelse 

I enkätundersökningen framgår att de yngre kvinnorna överlag har en mer positiv syn på 

rabatterbjudanden. Likheter mellan den kvinnliga generationen är att både de äldre och de 

yngre i större utsträckning kände sig mer ekonomiskt nöjda när de fick ta del av ett 

erbjudande i form av ’tag 2 betala för 1’. Vi kan se likheter i respondenternas gensvar på’ tag 

2 betala för 1’ med det Molander (1997), beskriver att konsumenter som får 

flerpackserbjudanden i större utsträckning är mer ekonomiskt nöjda. 

Kvinnorna var även samspelta med att de inte var villiga att köpa ett varumärke som de var 

missnöjda med, om de lockades med ett rabatterbjudande. De kunde inte heller tänka sig att 

byta ut ett varumärke de var nöjda med pågrund av ett erbjudande. Yi (1989), beskriver att en 

kund som känner sig missnöjd med ett varumärke kan fortsätta handla detta pågrund av 

särskilda kampanjer, vilket vi kan se att de tillfrågade respondenterna inte håller med om. 

Däremot beskriver han att en missnöjd kund kan börja söka efter andra alternativ och att i 

dessa fall kan rabatterbjudanden övertyga kunden att faktiskt byta från ett varumärke till ett 

annat. 

Några större skillnader ur ett genusperspektiv går inte att utlysa gällande 

kundtillfredsställelsen. Männen var inte heller villiga att köpa ett varumärke de var missnöjda 

med och de var inte benägna att byta ut ett varumärke de var nöjda med. Även Hernant och 

Boström (2010), delar denna uppfattning att en kund, trots missnöjdhet, kan fortsätta att köpa 

en produkt eller ett varumärke. Men de nämner även att detta endast fortgår tills en 

konkurrent bevisar för kunden att det finns bättre alternativ, konsumenten vet vad den har 

men inte vad den får om denne byter. 
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Avslutningsvis kan författarna se att den skillnad som syns mellan könen är att kvinnorna 

kände sig mer ekonomiskt nöjda när de tagit del av ett erbjudande ’tag 2 betala för 1’, vilket 

männen inte gjorde. 

5.1.2 Generationsperspektiv på kundtillfredsställelse 

Huvudsakligen så var den yngre generationen deltagare relativt samspelta, kvinnorna var dock 

till viss del mer positivt inställda mot erbjudanden överlag. Yngre generationen ansåg att 

erbjudandena ’tag 2 betala för 1’ och rabattkuponger bidrog till att de i större grad kände sig 

mer ekonomiskt nöjda. Författarna vill belysa likheter i respondenternas gensvar på’ tag 2 

betala för 1’ med det Molander (1997), beskriver att konsumenter som får 

flerpackserbjudanden i större utsträckning är mer ekonomiskt nöjda. 

Den äldre generationen var även dem väldigt eniga om att olika säljfrämjande åtgärder inte 

bidrar till ökad kundstillfredsställelse. De äldre kvinnliga deltagarna har i stor utsträckning 

angett att de håller med till viss del, medan de äldre männen varit mer restriktiva i sin 

framtoning. Den utmärkande skillnad mellan de äldre var att männen inte ansåg sig bli mer 

ekonomiskt nöjda då de tagit del av ett erbjudande där de fick två produkter till priset av en. 

Yi (1989), beskriver i sin rapport en undersökning som visar att kundtillfredsställelse har en 

tendens att öka med åldern. Författarna kan här se likheter med detta i att de äldre deltagarna 

var mer negativt inställda till olika former av rabatterbjudanden och i större grad inte ansåg att 

det påverkade deras grad av tillfredsställelse.  

Avslutningsvis kan författarna se att den yngre generationen i större grad var positivt inställda 

till olika former av rabatterbjudanden. De äldre var mer restriktiva mot erbjudanden överlag, 

men erbjudandet ’tag 2 betala för 1’ var det som föll de äldre bäst i smaken.  

5.2 Hierarchy-of-effects model 

Under detta avsnitt presenteras kopplingar mellan litteratur och studiens empiriska material. 

5.2.1 Genusperspektiv på Hierarchy-of-effects model 

Kvinnorna anser att rabattkuponger och ’tag 2 betala för 1’ får dem att uppmärksamma ett 

erbjudande. Rabattkuponger hjälper dem även att upptäcka nya produkter och varumärken.  

Männen är överlag överrens om att de inte uppmärksammar ett erbjudande. De är även eniga 

om att ett erbjudande inte får dem att upptäcka nya produkter och varumärken. Enligt Evans 

et al (2008), riktar kunder sin uppmärksamhet mot det som är intressant för dem. Genom detta 
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kan författarna dra slutsatsen att männen i mindre grad uppmärksammar 

besparingserbjudanden, kvinnorna tenderar i större utsträckning att vilja spara någon krona.  

Kvinnorna och männen var båda överrens om att de ville ha kunskap och ha ett behov om en 

produkt för att köpa denna. De ansåg inte att ett besparingserbjudande, oavsett form, gjorde 

att dem benägna att köpa en obekant produkt och de lockades inte till ett köp av en produkt de 

inte hade någon användning av. Axelsson och Agndal (2005), beskriver att konsumenter 

behöver kunskap för att kunna ta sig igenom en eventuell informationssökning. Utan kunskap 

tar sökningen längre tid, vilket i detta fall kan vara grunden till deltagarnas negativa 

inställning av okända produkter vid rabatterbjudanden. 

(Low och Mohr (2000), beskriver i sin rapport en studie att återförsäljare ansåg att själva 

besparingserbjudandet var viktigare än relationen till konsumenten, när det gällde att 

uppmuntra kunderna till köp. De konsumenter vi tillfrågat är inte av samma åsikt och det 

fanns inga betydande skillnader ur genusperspektiv, gällande huruvida ett rabatterbjudande 

kunde få dem att överge det varumärke som de vanligtvis handlade. Både männen och 

kvinnorna var eniga om att de inte tyckte bättre om en produkt som erbjöds till lägre pris. Det 

kan antagas att respondenterna är relativt lojala mot de varumärken de handlar och detta 

bidrar till att de blir mindre priskänsliga (Kotler et al, 2009).  

Både de manliga och kvinnliga deltagarna var överrens om att ett erbjudande, oavsett form, 

inte kunde få dem att byta ut sitt favorit varumärke. De tyckte också att låga ursprungliga 

ordinarie priser var bättre än tillfälliga rabatter. Blythe (2006) beskriver att priset kan påverka 

men att det inte är den avgörande faktorn i slutändan. I andra utförda studier ser författarna 

belägg för att dessa typer av erbjudanden kan resultera i att konsumenter byter varumärke, 

trots att de är nöjda, om en konkurrent erbjuder en likartad produkt till ett lägre pris (Hernant 

och Boström, 2010). Detta går helt emot vad konsumenterna i vår undersökning anser.  

Överlag är de tillfrågade konsumenterna överrens om att kupong och SMS erbjudanden inte 

gav dem en anledning till att köpa ett speciellt varumärke och inte heller fler produkter av ett 

varumärke. Det finns även här inga tydliga skillnader mellan män och kvinnor och Molander 

(1997) redogör för en undersökning som genomförts gällande rabattkuponger. Där visas att 

ungefär hälften av samtliga deltagare hade styrts av kuponger vid sina inköp, vilket vår 

undersökning inte styrkar.  
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Lunden (2008) beskriver att ett sänkt pris kan få kunden att genomföra ett köp, vilket till 

större grad överrensstämmer med författarnas resultat för de kvinnliga deltagarna som anser 

att de är större chans att de genomför ett köp om de får ett kupongerbjudande eller ett 

erbjudande i form av ’tag 2 betala för 1’. 

