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Sammanfattning  

Rabattkuponger är ett av marknadsföringsverktygen som ingår i företagens sales 

promotion (säljfrämjande åtgärder). Det är ett verktyg som är ett av de främsta samt 

bevisade sätten att öka försäljningen och som kan göras i många olika former, stilar, 

värden m.m. Syftet med denna undersökning är att beskriva och analysera rabattkupongers 

påverkan på konsumenters köpbeslutsprocess och hur den eventuellt sätter igång 

processen. Syftet är också att beskriva om rabattkuponger skapar ett behov till att köpa 

och även att undersöka ifall konsumenter har blivit ”immuna” mot rabattkuponger, detta 

eftersom människor blir utsatta för erbjudanden dagligen och därav inte motiverar 

konsumenter till att köpa längre. 

En kvantitativ undersökning genomfördes genom att skicka ut webbenkäter till 461 

ekonomistudenter vid högskolan i Skövde, varav 108 svarade. Respondenterna fick svara 

på påståenden där de kunde svara från 1 till 5, ju högre siffra desto mer höll de med om 

påståendet. Den insamlade data fördes sedan in i statistikprogrammet SPSS där svaren 

analyserades. 

I analysen kopplades svaren till den teoretiska referensramen. Sedan genomfördes 

univariata analyser samt sambandsanalyser och till sist gjordes en klusteranalys för att 

identifiera olika grupper där de inom gruppen har liknande beteende. Slutsatsen av 

undersökningen är att rabattkuponger påverkar konsumenters köpbeslutsprocess och dess 

steg, men hur rabattkuponger påverkar beror på vad det är för typ av konsument. Det 

visade sig finnas tre grupper av ekonomistudenter på Högskolan i Skövde där 

rabattkuponger påverkar på olika sätt. Slutsatsen är också att det inte går att gå så långt 

som att säga att rabattkuponger skapar ett behov till att köpa kläder, men det går däremot 

att säga att rabattkuponger är ett bra sätt att locka och fånga konsumenters 

uppmärksamhet på. 
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Abstract 

Discount coupons are one of the marketing tools included in companies' sales promotion 

activities. It is a tool that is one of the premier and most proven ways to increase sales and 

can be made in many different shapes, styles, values, etc. This study aims to describe and 

analyze coupons impact on consumers’ buying decision process and how it might start the 

process. It also aims to describe if coupons create a need to buy and whether consumers 

have become "immune" to discount coupons, because of the exposure to offers which 

could have led to that consumers are not motivated to buy anymore.  

The quantitative survey was conducted by sending out a web-based survey to 461 

business students at the University of Skövde, of which 108 responded. Respondents were 

asked to answer statements that they could answer from 1 to 5, the higher the number the 

more they agreed with the statement. The collected data were then transferred into SPSS 

where it was analyzed. 

In the analysis the responses were linked to the theoretical framework. After that 

univariate analysis and bivariate analysis were conducted. Finally, a cluster analysis was 

conducted to identify different groups where the groups had similar behaviour. The 

conclusion of this study is that coupons affect a consumers’ buying decision process and 

its steps, but in what way the coupons impact depends on what kind of consumer it is. It 

was revealed that there were three groups of economic students at the University of 

Skövde for whom the coupons affected in different ways. The conclusion is that it cannot 

be said that coupons create a need to buy clothes, but it can however be said that coupons 

are a great way to attract and capture consumers’ attention.  
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1. Inledning 

 

I uppsatsens inledande kapitel introduceras det valda ämnet samt bakgrunden till det valda 

problemet för att läsaren skall få en förståelse för vad syftet med uppsatsen är. Det inledande 

kapitlet avslutas med uppsatsens disposition för att få en överblick över uppsatsen. 

 

En rabattkupong som är ett av marknadsföringsverktygen som ingår i företagens sales 

promotion (säljfrämjande åtgärder) är en stöttepelare för marknadsföring. Det är ett 

verktyg som är ett av de främsta samt bevisade sätten att öka försäljningen och som kan 

göras i många olika former, stilar, värden m.m. (Smith & Schultz, 2004). Användandet av 

rabattkuponger innebär alltså att konsumenter får ett angivet prisavdrag och som skall leda 

till att företag generar ökad försäljning. Enligt Smith och Schultz (2004) visar studier på 

att influenser som främst påverkar köpbeslutet är word of mouth, att konsumenter blivit 

rekommenderade produkten, eller att konsumenter har en rabattkupong för produkten. 