De manliga respondenterna var relativt oense men samtliga tycker inte att SMS erbjudande 

ökar deras benägenhet till att genomföra ett köp. Deras köplust ökar inte heller med 

kupongerbjudande.  

5.2.2 Generationsperspektiv på Hierarchy-of-effects model 

Den yngre generationen ansåg att erbjudandet ’tag 2 betala för 1’ ökade deras 

uppmärksamhet, men de var överrens om att de inte hjälpte dem att upptäcka nya produkter 

och varumärken. De uppmärksammade även i större utsträckning rabatterbjudanden överlag. 

Deltagarna över 40år däremot var endast eniga angående att SMS erbjudande inte gjorde dem 

mer uppmärksamma, de var spridda i sina åsikter huruvida olika sorters erbjudanden fick dem 

att upptäcka nyheter.  

Huruvida uppmärksamheten påverkas av konsumenters ålder har varit svårt att påvisa, dessa 

är endast de skillnader som kunnat speglas och det var större skillnader mellan genus än 

mellan generationerna. Evans et al (2008) beskriver att konsumenter riktar sin 

uppmärksamhet mot det som är relevant för dem, konsumenter utsätts idag för så många olika 

budskap och måste sålla bort det som känns irrelevant. Att den yngre generationen i större 

grad uppmärksammar olika sorters rabatterbjudanden kan antagas bero på att dessa inte har 

lika stabil ekonomi som de äldre. 

Oavsett ålder så ansåg inte konsumenterna att ett besparingserbjudande kunde få dem att köpa 

en för dem okänd produkt och de var även överrens om att de inte kunde lockas till ett köp 

som de inte hade behov av i dagsläget. Det finns inga tydliga skillnader mellan generationerna 

och vi kan hitta stöd för att det är bättre att, vid okända produkter, informera konsumenterna 

om produktens egenskaper genom sin reklam (Low och Mohr, 2000). 

De yngre deltagarna var i stor grad inte benägna att avvika från sitt rutinmässiga produktval 

trots att de lockades genom någon form av rabatterbjudande. Molander (1997), beskriver att 

människor överlag tycker om rabattkuponger och att de yngre konsumenterna i stor grad testar 

nya produkter pågrund av dessa, vilket författarnas resultat inte bekräftar.   
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Likheterna genomsyrade även den äldre generationen. De var helt eniga om att de inte var 

benägna att byta ut sitt vanliga varumärke, oavsett vilka säljfrämjande åtgärder de utsattes för. 

De är även överrens om att de inte tycker bättre om en produkt eller ett varumärke bara för att 

de får ett erbjudande på denna.  Det finns belägg för att äldre människor i större grad 

använder kupongerbjudanden på de produkter som de vanligtvis handlar (Molander, 1997).  

Ett rabatterbjudande kan inte få någon av respondenterna att föredra en viss produkt framför 

en annan. Kotler et al (2009), beskriver att lojala kunder kan föredra specifika varumärken. 

De tenderar även att vara mindre priskänsliga vilket författarna kan se resultatet styrkar. 

Deltagarna köper helst sina favorit varumärken och de tycker att ordinarie låga priser är mer 

intressant än tillfälliga kampanjerbjudanden. Företagen ville tidigare sänka sina 

marknadsföringskostnader och pågrund av detta sänkte de priserna generellt, numera försöker 

de avvänja konsumenterna vid ordinarie låga priser genom rabatterbjudanden vilket vi kan se 

inte är något konsumenterna i vår undersökning föredrar (Low och Mohr, 2000).  

Kotler et al (2009), beskriver att en lojal kund överlag handlar fler produkter och är mindre 

priskänsliga gentemot sitt varumärke. Författarna kan se likheter här i att konsumenterna till 

stor del höll sig till de varumärken de var vana vid och respondenterna var skeptiska till att ett 

rabatterbjudande kunde övertyga dem att byta. Den skillnad som kunde utlysas mellan 

generationerna var att ’tag 2 betala för 1’ var betydligt mer populärt hos de yngre 

respondenterna.  

Blythe (2006) nämner att det enda som påverkar ett köpbeslut är hur användbar produkten är 

för kunden. Osman et al (2011) däremot nämner att konsumenter lätt blir frestade när de ser 

att de har något att vinna, exempelvis ”Köp en vara och få en extra på köpet”, vilket den 

yngre generationen även håller med om. Resultatet visar att kupongerbjudanden och 

erbjudandet ’tag 2 betala för 1’ ökar den yngre generationens chans till ett köp och bidrar 

även till ökad köplust. Båda instämmer däremot att ingen av dem känner att köplusten ökar 

när de utsätts för ett SMS erbjudande. 

Den äldre generationen var överrens om att ett rabatterat erbjudande inte ökade deras köplust. 

Det visade sig svårt att styrka samband hos de äldre deltagarna gällande rabattkuponger och 

’tag 2 betala för 1’.  
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Den yngre generationen och de äldre kvinnorna var eniga om att chansen till ett genomfört 

köp ökade genom dessa erbjudanden. Lunden (2008) beskriver att ett sänkt pris kan få kunden 

att genomföra ett köp, vilket till större grad överrensstämmer med vårt resultat.  

6. Slutsats 

I detta avsnitt presenterar vi de slutsatser som kan belysas i koppling till arbetets syfte och 

problemformulering. Det finns många olika former av besparingserbjudanden och syftet i 

uppsatsen har varit att förmedla kunskap om huruvida olika erbjudanden påverkar 

konsumenter, om beteendena skiljer sig mellan olika konsumentgrupper och vilka eventuella 

risker och möjligheter som kan finnas med olika säljfrämjande åtgärder. 

Arbetets utgångspunkt är att få förståelse för olika rabatterbjudandens påverkan på 

konsumenter. Vi var intresserade av att se om olika konsumentgruppers beteenden skiljer sig 

och genom denna kunskap ges möjligheten att anpassa eventuella erbjudanden mot en 

intressant målgrupp.  

Konsumenterna påverkas olika beroende på vilket rabatterbjudande företagen lockar med. Vi 

kan se att konsumenter riktar sin uppmärksamhet mot det som är relevant för dem, 

konsumenter utsätts idag för så många olika budskap och måste sålla bort det som känns 

irrelevant (Evans et al, 2008; Andersson et al, 2009). 

Vår studie indikerar att SMS erbjudanden i stor utsträckning inte lockar kunderna till ett köp, 

speciellt den äldre generationen var väldigt negativt inställda till denna sorts erbjudande. Vår 

slutsats är att SMS erbjudanden ännu är ett så pass nytt fenomen och att äldre människor i hög 

grad inte tagit till sig den nya tekniken i samma utsträckning som de yngre (Blythe, 2011). Vi 

anser att i framtiden är möjligheterna stora att använda sig av SMS vid reklamutskick. I 

dagens samhälle utvecklas teknologin i rasande fart och därmed ökar även omgivningens krav 

på kunskap.  

De äldre ansåg i stor utsträckning att kupongerbjudande inte bidrog till att deras 

kundtillfredsställelse ökade. De använde kupongerbjudanden oftast på produkter som de i 

vanliga fall köpte, medan de yngre var mer benägna att testa nyheter. Som vi tidigare nämnt 

berättar Molander (1997), att yngre människor i större grad är villiga att prova nya produkter 

om de får en rabattkupong, vi kan tydligt se att vår studie styrkar detta påstående. Resultatet 

visade att yngre människor i större grad uppskattade kupongerbjudanden och de fick dem 

även att känna sig mer ekonomiska. Kvinnliga konsumenter ansågs att kupongerbjudande 
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gjorde dem mer benägna att genomföra ett köp medan männen inte var av samma åsikt. Enligt 

Low och Mohr, (2000), försökte företag tidigare att minska sina kostnader för marknadsföring 

genom att sänka de ordinarie priserna. Idag vill företagen förändra detta genom att öka 

användandet av rabattkuponger, för få möjligheten att stegvis kunna höja priserna. Vår studie 

indikerar att konsumenter inte är benägna att föredra rabattkuponger framför ordinarie låga 

priser. Den risk som finns är att kostnaden för förändring av konsumenternas syn inte bidrar 

till den önskade effekten.  

Osman et al (2011) däremot nämner att konsumenter lätt blir frestade när de ser att de har 

något att vinna, exempelvis erbjudanden som tag två produkter men betala endast för en. Det 

vi kan se i den enkätundersökning som utförts är att erbjudandet ’tag 2 betala för 1’ var det 

erbjudandet som flest ansåg som positivt. De som var mest skeptiska till erbjudandet var de 

äldre männen. De eventuella riskerna som kan uppstå med denna typ av erbjudande är att det 

kan skapa irritation hos en konsument som bara vill köpa en produkt (Lundén, 2008). 

Vi drar således slutsatsen att kvinnor överlag är mer frekventa användare av olika former av 

besparingserbjudanden. Unga kvinnor är, enligt vår undersökning, de som till störst del tycker 

om säljfrämjande åtgärder medan äldre män överlag inte föredrar rabatterbjudanden. Detta 

tror författarna har sin grund i att fokusen på billiga inköp inte är lika central hos män som 

hos kvinnor. Författarna antar att männen är mer inriktade själva inköpet av produkten, medan 

kvinnor i större grad fokuserar på priset. Av egna erfarenheter tenderar kvinnor i större grad 

ge sig ut på nöjesshopping och då handla ofta men billigt, män däremot tenderar att handla 

dyrare produkter men inte alls lika ofta. 

6.1 Fortsatt forskning 

Olika former av erbjudanden är idag väldigt vanligt, men SMS erbjudande är fortfarande 

relativt nytt gentemot rabattkuponger och erbjudanden i form av ’tag 2 betala för 1’. Vi kan se 

att det finns stora möjligheter att utföra djupare forskning kring användandet av SMS i 

marknadsförings syfte. Inom mobiltelefonin kommer ständigt nya sätt att kommunicera med 

konsumenterna, ett exempel är appar. Vidare studier kan undersöka huruvida denna sorts 

kommunikation är användbar för säljfrämjande åtgärder. Det skulle även vara intressant att få 

ta del av studier som behandlade huruvida dessa säljfrämjande åtgärder kan bidra till en butiks 

lönsamhet. Kan det vara värt att minska sina marginaler i gengälld att få ökad försäljning på 

en produkt? Kommande studier kan även utföra ett liknande arbete men fokusera på fler antal 

deltagare och eventuellt undersöka fler påverkansfaktorer än generation och genus. En sådan 
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studie skulle genomgående kunna behandla den kvantitativa metoden och därmed även 

analysera informationen kvantitativt, då kan möjligheten ges att ta fram statistiskt signifikanta 

hypoteser. 

6.2 Intresserade aktörer  

Studiens resultat kan vara av intresse för många olika aktörer. Framförallt kan studien vara 

intressant för butiker som använder sig av dessa sorts erbjudanden, olika butiker och företag 

skulle eventuellt kunna anpassa sina erbjudanden utifrån sin målgrupp. Exempelvis skulle en 

butik som riktar sig mot äldre konsumenter kunna ha i åtanke att studien indikerar på att 

denna konsumentgrupp starkt ogillar SMS erbjudanden och då använda sig av andra sorters 

rabatterbjudanden. Studien belyser att samtliga respondenter överlag var eniga om att 

erbjudandet ’tag 2 betala för 1’ var de mest positiva i deltagarnas ögon. Resultatet av detta 

kan eventuellt vara av intresse för butiker som riktar sig till bredare målgrupper gällande ålder 

och kön, såsom livsmedelsbutiker.  

6.3 Studiens etik 

Författarna har under hela arbetsprocessen tagit avstånd från egna åsikter angående olika 

former av rabatterbjudanden, för att inte omedvetet färga studiens slutgiltiga resultat. Stöd för 

detta finns genom att studien utförts av två personer. 

Under arbetets gång har författarna behandlat respondenternas svar ”håller med till viss del” 

med försiktighet, detta pågrund av att det kan finnas svårigheter att avgöra respondenternas 

tolkning angående svarsalternativet.  

Enkätundersökningen som genomfördes var anonym, detta pågrund av att människor till viss 

del tenderar att besvara frågorna utifrån hur de vill framstå som individer. Författarna höll sig 

även på avstånd då deltagarna besvarade enkäten, detta för att inte påverka eller stressa 

deltagarna i sina svar. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Egna reflektioner 

Jenny Vikström 

Att skriva ett examensarbete har varit otroligt spännande och lärorikt, men även en enorm utmaning. 

Det krävdes stort engagemang och har varit väldigt tidskrävande. Att lägga sitt schema själv ansåg jag 

var en befrielse men det ställde även krav på en god disciplin och planeringsförmåga då det gick andra 

kurser parallellt med arbetet.  

Kursen startade med ett flertal föreläsningar som behandlade metod, hur man skriver en uppsats. 

Dessa tyckte jag i början var väldigt onödiga, med ju mer arbetet fortlöpte förändrades min åsikt. Flera 

gånger gjorde vi misstaget att påbörja något, utan att egentligen veta vad det var vi gjorde vilket 

resulterade i att arbetets problemformulering och syfte ett flertal gånger behövde omarbetas. Men det 

är ju av misstagen man lär sig och när metodtentamen närmade sig blev vi trots allt tvungna att ta tag i 

föreläsningarna, vilket visade sig skulle ge oss otroligt mycket. Min uppfattning förändrades radikalt 

och jag kom på mig själv med att uppskatta föreläsningarna enormt mycket genom hela arbetets gång.  

Från början hade vi tänkt studera lönsamheten kopplat till rabatterbjudanden, vilket visade sig enormt 

svårt när vi gav oss ut för att prata med butikschefer. Katrineholm är en ganska liten stad och har 

väldigt begränsat utbud med butiker, vilket medförde att det inte fanns så många att kontakta. De 

butiker som vi hade möjlighet att kontakta var både butikskedjor och mindre enskilda butiker, men 

butikscheferna hade inte någon som helst koll på siffror och uppföljning av olika kampanjer som 

genomförts. De mindre hade inte kunskap inom ämnet och de större kedjorna var inte insatta då allting 

sköttes genom huvudkontoret. Tiden började bli knapp och vi kontaktade vår handledare för att få tips 

om hur vi kunde omformulera vårt problem så att vi kunde fokusera mot konsumenter, istället för att 

vara beroende av cheferna. Det finns ju trots allt betydligt många fler konsumenter än butiker, vilket 

ökade möjligheten att kunna få ihop information. Genom diskussioner mellan oss och handledaren 

kom vi äntligen fram till en genomförbar problemställning, som fortfarande till stor del behandlade det 

vi faktiskt ville arbeta med, rabatterbjudanden. 