Srinivasan och Anderson (1998) påstår att rabattkuponger också hjälper till att öka 

konsumenters medvetenhet om den marknadsförda produkten. Konsumenter lever idag i 

ett konsumtionssamhälle där de möts dagligen av rabatter och erbjudanden (Smith & 

Schultz, 2004). Kotler m.fl. (2005) hävdar dessutom att marknadsföringsverktyg så som 

rabattkuponger och andra kortsiktiga säljfrämjande åtgärder har ökat så pass att denna typ 

av marknadsföring håller på att förlora sin dragningskraft. Konsumenter blir 

bombarderade med olika erbjudanden och rabatter varav konsekvensen kan bli att 

konsumenterna inte blir påverkade längre och förmågan att trigga igång det snabba 

köpbeslutet försvagas, konsumenterna kan då ha blivit ”immuna” mot erbjudanden. Så hur 

är det egentligen? Enligt Smith och Schultz (2004) är rabattkuponger en stöttepelare för 

marknadsföring medan Kotler m.fl. (2005) menar att denna typ av 

marknadsföringsverktyg håller på att förlorar sin dragningskraft.  

Vidare har forskning kring sales promotion ökat i takt med att marknadsföring har ökat 

och forskare är intresserade att se vilken påverkan kortsiktiga marknadsföringsverktyg 

har. Typiska reslutat är att sales promotion ökar försäljning och marknadsandel av den 

marknadsförda produkten. Resultat visar också, lite överraskande enligt Low och Mohr 

(2000), att rabattkuponger har större påverkan på försäljningen än motsvarande sänkning 

på priset. Reslutat visar också på att rabattkuponger resulterar i att konsumenter spenderar 
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mera i den marknadsförda butiken än om samma erbjudande blivit annonserad i en 

tidningsannons enligt Yin Lam m.fl. (2001). De menar också på att rabattkuponger kan 

uppfattas mer personligt och mer lockande än en tidningsannons. Annan forskning visar 

dock att det finns risker med att lägga mycket pengar på sales promotion, att det bara är en 

snabb åtgärd på försäljningen och ingen långsiktig plan. Trots forskning om riskerna 

fortsätter företagen att lägga uppemot 75 % av deras marknadsföringsbudget på 

kortsiktiga marknadsföringsverktyg som sales promotion (Low & Mohr, 2000).  

 

1.1 Problembakgrund 

I dagens konsumtionssamhälle handlar människor mer och mer. Konsumtionen bidrar till 

samhällets tillväxt och handel utgör en växande del i Sveriges BNP och samhällen bygger 

på att befolkningen konsumerar (Konsumtionsrapporten, 2011). För att då locka kunder 

och differentiera sig från konkurrenterna använder sig företag av rabatterade erbjudanden i 

stor utsträckning. Enligt Folkes och Wheat (1995) lägger företag en stor del av sin 

marknadsföring och reklam på konsumenterbjudanden så som rabattkuponger, realisation, 

tävlingar, gratisprover m.m. Bortsett från kvalitet, bekvämlighet och variation borde 

produktens pris vara den enda faktorn som avgör om kundens köpbeslut. Det är dock 

nästan oundvikligt att utsättas för olika erbjudanden, så som ”ta två, betala för en” eller 

prisrabatter, vart än konsumenter går eller tittar. Detta kan påverka köpbeslutet hos 

konsumenter menar Davis och Millner (2005). Denna undersökning är begränsat till 

rabattkuponger från klädföretag då detta är en bransch som bland annat använder sig av 

rabattkuponger som marknadsföringsverktyg. Dessutom är kläder en post som svenska 

hushållen lägger mycket pengar på, den totala konsumtionen av kläder i svenska hushåll 

2010 var över 67 miljarder kronor. Konsumtionen av kläder har ökat med 46 % från 2000 

till 2010 och med 4,0 % från 2009 till 2010 (Konsumtionsrapporten, 2011). Enligt 

Institutet för reklam- och mediestatistiks (IRM, 2011) rapport finns det tydliga samband 

mellan utvecklingen av hushållens konsumtion och reklammarknadens utveckling som 

helhet. Medieinvesteringarna ökade med 8,4 % från 2009 till 2010 och enligt prognoser 

förväntas investeringarna öka med 0,3 % från 2011 till 2012 (IRM, 2011). 

Rabattkuponger är som sagt ett av marknadsföringsverktygen som ingår i företags sales 

promotion, andra verktyg som också ingår är bland annat tävlingar, gåvor, gratistester, 

mässor. Sales promotion har som uppgift att stimulera konsumenter till att ta ett köpbeslut, 
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och som dessutom skall uppmuntra konsumenter till att köpa nu (Kotler m.fl., 2005). 