Av detta har jag verkligen lärt mig hur viktigt det är att vara ute i god tid, trots att vi tyckte att vi var 

ute i mycket god tid så blev tiden knapp eftersom vi inte riktigt var beredda på alla brister och problem 

som kunde uppstå. En stor utmaning var att få ihop tillräckligt med svar till vår enkätundersökning, vi 

ville ha många svar och lika många av varje kategori för att enkelt kunna jämföra dessa vilket visade 

sig vara svårare sagt än gjort. Mycket sköttes via internet då vi kunde få vänner och bekanta att 

besvara undersökningen, men inom sociala medier finns det övervägande mest unga människor. De 

äldre respondenterna fick vi arbeta hårdare med, vi besökte Katrineholms tågstation för att nå dessa 
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och platsen valdes på grund av att där befinner sig många människor som i stor utsträckning sitter och 

väntar på sina tåg i lugn och ro. Skulle vi gjort detta på stan hade det varit mindre chans att vi fått svar, 

då människor ofta ’är på språng’ och undersökningen ändå var relativt lång. 

En av de saker jag verkligen uppskattade mest var den feedback som vi kontinuerligt fick ifrån 

handledaren, det har gett oss otroligt mycket stöd och hjälp att ta oss vidare i vår uppgift. Att arbetet 

var uppdelat i delinlämningar hjälpte oss att bibehålla motivationen och att planera vår tid. 

Arbetsprocessen har fungerat väldigt bra mellan oss som utfört uppsatsen. Jag är väldigt glad över att 

jag och Alexandra valde att skriva denna uppsats ihop, vi har tidigare pluggat inför många tentor 

tillsammans och vi är på relativt samma nivå studiemässigt. Vi har även fått sådan kontakt att vi 

kompletterar varandra väldigt bra i studier och lärt oss kompromissa trots bådas enormt starka viljor. 

Vi var båda överrens om redan från start att arbetet i minsta möjliga mån skulle ske på distans, detta på 

grund av tidigare dåliga erfarenheter från grupparbeten där rapporter skickats via e-post. Genom att vi 

tillsammans suttit och skrivit hela arbetet och tillsammans letat fakta i litteratur så vet vi båda två vad 

som står i arbetet. Hade vi delat upp arbetet hade det troligtvis gått betydligt fortare, men med risk för 

att den röda tråden och utformningen av texten blivigt lidande. Genom att arbeta tillsammans har vi 

’skyndat långsamt’ och hela tiden fört diskussioner kring vad som skrivits. Eftersom vi är två tjejer 

med enormt starka viljor och stort kontrollbehov ville vi även båda känna att vi exakt visste vad som 

skrivits när vi sedan skulle presentera arbetet muntligt i Skövde. 

Lärande processen i detta examensarbete har handlat mycket om hur man skriver ett arbete, detta är 

kunskap jag tidigare inte haft. Tidigare ansåg jag att exempelvis metodavsnitt var fullkomligt onödigt 

och bara tog tid ifrån analyskapitlet medan jag idag verkligen har förståelse för varje enskilt avsnitt. 

Jag har även blivigt betydligt bättre på att läsa igenom vad det är jag har skrivit, omarbeta och läsa om 

ytterligare.  

Det har växt fram en stor förståelse i vikten av att vara väl förberedd och planera sin tid. Litteraturen 

har gett mig otroligt mycket och speciellt intressant tyckte jag det var att läsa om huruvida företag 

tidigare ville sänka sina kostnader för marknadsföring och så sänkte sina priser generellt, men idag 

försöker förändra detta genom användning av rabattkuponger för att kunna återgå till dyrare ordinarie 

priser. 

Jag tror att det är viktigt med ett gott samarbete för att lyckas genomföra ett examensarbete, mycket 

handlar om att ge och ta och bolla idéer med varandra för att få ett bra resultat. Mina kunskaper och 

förståelse för säljfrämjande åtgärder har i stor grad ökat och framförallt har jag förstått poängen med 

varför man skriver ett arbete som man gör, metodavsnitt med mera. Jag tycker arbetet i stort sett varit 

väldigt lyckat och det har varit några väldigt intressanta och händelserika månader.  
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Bilaga 2 – Egna reflektioner 

Alexandra Eriksson 

Examensarbetets gång har för mig som individ varit tumult, men på ett positivt plan. De har 

för mig handlat om att hitta min självdisciplin och utveckla den på bästa sätt. En starkare 

uppfattning har skapats för att man som person utvecklas och hela tiden har en möjlighet till 

förbättring. Att gå från att vara relativt kontroll benägen, har jag fått en djupare inblick i att vi 

kan lära oss av varandra och att ett avslut på utvecklingsnivån inte finns. Som person har jag 

lärt mig att stanna upp och reflektera över situationen som inträffat. Att fundera över en 

händelse som ägt rum har gett mig stora chanser att utvecklas och därmed hitta mina bra- 

respektive mindre bra sidor. Att reflektera över en händelse ger mig också chans till att se 

över huruvida jag som individ har agerat med en positiv eller negativ inställning, och därifrån 

kunna hitta för- och nackdelar med mitt lärande. Åtgärder som vidtagits för eventuella 

misstag som uppstått under arbetet har diskuterats och som individ har jag tidigare fokuserat 

på att få min vilja igenom. Examensarbetet har lärt mig att fokusera på en lösning och därmed 

inte min vilja för kontroll.     

 

De som har legat till grund för examensarbetet är metodföreläsningarna som gavs 

inledningsvis till kursen. Dessa har hjälpt mig under arbetsgång och har varit ett bra stöd för 

mig om något i arbetet känts diffust. I början av arbete var de väldigt ostrukturerat och för lite 

litteratur hade studerats, men efter kontakt med handledaren fick vi goda instruktioner om vad 

som skulle göras. Därefter vart vi mer fokuserade och noggrannare med arbetets struktur. 

Vägen fram till ett slutgiltigt resultat har för mig varit varierande, jag har lärt mig att de 

handlar om att vara medveten om sin lärandeprocess och kunna påverka den i rätt riktning på 

bästa sätt. Lärandeprocessen ligger till fokus på metodkunskaperna som inte fanns innan 

examensarbetet men som ökat successivt under arbetsgång. Detta beror till största del av 

föreläsningarna och instruktioner som givits från handledaren. Handledaren har enligt min 

åsikt haft en väldigt betydande roll under arbetet och väglett oss på rätt spår. Eftersom de är 

mitt första examensarbete jag genomför var kunskaperna för detta relativt små. Benägenheten 

om att strukturera upp tiden var till en början relativt små men utvecklades under arbetets 

gång.  

 

Att studera litteraturen som vi gjort tidigare under arbeten har inte varit på likartat sätt. Vid 

utgångspunkten av examensarbetet hade jag inställningen att litteraturen till viss del kunde 
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hjälpa mig, nu kan jag se den tydliga fokusen på litteraturen som måste ligga till grund för att 

kunna genomföra ett avseende värt bra arbete.  

 

Vi har gemensamt i gruppen fokuserat på att skriva arbetet tillsammans, för att vi skall vara 

medvetna om vad som har behandlats och därmed förstå innebörden i texten som angivits. Vi 

har noggrant strukturera upp vilka dagar vi skall träffas, vilket har varit en viktig del då vi bor 

ett x antal mil från varandra. Vi har båda varit av samma åsikt gällande arbetets upplägg, att vi 

tillsammans skall göra hela arbetet. Vi valde att alltid arbeta öga mot öga, detta pågrund av 

tidigare erfarenheter. När man diskuterar exempelvis via telefon ökar chansen till 

missuppfattningar. Vi som arbetat med examensarbetet har tidigare gjort arbeten tillsammans 

och därför har vi goda förkunskaper om varandras positiva respektive negativa sidor. Vi har 

under arbetet komplettera varandra väldigt bra.  

 

Arbetet överlag har gett mig goda kunskaper och kommer i framtiden hjälpa mig oerhört 

mycket. Att kunna se hur man på bästa sätt ska få fram värdefull information och vara 

medveten om eventuella brister som kan finnas. Tiden har under arbetsgången varit knapp och 

därmed har de krävts god planeringsförmåga.  
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Bilaga 3: Samtliga deltagares respons på enkätundersökningen. 

Här presenteras resultatet av samtliga respondenters reaktioner, beräknat på 100 deltagare och 

oberoende på kön och ålder.  

  

Del 1: Kupongerbjudande 

 

Hierarchy-of-effects model Håller inte alls 

med 

Håller med till 

viss del  

Håller med 

fullständigt 

Kundtillfredsställelse Håller inte alls 

med 

Håller med till 

viss del  

Håller med 

fullständigt 

När jag köper ett varumärke som 

erbjuder mig en förmån genom en 

kupong, känner jag att det är ett bra 

köp. 

33% 

 

51% 16% 

Jag känner mig mer ekonomiskt nöjd 

med ett köp som genomförts efter att 

jag tagit del av ett förmånligt 

erbjudande genom en kupong. 

28% 42% 30% 

Om jag är halvnöjd med ett 

varumärke kan ett förmånligt 

erbjudande genom en kupong ge mig 

en anledning till att byta till ett annat 

varumärke. 

38% 33% 29% 

Om jag är missnöjd med ett 

varumärke kan ett förmånligt 

erbjudande genom en kupong få mig 

köpa det igen. 

79% 16% 5% 

Om jag är nöjd med ett varumärke 

kan ett förmånligt erbjudande genom 

en kupong på annat varumärke ändå 

få mig att byta. 

49% 37% 14% 
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När jag får ett förmånligt erbjudande 

genom en kupong, är detta något jag 

uppmärksammar. 

27% 45% 28% 

Ett förmånligt erbjudande genom en 

kupong får mig att upptäcka nya 

produkter och varumärken 

33% 43% 24% 

Jag köper gärna för mig okända 

produkter om jag får ett förmånligt 

erbjudande på dessa genom en 

kupong. 

53% 30% 17% 

Även om jag inte har någon 

användning för en viss produkt i 

dagsläget kan jag köpa denne om jag 

får ett förmånligt erbjudande genom 

en kupong. 

74% 17% 9% 

Jag köper ofta samma varumärke, 

även om jag får ett förmånligt 

erbjudande genom en kupong på ett 

annat varumärke. 

13% 49% 38% 

Jag tycker bättre om de produkter och 

varumärken som jag får förmånliga 

erbjudanden av genom kuponger. 

73% 18% 9% 

Jag har en del favorit varumärken, 

men oftast köper jag nya varumärken 

om jag får ett förmånligt erbjudande 

på dessa genom en kupong. 

57% 31% 12% 

Jag föredrar att få kupongerbjudanden 

framför ordinarie låga priser. 

70% 26% 4% 

Om jag får ett förmånligt erbjudande 

genom en kupong så är detta en 

anledning för mig att köpa ett visst 

varumärke. 

42% 44% 14% 

Förmånliga erbjudanden genom 42% 37% 21% 
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kuponger ger mig anledning att köpa 

större kvantitet av en produkt. 

Det är större chans att jag köper en 

produkt om jag får ett förmånligt 

erbjudande genom en kupong. 

28% 40% 32% 

Jag känner större köplust inför en viss 

produkt om jag får ett förmånligt 

erbjudande på denna genom en 

kupong.  

51% 28% 21% 

 

Del 2: SMS erbjudande 

Kundtillfredsställelse Håller inte alls 

med 

Håller med till 

viss del  

Håller med 

fullständigt 

När jag köper ett varumärke som 

erbjuder mig en förmån genom ett 

sms, känner jag att det är ett bra köp. 

56% 29% 15% 

Jag känner mig mer ekonomiskt nöjd 

med ett köp som genomförts efter att 

jag tagit del av ett förmånligt 

erbjudande genom ett sms. 

55% 30% 15% 

Om jag är halvnöjd med ett 

varumärke kan ett förmånligt 

erbjudande genom ett sms ge mig en 

anledning till att byta till ett annat 

varumärke. 

55% 28% 17% 

Om jag är missnöjd med ett 

varumärke kan ett förmånligt 

erbjudande genom ett sms få mig 

köpa det igen. 

85% 10% 5% 

Om jag är nöjd med ett varumärke 

kan ett förmånligt erbjudande genom 

ett sms på annat varumärke ändå få 

62% 

 

22% 16% 
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Hierarchy-of-effects model Håller inte alls 

med 

Håller med till 

viss del  

Håller med 

fullständigt 

När jag får ett förmånligt erbjudande 

genom ett sms, är detta något jag 

uppmärksammar. 

42% 35% 23% 

Ett förmånligt erbjudande genom ett 

sms får mig att upptäcka nya 

produkter och varumärken. 

55% 26% 19% 

Jag köper gärna för mig okända 

produkter om jag får ett förmånligt 

erbjudande på dessa genom ett sms. 

66% 25% 9% 

Även om jag inte har någon 

användning för en viss produkt i 

dagsläget kan jag köpa denne om jag 

får ett förmånligt erbjudande genom 

ett sms.  

84% 10% 6% 

Jag köper ofta samma varumärke, 

även om jag får ett förmånligt 

erbjudande genom ett sms på ett 

annat varumärke. 

20% 33% 47% 

Jag tycker bättre om de produkter 

och varumärken som jag får 

förmånliga erbjudanden av genom 

sms. 

81% 16% 3% 

Jag har en del favorit varumärken, 

men oftast köper jag nya 

varumärken om jag får ett förmånligt 

erbjudande på dessa genom ett sms. 

71% 25% 4% 

Jag föredrar att få sms erbjudanden 

framför ordinarie låga priser. 

76% 20% 4% 

mig att byta. 
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Om jag får ett förmånligt erbjudande 

genom ett sms så är detta en 

anledning för mig att köpa ett visst 

varumärke. 

57% 33% 10% 

Förmånliga erbjudanden genom sms 

ger mig anledning att köpa större 

kvantitet av en produkt. 

66% 23% 11% 

Det är större chans att jag köper en 

produkt om jag får ett förmånligt 

erbjudande genom ett sms. 

47% 29% 24% 

Jag känner större köplust inför en 

viss produkt om jag får ett 

förmånligt erbjudande på denna 

genom ett sms.  

65% 

 

19% 16% 

 

Del 3: Erbjudandet ’tag 2 betala för 1’ 

Kundtillfredsställelse Håller inte alls 

med 

Håller med till 

viss del  

Håller med 

fullständigt 

När jag köper ett varumärke som 

erbjuder mig en förmån genom ’tag 

2 betala för 1’, känner jag att det är 

ett bra köp. 

14% 52% 34% 

Jag känner mig mer ekonomiskt nöjd 

med ett köp som genomförts efter att 

jag tagit del av ett förmånligt 

erbjudande genom ’tag 2 betala för 

1’ 

16% 43% 41% 

Om jag är halvnöjd med ett 

varumärke kan ett förmånligt 

erbjudande såsom ’tag 2 betala för 

1’ge mig en anledning till att byta 

till ett annat varumärke. 

32% 44% 24% 
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Hierarchy-of-effects model Håller inte alls 

med 

Håller med till 

viss del  

Håller med 

fullständigt 

När jag får ett förmånligt erbjudande 

genom ’tag 2 betala för 1’, är detta 

något jag uppmärksammar. 

11% 54% 35% 

Ett förmånligt erbjudande genom ’tag 

2 betala för 1’ får mig att upptäcka 

nya produkter och varumärken. 