Marknadsföringsverktygen som ingår i sales promotion är alltså avsedda till att ha en 

direkt påverkan på konsumenternas köpbeteende (Alvarez & Casielles, 2005). Alvarez 

och Casielles (2005) undersökning visar dessutom på att av alla typer av sales promotion 

är de med direkt prissänkning, så som till exempel en rabattkupong, de som har störst 

påverkan på konsumenter och är de mest effektiva verktygen. Att marknadsföring så som 

sales promotion ökar beror på flera faktorer menar Kotler m.fl. (2005). Bland annat möts 

företag internt ständigt med påtryckningar att öka försäljningen och den här typen av 

marknadsföring ses som ett effektivt försäljningsverktyg. Externt ökar konkurrensen hela 

tiden på marknaden och det blir allt svårare att differentiera sig mot konkurrenter, då kan 

kortsiktiga verktyg som rabattkuponger hjälpa företag att differentiera sig mot sina 

konkurrenter genom att till exempel öka värdet på rabattkupongerna.  Kraften med reklam 

har dessutom minskat på grund av ökade kostnader, media brus och lagar. Då kan till 

exempel rabattkuponger tillsammans med andra kommunikationskanaler så som e-post, 

som är ett vanligt sätt att skicka ut rabattkuponger på, erbjuda ett mer kostnadseffektivt 

sätt att nå ut till konsumenterna (Kotler m.fl., 2005). 

  

1.2 Problemdiskussion  

Enligt Kotler och Keller (2006) genomgår konsumenter fem steg när ett beslut om ett 

eventuellt köp ska tas: problem/behov upptäckt, informationssökande, utvärdering av 

alternativ, köpbeslut, och utvärdering av köp. Processen kan sättas igång genom interna 

(hunger, törst) eller externa (reklam, familjemedlemmar) stimuli. Konsumenter behöver 

dock inte alltid gå igenom alla fem stegen, utan kan hoppa över steg eller även vända på 

ordningen av stegen. Processen börjar långt innan själva köpet och kan ha en påverkan 

långt efter köpet (Kotler & Keller, 2006). Kotler och Keller (2006) menar också att 

”smarta” företag gör allt för att förstå deras kunders köpbeslutsprocess. Enligt Comegys 

m.fl. (2006) är fem-stegs modellen om köpbeslutsprocessen ett verktyg som många 

marknadsförare använder sig av när de vill förstå sina kunder och deras beteende bättre. 

Det är därför en undersökning om rabattkupongers påverkan på köpbeslutsprocessen är 

intressant, detta eftersom rabattkuponger är ett marknadsföringsverktyg som från företags 

sida används för att locka kunder till att köpa. Som Smith och Schultz (2004) påstår är 

rabattkuponger ett bra och kontrollerbart sätt att öka försäljningen, företag kan vidare 

kontrollera hur stor försäljning de vill generera genom att bestämma värdet på 
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rabattkupongen. Rabattkuponger kan alltså vara ett externt stimuli som sätter igång hela 

köpbeslutsprocessen och skapar ett behov som inte fanns där förut. Eller har 

rabattkuponger tappat förmågan att trigga igång köpbeslutet, att konsumenterna har blivit 

”immuna” mot erbjudanden. Det finns ett tydligt gap kring forskning om 

köpbeslutsprocessen kopplat till rabattkuponger samt forskning överhuvudtaget som 

endast fokuserar på rabattkuponger och dess dragningskraft. Det är därför angeläget att 

genomföra denna undersökning, då många företag faktiskt använder sig av denna typ av 

rabatterade erbjudanden. Detta leder fram till problemformuleringarna. 

 

1.3 Problemformulering 

- Påverkar rabattkuponger konsumenters köpbeslutsprocess och i så fall hur?  

- Skapar rabattkuponger ett behov eller har konsumenter blivit ”immuna” mot 

erbjudanden? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med undersökningen är att beskriva och analysera rabattkupongers påverkan på 

köpbeslutsprocessen och hur rabattkuponger eventuellt sätter igång processen. Syftet är 

också att beskriva huruvida rabattkuponger skapar ett behov till att köpa. Vidare 

undersöka om konsumenter på grund av rabattkuponger hoppar över vissa av stegen i 

köpbeslutsprocessen, till exempel går direkt från problemupptäckt till köpbeslut. Avsikten 

är också att undersöka ifall konsumenter har blivit ”immuna” mot rabattkuponger.  