24% 58% 18% 

Jag köper gärna för mig okända 

produkter om jag får ett förmånligt 

erbjudande på dessa genom ’tag 2 

betala för 1’. 

40% 52% 8% 

Även om jag inte har någon 

användning för en viss produkt i 

dagsläget kan jag köpa denne om jag 

får ett förmånligt erbjudande genom 

’tag 2 betala för 1’.  

77% 18%  5% 

Jag köper ofta samma varumärke, 

även om jag får ett förmånligt 

erbjudande genom ’tag 2 betala för 

1’på ett annat varumärke 

16% 55% 29% 

Jag tycker bättre om de produkter och 

varumärken som jag får förmånliga 

52% 

 

39% 9% 

Om jag är missnöjd med ett 

varumärke kan ett förmånligt 

erbjudande såsom ’tag 2 betala för 1’ 

få mig köpa det igen. 

84% 

 

11% 5% 

Om jag är nöjd med ett varumärke 

kan ett förmånligt erbjudande såsom 

’tag 2 betala för 1’ på annat 

varumärke ändå få mig att byta. 

42% 46% 12% 
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erbjudanden av genom ’tag 2 betala 

för 1’. 

Jag har en del favorit varumärken, 

men oftast köper jag nya varumärken 

om jag får ett förmånligt erbjudande 

på dessa genom ’tag 2 betala för 1’. 

48% 44% 8% 

 

Jag föredrar att få ’tag 2 betala för 1’ 

erbjudanden framför ordinarie låga 

priser. 

68% 21% 11% 

Om jag får ett förmånligt erbjudande 

genom ’tag 2 betala för 1’ så är detta 

en anledning för mig att köpa ett visst 

varumärke. 

31% 54% 20% 

Förmånliga erbjudanden genom ’tag 2 

betala för 1’ ger mig anledning att 

köpa större kvantitet av en produkt. 

32% 38% 30% 

Det är större chans att jag köper en 

produkt om jag får ett förmånligt 

erbjudande genom ’tag 2 betala för 1’.  

19% 50% 31% 

Jag känner större köplust inför en viss 

produkt om jag får ett förmånligt 

erbjudande på denna genom ’tag 2 

betala för 1’.  

32% 45% 23% 
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Bilaga 4: Respons på undersökningen uppdelat efter kön och generation. 

I denna tabell presenteras resultatet för varje enskild grupp av respondenter. K18 står för 

kvinnor från 18år och upp till 39år, K40 står för kvinnor 40år och uppåt, M18 står för män 

från 18år och upp till 39år och slutligen så står M40 för män från 40år och äldre. 

  

Del 1: Kupongerbjudande 

Kundtillfredsställelse Håller inte alls 

med 

Håller med till 

viss del  

Håller med 

fullständigt 

När jag köper ett varumärke som 

erbjuder mig en förmån genom en 

kupong, känner jag att det är ett bra 

köp. 

K18: 12% 

K40: 12% 

M18: 40% 

M40: 68% 

K18: 64% 

K40: 80% 

M18: 32% 

M40: 28% 

K18: 24% 

K40: 8% 

M18: 28% 

M40: 4% 

Jag känner mig mer ekonomiskt nöjd 

med ett köp som genomförts efter att 

jag tagit del av ett förmånligt 

erbjudande genom en kupong. 

K18: 24% 

K40: 16% 

M18: 24% 

M40: 48% 

K18: 20% 

K40: 72% 

M18: 28% 

M40: 48% 

K18: 56% 

K40: 12% 

M18: 48% 

M40: 4% 

Om jag är halvnöjd med ett 

varumärke kan ett förmånligt 

erbjudande genom en kupong ge mig 

en anledning till att byta till ett annat 

varumärke. 

K18: 36% 

K40: 32% 

M18: 32% 

M40: 52% 

K18: 12% 

K40: 48% 

M18: 32% 

M40: 40% 

K18: 52% 

K40: 20% 

M18: 36% 

M40: 8% 

Om jag är missnöjd med ett 

varumärke kan ett förmånligt 

erbjudande genom en kupong få mig 

köpa det igen. 

K18: 68% 

K40: 84% 

M18: 68% 

M40: 96% 

K18: 20% 

K40: 12% 

M18: 28% 

M40: 4% 

K18: 12% 

K40: 4% 

M18: 4% 

M40: 0% 

Om jag är nöjd med ett varumärke 

kan ett förmånligt erbjudande genom 

K18: 44% 

K40: 44% 

K18: 32% 

K40: 44% 

K18: 24% 

K40: 12% 
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Hierarchy-of-effects model Håller inte alls 

med 

Håller med till 

viss del  

Håller med 

fullständigt 

När jag får ett förmånligt erbjudande 

genom en kupong, är detta något jag 

uppmärksammar. 

K18: 16% 

K40: 8% 

M18: 36% 

M40: 48% 

K18: 28% 

K40: 64% 

M18: 48% 

M40: 40% 

K18: 56% 

K40: 28% 

M18: 16% 

M40: 12% 

Ett förmånligt erbjudande genom en 

kupong får mig att upptäcka nya 

produkter och varumärken 

K18: 28% 

K40: 16% 

M18: 40% 

M40: 48% 

K18: 40% 

K40: 56% 

M18: 36% 

M40: 40% 

K18: 32% 

K40: 28% 

M18: 24% 

M40: 12% 

Jag köper gärna för mig okända 

produkter om jag får ett förmånligt 

erbjudande på dessa genom en 

kupong. 

K18: 40% 

K40: 44% 

M18: 56% 

M40: 72% 

K18: 36% 

K40: 40% 

M18: 24% 

M40: 20% 

K18: 24% 

K40: 16% 

M18: 20% 

M40: 8% 

Även om jag inte har någon 

användning för en viss produkt i 

dagsläget kan jag köpa denne om jag 

får ett förmånligt erbjudande genom 

en kupong. 

K18: 64% 

K40: 72% 

M18: 68% 

M40: 92% 

K18: 24% 

K40: 12% 

M18: 24% 

M40: 8% 

K18: 12% 

K40: 16% 

M18: 8% 

M40: 0% 

Jag köper ofta samma varumärke, 

även om jag får ett förmånligt 

erbjudande genom en kupong på ett 

annat varumärke. 

K18: 16% 

K40: 12% 

M18: 12% 

M40: 12% 

K18: 40% 

K40: 60% 

M18: 44% 

M40: 52% 

K18: 44% 

K40: 28% 

M18: 44% 

M40:36% 

Jag tycker bättre om de produkter och 

varumärken som jag får förmånliga 

erbjudanden av genom kuponger. 

K18: 68% 

K40: 84% 

M18: 64% 

M40: 76% 

K18: 16% 

K40: 16% 

M18: 20% 

M40: 20% 

K18: 16% 

K40: 0% 

M18: 16% 

M40: 4% 

Jag har en del favorit varumärken, 

men oftast köper jag nya varumärken 

om jag får ett förmånligt erbjudande 

K18: 48% 

K40: 52% 

M18: 56% 

K18: 28% 

K40: 40% 

M18: 28% 

K18: 24% 

K40 8% 

M18: 16% 

en kupong på annat varumärke ändå 

få mig att byta. 

M18 40% 

M40: 68% 

M18: 48% 

M40: 24% 

M18: 12% 

M40: 8% 
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på dessa genom en kupong. M40: 72% M40: 28% M40: 0% 

Jag föredrar att få kupongerbjudanden 

framför ordinarie låga priser. 