 

1.5 Avgränsningar 

Studien är avgränsad till ekonomistudenter på Högskolan i Skövde. Undersökningen är 

även avgränsad till rabattkuponger som kommer från klädföretag eftersom det är en 

bransch som ofta använder rabattkuponger som marknadsföringsverktyg och för att kläder 

är en stor del av konsumtionssamhället. Detta för att undersöka en konkret population och 

marknad där ett specifikt köpbeslut tas, det vill säga beslutet om att köpa kläder. 
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1.6 Definitioner 

Definitionen på en rabattkupong är enligt American Marketing Association Dictionary 

(2012) ett tryckt certifikat som berättigar innehavaren till ett angivet prisavdrag eller ett 

särskilt värde på en produkt, i allmänhet också under en bestämd tidsperiod. Värdet av 

rabattkupongen löses in av säljaren. I begreppet rabattkuponger ingår rabattkuponger i 

pappersform, rabattkuponger via sms och rabattkuponger via e-post (digitala 

rabattkuponger). 

Sales promotion är enligt Kotler m.fl. (2005) kortsiktiga incitament för att uppmuntra till 

köp eller för försäljning av en produkt eller tjänst. 

Köpbeslutsprocessen kan definieras som en fem-stegs modell som innebär att 

konsumenter går igenom fem steg i beslutet om ett köp (Kotler & Keller, 2006). 

 

1.7 Disposition 

Kapitel 2 – Metod: Detta kapitel avser att ge läsaren en inblick angående hur uppsatsens 

design ser ut samt vilka undersökningsmetoder som använts i denna uppsats. Vidare i 

kapitlet beskrivs hur datainsamlingen gått till och behandlats. Avslutningsvis kommer 

uppsatsens kvalitet att diskuteras. 

Kapitel 3 – Teoretisk Referensram: I den teoretiska referensramen kommer de teorier som 

skall ge bakgrund för den empiriska undersökningen presenteras. Den teoretiska 

referensramen kommer sedan att stå som bakgrund för empirin och analysen i uppsatsen. 

Kapitel 4 – Empiri: I empirikapitlet redovisas och beskrivs resultaten ifrån de frågor som 

ställts till respondenterna i undersökningen. 

Kapitel 5 – Analys: I detta kapitel kommer det empiriska materialet ifrån kapitel 4 att 

analyseras med hjälp av den teoretiska referensramen som presenterades i kapitel 3. 

Kapitel 6 – Slutsats: I detta kapitel kommer slutsatserna som dragits utifrån analyskapitlet 

presenteras. Här kommer även det valda ämnet samt vad som hade kunnat göras 

annorlunda att diskuteras. Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt forskning. 
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2. Metod  

 

Detta kapitel avser att ge läsaren en inblick angående hur uppsatsens design ser ut samt vilka 

undersökningsmetoder som använts i denna uppsats. Vidare i kapitlet beskrivs hur 

datainsamlingen gått till och behandlats. Avslutningsvis kommer uppsatsens kvalitet att 

diskuteras. 

 

2.1 Undersökningsdesign  

Vid en survey-undersökning observeras och registreras verkligheten passivt, utan att aktivt 

ta del i och påverka den. De förhållanden som undersöks ställs emot varandra, till exempel 

jämföra män och kvinnor (Lekvall & Wahlbin, 2001). En survey-ansats är passande för 

denna undersökning då informationen samlades in med hjälp av enkäter, som är en typisk 

survey-teknik. På så vis kunna beskriva och förklara rabattkupongers eventuella påverkan 

på köpbeslutsprocessen vilket delvis är syftet med denna studie (Malhotra & Birks, 2007). 

 

2.2 Forskningsstrategi 

Skillnaderna mellan kvalitativ och kvantitativ undersökning är att den insamlade data i 

kvalitativ undersökning uttrycks i ord och analysen görs i form av verbala resonemang. 

Medan den insamlade data i kvantitativ undersökning kodas i sifferform och analyseras 

genom statistiska sammanställningar (Lekvall & Wahlbin, 2001). Då denna undersöknings 

syfte är att beskriva om och hur köpbeslutsprocessen kan påverkas och i vilken 

utsträckning en rabattkupongs påverkan har är en kvantitativ undersökning lämplig. En 

kvantitativ undersökning är också lämplig då det ger mycket information på kort tid. 

Förhoppningen med enkäterna var att kunna se eventuella samband mellan rabattkupongen 

och beslutet om att köpa. Förhoppningen var också att kunna analysera insamlad data med 

hjälp av teorierna som används, alltså en deduktiv metod som innebär att det finns teoretisk 

grund för studien (Malhotra & Birks, 2007).  

 

2.3 Metodologiskt syfte 

Enligt Malhotra och Birks (2007) hör survey-undersökningar, kvantitativa observationer 

och deskriptiv inriktning ihop. I deskriptiva undersökningar är syftet att beskriva 

någonting. En deskriptiv undersökning utgår från specificerade frågeställningar och 
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hypoteser enligt Malhotra och Birks (2007). Detta passar in på denna undersökning då den 

utgår från fem-stegs modellen om köpbeslutsprocessen och har som syfte att beskriva 

denna process och rabattkupongers eventuella påverkan. Vidare även se om det finns ett 

samband med att konsumenter blir bombarderade med erbjudanden och att 

konsumenterbjudanden som rabattkuponger eventuellt inte har stor dragningskraft. 

 

2.4 Datainsamlingsmetod 

2.4.1 Val av studieobjekt  

Det finns två typer av urvalsmetoder att välja mellan, sannolikhetsurval och icke-

sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval förutsätter att urvalet görs enligt vissa definierade 

metoder som kan vara både tids- och kostnadskrävande. Ett icke-sannolikhetsurval är ett 

urval som har gått till på något annat sätt än genom en slumpmässig urvalsprocess. Inom 

icke-sannolikhetsurval finns det några vanliga typer av urval som inte grundar sig på 

sannolikhetsprincip, till exempel; kvoturval, bedömningsurval, bekvämlighetsurval 

(Lekvall & Wahlbin, 2001). 

Då sannolikhetsurval är både tidskrävande och kostsamt är ett icke-sannolikhetsurval 

lämpligt till denna undersökning, det vill säga ekonomistudenter på Högskolan i Skövde. 

Alltså ett urval som påminner mest om ett bekvämlighetsurval då undersökningsenheterna 

är lättillgängliga. Studenter kan anses vara en passande grupp att undersöka då det enligt 

Konsumtionsrapporten (2010) är kvinnor och unga som handlar mest kläder. Kvinnor och 

de i åldern 16-29 är de som i störst utsträckning har svarat att de handlar några gånger per 

månad. Studenter är ofta en grupp som hör till de unga mellan 16-29 år därför bör en 

undersökning om huruvida rabattkuponger har en inverkan på konsumenter vid köp av 

kläder vara relevant att göra på studenter. Enligt Davis och Millner (2005) är studenter en 

grupp som ofta utsätts för konsumenterbjudanden och dessutom är mer känsliga och mer 

ekonomiskt beroende av sådana erbjudanden. Därför var valet att skicka ut till 

ekonomistudenter på Högskolan i Skövde passande, de är lättillgängliga och en bra 

urvalsgrupp för undersökningen.  

2.4.2 Primär och sekundärdata 

Denna undersökning grundas på både primär- och sekundärdata. Sekundärdata är data 

som redan finns insamlat och sammanställt för något annat syfte (Lekvall & Wahlbin, 



8 

 

2001). För att finna sekundärdata har Högskolan i Skövdes bibliotek samt databaser 

använts. Sekundärdata har hämtats från olika tidsskrifter, rapporter, artiklar, litteratur och 

elektroniskt material. Databaser som använts för att finna vetenskapliga artiklar är bland 

annat Emerald, ABI/INFORM Complete och Google Scholar. Sökord som använts på 

dessa databaser är till exempel sales promotion, coupons, discounts, 

köpbeslutsprocess/buying decision process. För att få fram relevant litteratur har samma 

sökord som i databaserna använts, men i detta fall i Högskolan i Skövdes biblioteks 

sökdator samt i Skövdes stadsbibliotek. Dessutom har litteratur hittats som använts i 

annan forskning som varit användbart för denna undersökning. Det har dock varit svårt att 

finna relevanta vetenskapliga artiklar om köpbeslutsprocessen kopplat till rabattkuponger 

och behov, på grund av detta har generella teorier om köpbeslutsprocessen, sales 

promotion och behov använts.  

Primärdata definieras av Lekvall och Wahlbin (2001) som grunddata som samlas in från 

den ursprungliga källan för det aktuella undersökningsändamålet. Primärdata kan samlas 

in med hjälp av till exempel intervjuer, observationer och enkäter. Primärdata för denna 

undersökning samlades in genom elektroniska enkäter, som är en typisk survey-teknik och 

ett bra verktyg vid kvantitativa undersökningar. Webbenkäten skickades ut till 461 

högskolestudenter vid Högskolan i Skövde, där samtliga studerar någon av 

ekonomiinriktningarna. Enkäten besvarades av 108 studenter, vilket ger en svarsfrekvens 

på 23,43 %. Svarsfrekvens kan i verkligheten vara något högre då vissa studenter som 

fanns med i e-post listorna inte går kvar på högskolan i Skövde och därmed inte heller haft 

möjlighet att svara på enkäten.  