K18: 60% 

K40: 60% 

M18: 64% 

M40: 96% 

K18: 28% 

K40: 40% 

M18: 32% 

M40: 4% 

K18: 12% 

K40: 0% 

M18: 4% 

M40: 0% 

Om jag får ett förmånligt erbjudande 

genom en kupong så är detta en 

anledning för mig att köpa ett visst 

varumärke. 

K18: 32% 

K40: 28% 

M18: 52% 

M40: 56% 

K18: 40% 

K40: 60% 

M18: 32% 

M40: 44% 

K18: 28% 

K40: 12% 

M18: 16% 

M40: 0% 

Förmånliga erbjudanden genom 

kuponger ger mig anledning att köpa 

större kvantitet av en produkt. 

K18: 40% 

K40 40% 

M18: 40% 

M40: 48% 

K18: 20% 

K40: 36% 

M18: 40% 

M40: 52% 

K18: 40% 

K40: 24% 

M18: 20% 

M40: 0% 

Det är större chans att jag köper en 

produkt om jag får ett förmånligt 

erbjudande genom en kupong. 

K18: 20% 

K40: 16% 

M18: 32% 

M40: 44% 

K18: 28% 

K40: 56% 

M18: 24% 

M40: 52% 

K18: 52% 

K40: 28% 

M18: 44% 

M40: 4% 

Jag känner större köplust inför en viss 

produkt om jag får ett förmånligt 

erbjudande på denna genom en 

kupong.  

K18: 32% 

K40: 48% 

M18: 48% 

M40: 76% 

K18: 28% 

K40: 36% 

M18: 28% 

M40: 20% 

K18: 40% 

K40: 16% 

M18: 24% 

M40: 4% 

 

 

Del 2: SMS erbjudande 

Kundtillfredsställelse Håller inte alls 

med 

Håller med till 

viss del  

Håller med 

fullständigt 

När jag köper ett varumärke som 

erbjuder mig en förmån genom ett 

sms, känner jag att det är ett bra köp. 

K18: 32% 

K40: 52% 

M18: 60% 

M40: 80% 

K18: 40% 

K40: 36% 

M18: 20% 

M40: 20% 

K18: 28% 

K40: 12% 

M18: 20% 

M40: 0% 

Jag känner mig mer ekonomiskt nöjd 

med ett köp som genomförts efter att 

K18: 24% 

K40: 64% 

K18: 48% 

K40: 28% 

K18: 28% 

K40: 8% 
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Hierarchy-of-effects model Håller inte alls 

med 

Håller med till 

viss del 

Håller med 

fullständigt 

När jag får ett förmånligt erbjudande 

genom ett sms, är detta något jag 

uppmärksammar. 

K18: 20% 

K40: 44% 

M18: 44% 

M40: 60% 

K18: 36% 

K40: 36% 

M18: 36% 

M40: 32% 

K18: 44% 

K40: 20% 

M18: 20% 

M40: 8% 

Ett förmånligt erbjudande genom ett 

sms får mig att upptäcka nya 

produkter och varumärken. 

K18: 40% 

K40: 52% 

M18: 56% 

M40: 72% 

K18: 20% 

K40: 28% 

M18: 32% 

M40: 24% 

K18: 40% 

K40: 20% 

M18: 12% 

M40: 4% 

Jag köper gärna för mig okända 

produkter om jag får ett förmånligt 

erbjudande på dessa genom ett sms. 

K18: 40% 

K40 72% 

M18: 60% 

M40: 92% 

K18: 40% 

K40: 16% 

M18: 36% 

M40: 8% 

K18: 20% 

K40: 12% 

M18: 4% 

M40: 0% 

Även om jag inte har någon 

användning för en viss produkt i 

K18: 76% 

K40: 84% 

K18: 16% 

K40: 8% 

K18: 8% 

K40: 8% 

jag tagit del av ett förmånligt 

erbjudande genom ett sms. 

M18: 48% 

M40: 84% 

M18: 28% 

M40: 16% 

M18: 24% 

M40: 0% 

Om jag är halvnöjd med ett 

varumärke kan ett förmånligt 

erbjudande genom ett sms ge mig en 

anledning till att byta till ett annat 

varumärke. 

K18: 36% 

K40: 60% 

M18: 52% 

M40: 72% 

K18: 32% 

K40: 28% 

M18: 28% 

M40: 24% 

K18: 32% 

K40: 12% 

M18: 20% 

M40: 4% 

Om jag är missnöjd med ett 

varumärke kan ett förmånligt 

erbjudande genom ett sms få mig 

köpa det igen. 

K18: 76% 

K40: 84% 

M18: 84% 

M40: 96% 

K18: 16% 

K40: 12% 

M18: 8% 

M40:4% 

K18: 8% 

K40: 4% 

M18: 8% 

M40: 0% 

Om jag är nöjd med ett varumärke 

kan ett förmånligt erbjudande genom 

ett sms på annat varumärke ändå få 

mig att byta. 

K18: 40% 

K40: 64% 

M18: 64% 

M40: 80% 

K18: 32% 

K40: 16% 

M18: 20% 

M40: 20% 

K18: 28% 

K40 20% 

M18: 16% 

M40: 0% 
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dagsläget kan jag köpa denne om jag 

får ett förmånligt erbjudande genom 

ett sms.  

M18: 80% 

M40: 96% 

M18: 16% 

M40: 0% 

M18: 4% 

M40: 4% 

Jag köper ofta samma varumärke, 

även om jag får ett förmånligt 

erbjudande genom ett sms på ett 

annat varumärke. 

K18: 20% 

K40: 16% 

M18: 24% 

M40: 20% 

K18: 36% 

K40: 28% 

M18: 32% 

M40: 36% 

K18: 44% 

K40: 56% 

M18: 44% 

M40: 44% 

Jag tycker bättre om de produkter 

och varumärken som jag får 

förmånliga erbjudanden av genom 

sms. 

K18: 68% 

K40: 80% 

M18: 84% 

M40: 92% 

K18: 24% 

K40: 20% 

M18: 12% 

M40: 8% 

K18: 8% 

K40: 0% 

M18: 4% 

M40: 0% 

Jag har en del favorit varumärken, 

men oftast köper jag nya 

varumärken om jag får ett förmånligt 

erbjudande på dessa genom ett sms. 

K18: 56% 

K40: 68% 

M18: 72% 

M40: 88% 

K18: 36% 

K40: 28% 

M18: 24% 

M40: 12% 

K18: 8% 

K40: 4% 

M18: 4% 

M40: 0% 

Jag föredrar att få sms erbjudanden 

framför ordinarie låga priser. 

K18: 48% 

K40: 80% 

M18: 76% 

M40: 100% 

K18: 40% 

K40: 16% 

M18: 24% 

M40: 0% 

K18: 12% 

K40: 4% 

M18: 0% 

M40: 0% 

Om jag får ett förmånligt erbjudande 

genom ett sms så är detta en 

anledning för mig att köpa ett visst 

varumärke. 

K18: 32% 

K40: 72% 

M18: 56% 

M40: 68% 

K18: 44% 

K40: 16% 

M18: 40% 

M40: 32% 

K18: 24% 

K40: 12% 

M18: 4% 

M40: 0% 

Förmånliga erbjudanden genom sms 

ger mig anledning att köpa större 

kvantitet av en produkt. 

K18: 48% 

K40: 68% 

M18: 68% 

M40: 80% 

K18: 32% 

K40: 20% 

M18: 20% 

M40: 20% 

K18: 20% 

K40: 12% 

M18: 12% 

M40: 0% 

Det är större chans att jag köper en 

produkt om jag får ett förmånligt 

erbjudande genom ett sms. 

K18: 24% 

K40: 48% 

M18: 48% 

M40: 68% 

K18: 36% 

K40: 36% 

M18: 24% 

M40: 20% 

K18: 40% 

K40: 16% 

M18: 28% 

M40: 12% 

Jag känner större köplust inför en 

viss produkt om jag får ett 

K18: 44% 

K40: 68% 

K18: 20% 

K40: 24% 

K18: 36% 

K40: 8% 
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förmånligt erbjudande på denna 

genom ett sms.  

M18: 64% 

M40: 84% 

M18: 24% 

M40: 8% 

M18: 12% 

M40: 8% 

 

Del 3: Erbjudandet ’tag 2 betala för 1’ 

 

Hierarchy-of-effects model Håller inte alls 

med 

Håller med till 

viss del 

Håller med 

fullständigt 

Kundtillfredsställelse Håller inte alls 

med 

Håller med till 

viss del  

Håller med 

fullständigt 

När jag köper ett varumärke som 

erbjuder mig en förmån genom ’tag 

2 betala för 1’, känner jag att det är 

ett bra köp. 

K18: 12% 

K40: 8% 

M18: 16% 

M40: 20% 

K18: 40% 

K40: 64% 

M18: 28% 

M40: 76% 

K18: 48% 

K40: 28% 

M18: 56% 

M40: 4% 

Jag känner mig mer ekonomiskt nöjd 

med ett köp som genomförts efter att 

jag tagit del av ett förmånligt 

erbjudande genom ’tag 2 betala för 

1’ 

K18: 12% 

K40: 16% 

M18: 12% 

M40: 24% 

K18: 32% 

K40: 44% 

M18: 28% 

M40: 68% 

K18: 56% 

K40: 40% 

M18: 60% 

M40: 8% 

Om jag är halvnöjd med ett 

varumärke kan ett förmånligt 

erbjudande såsom ’tag 2 betala för 

1’ge mig en anledning till att byta 

till ett annat varumärke. 

K18: 36% 

K40: 32% 

M18: 16% 

M40: 44% 

K18: 24% 

K40: 44% 

M18: 56% 

M40: 52% 

K18: 40% 

K40: 24% 

M18: 28% 

M40: 4% 

Om jag är missnöjd med ett 

varumärke kan ett förmånligt 

erbjudande såsom ’tag 2 betala för 1’ 

få mig köpa det igen. 

K18: 80% 

K40: 88% 

M18: 76% 

M40: 92% 

K18: 16% 

K40: 8% 

M18: 12% 

M40: 8% 

K18: 4% 

K40: 4% 

M18: 12% 

M40: 0% 

Om jag är nöjd med ett varumärke 

kan ett förmånligt erbjudande såsom 

’tag 2 betala för 1’ på annat 

varumärke ändå få mig att byta. 

K18: 36% 

K40: 40% 

M18: 48% 

M40: 44% 

K18: 40% 

K40: 52% 

M18: 40% 

M40: 52% 

K18: 24% 

K40: 8% 

M18: 12% 

M40: 4% 
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När jag får ett förmånligt erbjudande 

genom ’tag 2 betala för 1’, är detta 

något jag uppmärksammar. 

K18: 12% 

K40: 4% 

M18: 4% 

M40: 24% 

K18: 40% 

K40: 56% 

M18: 52% 

M40: 68% 

K18: 48% 

K40 40% 

M18: 44% 

M40: 8% 

Ett förmånligt erbjudande genom ’tag 

2 betala för 1’ får mig att upptäcka 

nya produkter och varumärken. 

K18: 28% 

K40: 8% 

M18: 32% 

M40: 28% 

K18: 56% 

K40: 68% 

M18: 44% 

M40: 64% 

K18: 16% 

K40: 24% 

M18: 24% 

M40: 8% 

Jag köper gärna för mig okända 

produkter om jag får ett förmånligt 

erbjudande på dessa genom ’tag 2 

betala för 1’. 

K18: 20% 

K40: 48% 

M18: 40% 

M40: 52% 

K18: 68% 

K40: 36% 

M18: 60% 

M40: 44% 

K18: 12% 

K40: 16% 

M18: 0% 

M40: 4% 

Även om jag inte har någon 

användning för en viss produkt i 

dagsläget kan jag köpa denne om jag 

får ett förmånligt erbjudande genom 

’tag 2 betala för 1’.  

K18: 60% 

K40: 80% 

M18: 84% 

M40: 84% 

K18: 32% 

K40: 12% 

M18: 12% 

M40: 16%  

K18: 8% 

K40: 8% 

M18: 4% 

M40: 0% 

Jag köper ofta samma varumärke, 

även om jag får ett förmånligt 

erbjudande genom ’tag 2 betala för 

1’på ett annat varumärke 

K18: 16% 

K40: 8% 

M18: 28% 

M40: 12% 

K18: 52% 

K40: 52% 

M18: 52% 

M40: 64% 

K18: 32% 

K40: 40% 

M18: 20% 

M40: 24% 

Jag tycker bättre om de produkter och 

varumärken som jag får förmånliga 

erbjudanden av genom ’tag 2 betala 

för 1’. 

K18: 52% 

K40: 68% 

M18: 36% 

M40: 52% 

K18: 24% 

K40: 32% 

M18: 52% 

M40: 48% 

K18: 24% 

K40: 0% 

M18: 12% 

M40: 0% 

Jag har en del favorit varumärken, 

men oftast köper jag nya varumärken 

om jag får ett förmånligt erbjudande 

på dessa genom ’tag 2 betala för 1’. 

K18: 28% 

K40: 60% 

M18: 36% 

M40: 68% 

K18: 56% 

K40: 32% 

M18: 60% 

M40: 28% 

K18: 16% 

K40: 8% 

M18: 4% 

M40: 4% 

Jag föredrar att få ’tag 2 betala för 1’ 

erbjudanden framför ordinarie låga 

priser. 

K18: 60% 

K40: 68% 

M18: 56% 

K18: 24% 

K40: 24% 

M18: 24% 

K18: 16% 

K40: 8% 

M18: 20% 
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M40: 88% M40: 12% M40: 0% 

Om jag får ett förmånligt erbjudande 

genom ’tag 2 betala för 1’ så är detta 

en anledning för mig att köpa ett visst 

varumärke. 

 

K18: 20% 

K40: 20% 

M18: 20% 

M40: 44% 

K18: 40% 

K40: 68% 

M18: 56% 

M40: 52% 

K18: 40% 

K40: 12% 

M18: 24% 

M40: 4% 

Förmånliga erbjudanden genom ’tag 2 

betala för 1’ ger mig anledning att 

köpa större kvantitet av en produkt. 

K18: 28% 

K40: 36% 

M18: 24% 

M40: 40% 

K18: 40% 

K40: 36% 

M18: 36% 

M40: 40% 

K18: 32% 

K40: 28% 

M18: 40% 

M40: 20% 

Det är större chans att jag köper en 

produkt om jag får ett förmånligt 

erbjudande genom ’tag 2 betala för 1’.  

K18: 12% 

K40: 16% 

M18: 24% 

M40: 24% 

K18: 32% 

K40: 60% 

M18: 40% 

M40: 68% 

K18: 56% 

K40: 24% 

M18: 36% 

M40: 8% 

Jag känner större köplust inför en viss 

produkt om jag får ett förmånligt 

erbjudande på denna genom ’tag 2 

betala för 1’.  

K18: 16% 

K40: 36% 

M18: 28% 

M40: 48% 

K18: 48% 

K40: 52% 

M18: 40% 

M40: 40% 

K18: 36% 

K40: 12% 

M18: 32% 

M40: 12% 

 