2.4.3 Utformning av enkät  

Vid utformningen av enkäten användes det webbaserade programmet Qualtrics, där 

frågorna lades in för att sedan skapa en länk för enkäten som skickades ut via e-post. När 

all data var insamlad överfördes den till statistikprogrammet SPSS där den analyserades 

med hjälp av klusteranalys samt analys av en variabel och två variabler (linjär 

regressionsanalys). Klusteranalys är användbar då målet är att identifiera och klassificera 

grupper som har liknande egenskaper. Detta för att få en förståelse för mönster av likheter 

och olikheter och med hjälp av dessa kunna klassificera objekten i relativt liknande 

grupper (Malhotra & Birks, 2007). Utifrån klusteranalysen är förhoppningen att kunna 

förstå respondenternas beteende bättre och att kunna identifiera olika grupper där de inom 
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gruppen har liknande beteende. Bakomliggande faktorer för undersökningen och som 

sedan hade betydelse i klusteranalysen var kön. Modeintresse och shoppingintresse 

undersöktes också då dessa faktorer ofta kan kopplas ihop med rabattkuponger och kläder. 

För att försäkra om att enkäten fungerade skickades en pilotstudie av enkäten ut till ett 

antal försökspersoner, detta för att få feedback och även för att kunna rätta till eventuella 

fel som påvisades då det är försent att ändra någonting när enkäten väl har skickats iväg. 

Enkäten är utformad med strukturerade frågor, alltså frågor med fasta svarsalternativ som 

tvingar respondenten att välja utifrån förvalda alternativ (Malhotra & Birks, 2007). Detta 

passar denna undersökning då alla i urvalet kommer att få samma enkät och frågorna 

kommer vara exakt samma för alla. På detta sätt blir kodning, analyseringen och 

tolkningen av den insamlade data lättare. För att just kodning, analys och tolkning skulle 

gå smidigt togs ofullständiga svar bort, alltså de som avbröt enkäten innan de svarat på 

alla frågor. Strukturerade frågor kan till exempel utformas med flervalsfrågor, 

tvåvalsfrågor och skalor (Malhotra & Birks, 2007). Hela enkäten förutom en fråga 

utformades med skalor, för att sedan lätt kunna jämföra och analysera de olika svaren. 

Påståenden gavs till respondenten där sedan respondenten hade möjligheten att kryssa i en 

skala från 1-5 där till exempel 1 är ”Håller inte alls med” till 5 ”Håller helt och hållet 

med”. Respondenten skulle då efter bästa förmåga kryssa i det som stämde bäst in på 

honom/henne, ju högre siffra desto mer höll respondenten med påståendet. Sista frågan 

var en öppen fråga, detta för att respondenterna skulle ha möjligheten att lämna en 

kommentar ifall de hade något att tillägga. Viktigt att tänka på är också att enkäten inte 

blir för lång och inte har för många öppna frågor, vilket kan leda till ett högre bortfall då 

respondenter avskräcks ifrån att svara (Bryman & Bell, 2010). Detta togs i beaktande i 

denna undersökning som inte tog respondenterna mer än några minuter att genomföra. 

Enkätens layout utformades på ett sätt att den skulle vara lockande och lätt för 

respondenterna att besvara. Tillsammans med enkäten skickades en förklaring till vem 

författaren är, studiens syfte och hur respondenterna skall gå tillväga. 

 

2.5 Kvalitet  

För att kunna intyga säkerhet i mätningen skall undersökningen ha validitet, reliabilitet, 

replikerbarhet och trovärdighet. Validitet innebär att mäta den egenskap som avses att 

mäta, vilket anses ha uppfyllts då all information som samlats in har haft ett tydligt 
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samband med problemformulering och syfte. Reliabilitet innebär undersökningens 

förmåga att motstå inflytande av olika tillfälligheter, att resultatet blir densamma om 

undersökningen skulle upprepas (Lekvall & Wahlbin, 2001). För att öka reliabiliteten 

genomfördes en pilotstudie, alltså testa undersökningen på några personer innan enkäten 

skickades till respondenterna. Innan enkäten skickades ut kontaktades även ansvarig 

personal vid högskolan i Skövde för att få tillåtelse och få bekräftat att enkäten skickades 

ut till rätt urvalsgrupp. Samt att ett reliabilitetstest gjordes för att försäkra att den interna 

reliabiliteten var tillfredsställande och för att höja kvaliteten på arbetet. Det test som 

gjordes för att testa den interna reliabiliteten var Cronbach’s alpha, som är ett 

sammanfattande korrelationsmått mellan samtliga frågor (Malhotra & Birks, 2007). Enligt 

Malhotra och Birks (2007) kan resultatet variera från 0 till 1, där resultat över 0,6 ses som 

god reliabilitet. Reliabiliteten i denna undersökning kan då ses som tillfredsställande då 

Cronbach’s alpha värdet hamnade på 0,887.  

Då enkäten hade fasta svarsalternativ och samma enkät skickades ut till alla respondenter 

blir också replikation möjligt, undersökningen kan alltså göras om av andra. För att 

replikerbarhet skall vara möjligt och för ökad validiteten är det också viktigt att beskriva 

metoden för undersökningen så konkret som möjligt, vilket har gjorts i detta metodkapitel 

(Bryman & Bell, 2010). Dock kan inte generalisering tillämpas på denna undersökning då 

generalisering kräver ett representativt urval och resultaten skall kunna generaliseras till 

andra grupper och situationer än den specifika undersökningen (Bryman & Bell, 2010). 

Detta kan inte göras på denna undersökning då ett icke-sannolikhetsurval och inte ett 

representativt urval använts. Fokus ligger istället på att beskriva sambanden om 

rabattkupongers eventuella påverkan på beslutet om att köpa med hjälp av en kvantitativ 

undersökning. Om undersökningen genomförts med ett representativt urval skulle kvalitén 

kunnat öka. 

Det finns också risk till bortfall det vill säga att respondenter inte svarar, vilket är troligt 

då det är lätt för respondenter att ignorera ett e-post meddelande ifall de känner att de inte 

har tiden eller orken att svara. Detta i sin tur kan påverka undersökningen negativt. För att 

svarsfrekvensen skulle bli så hög som möjligt skickades därför en påminnelse ut, detta 

fungerade då nästan hälften av alla svar kom in efter att påminnelsen skickats ut. För att 

dessutom undvika fel när enkäterna skickades ut var frågorna tydligt formulerade så att 

respondenterna inte skulle missförstå frågorna samt att frågorna ställdes på ett sådant sätt 



11 

 

så att respondenterna skulle förstå dem, alltså vardagligt formulerade frågor utan allt för 

många teoretiska termer. 

 

2.6 Reflektioner 

Då forskning kring köpbeslutsprocessen kopplat till rabattkuponger inte funnits finns det 

ingen möjlighet att styrka de empiriska resultaten från denna undersökning med liknande 

empiriska resultat från annan forskning. Det har varit en stor utmaning med denna 

undersökning att hitta relevant forskning som kan styrka denna undersökning då det 

verkar som att rabattkuponger är ett relativt outforskat område. På grund av detta har valet 

av en kvantitativ undersökning varit till nytta, för att få mycket information på kort tid 

samt för att fånga in många aspekter kring rabattkuponger. Dessutom har det varit bra att 

göra undersökningen från ett konsumentperspektiv, de är trots allt de som skall köpa från 

klädföretagen och lockas dit av rabattkuponger. Det som möjligen kunnat kompletteras 

med hjälp av intervjuer är frågor som berör behovet till att köpa kläder för att uppnå 

sociala behov samt uppskattningsbehov, då dessa är relativt djupa faktorer som är svårt att 

fånga med endast fasta svarsalternativ och påståenden. En kvantitativ undersökning går 

inte lika djupt in i ämnet som en kvalitativ undersökning, så om en kvalitativ 

undersökning genomförts hade undersökningen gått mer in på djupet på en specifik del av 

ämnet. Det som även skulle kunna kompletteras för framtida forskning är att göra denna 

undersökning på flera åldersgrupper då studenter är en relativt liten grupp och är en grupp 

som ofta har det svårt ekonomiskt, vilket kan ha påverkat resultaten trots att Davis och 

Millner (2005) påstår att studenter är en grupp som ofta utsätts för konsumenterbjudanden 

och dessutom är mer känsliga och mer ekonomiskt beroende av sådana erbjudanden. Valet 

av undersökningsmetod har däremot varit bra då detta har resulterat i en överblick över 

ämnet.  
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3. Teoretisk Referensram 

 

I den teoretiska referensramen kommer de teorier som skall ge bakgrund för den empiriska 

undersökningen presenteras. Den teoretiska referensramen kommer sedan att stå som 

bakgrund för empirin och analysen i uppsatsen. 

 

3.1 Inledning 

Denna uppsats utgår från en deduktiv metod, alltså att det finns en teoretisk grund för 

studien. I detta fall kommer Kotlers fem-stegs modell om köpbeslutsprocessen stå som 

huvudmodell för studien, detta för att bättre förstå hur köpbeslutsprocessen ser ut när 

konsumenter har en rabattkupong. Andra författares åsikter kring köpbeslutsprocessen 

kommer också att tas upp men Kotlers fem-stegs modell är den huvudsakliga modellen då 

det är en klassisk modell som många marknadsförare använder (Comegys m.fl., 2006). 

Exempel på andra författare som tar upp köpbeslutsprocessen är Solomon m.fl. (2010) 

samt Axelsson och Agndal (2005). De säger dock i princip samma sak om 

köpbeslutsprocessen som Kotler och Keller (2006) och stegen är lika varandra, men de har 

olika synvinklar och andra exempel. Solomons m.fl. (2010) samt Axelsson och Agndals 

(2005) åsikter kommer alltså också att beröras. Först tas köpbeslutsprocessen och dess 

steg upp, sedan redovisas den tidigare forskning som funnits kring sales promotion 

aktiviteter. Teorikapitlet avslutas med en diskussion och en beskrivning av de bortval som 

gjorts. 

 

3.2 Fem-stegs modellen om köpbeslutsprocessen 

Kotlers fem-stegs modell om köpbeslutsprocessen är ett hjälpmedel som många 

marknadsförare använder för att kunna analysera sina kunder och få en bättre förståelse 

för dem och deras köpbeteende (Comegys m.fl., 2006). Som namnet antyder är det fem 

steg i processen: problem/behov upptäckt, informationssökande, utvärdering av alternativ, 

köpbeslut, och utvärdering av köp (figur 3.1). Processens omfattning beror på hur 

komplext inköp det handlar om, ett rutinköp innebär vanligtvis en kort köpbeslutsprocess 

medan köp av en dyr vara oftast medför en mer omfattande köpbeslutsprocess (Axelsson 

& Agndal, 2005). Köp av kläder kan tänkas ligga någonstans mittemellan rutinköp och ett 

omfattande köp. 
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Figur 3.1 Köpbeslutsprocessen (Kotler & Keller, 2006). 

3.2.1 Steg 1 Problem/behov upptäckt 

Köpbeslutsprocessen startas med att konsumenter upptäcker ett behov vilket kan triggas 

igång antingen av interna stimuli så som hunger och törst som skapar behovet till att äta 

och dricka. Eller externa stimuli så som reklam eller marknadsföring som skapar behovet 

att till exempel köpa ett nytt klädesplagg (Kotler & Keller, 2006). Rabattkuponger och 

andra typer av sales promotion verktyg kan vara en typ av externt stimuli som triggar 

igång konsumenters tankar om att göra ett köp. Det marknadsförare är ute efter är att få 

konsumenter att ta just det köpbeslutet snabbt för att på så vis generera ökad försäljning 

(Kotler m.fl., 2005). Som Solomon m.fl. (2010) påstår är behov ett grundläggande 

tillstånd hos människan där marknadsföring endast rekommenderar saker som kan 

tillfredsställa behovet. Även Axelsson och Agndal (2005) talar om behovet, de menar att 

behovet aktiveras när konsumenter upplever tillräckligt stora skillnader mellan upplevt 

och önskat tillstånd. De hävdar dessutom att det går en skiljelinje mellan de konsumenter 

som aktiverar behovet för att komma ifrån något och dem som vill komma till ett visst 

tillstånd (Axelsson & Agndal, 2005). Konsumenter som ger sig ut i klädbutikerna direkt 

när vårkollektionen kommer är ett typiskt exempel på de som vill komma till ett visst 

tillstånd medan de som vill komma ifrån ett visst tillstånd är till exempel konsumenter 

som köper en sista minuten resa till vilket resmål som helst. Hela processen börjar alltså 

med att ett behov finns eller något som skapar ett behov, ett behov som inte fanns där 

förut. Som Kotler och Keller (2006) anser måste verktyget som triggar igång processen 

höja konsumenters motivation så pass att ett potentiellt köp övervägs. För att bättre förstå 

och beskriva hur människans behov uppkommer är Maslows behovshierarki ett lämpligt 

verktyg (figur 3.2).  
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Figur 3.2 Maslows behovshierarki (Kotler & Keller, 2006) 

Maslows behovshierarki handlar om att människan har olika behov som behöver uppfyllas 

och delar in dessa behov i olika nivåer, från de mest primära behoven i botten till de minst 

primära i toppen. De olika behoven är fysiskt välbefinnande, trygghets behov, sociala 

behov, uppskattnings behov och självförverkligande. Människan försöker uppfylla det 

viktigaste behovet först innan han/hon går vidare till nästa nivå, dock behöver inte ett 

behov vara uppfyllt till 100 % för att människan skall gå vidare till nästa nivå (Maslow, 

1987). Kotler och Keller (2006) menar att Maslows behovshierarki är ett bra verktyg för 

marknadsförare att förstå hur olika produkter passar in i konsumenternas planer, mål och 

liv. De nivåer i Maslows behovshierarki som är närmast kopplat till steg 1 i 

köpbeslutsprocessen då det handlar om klädköp är främst nivå 3 och 4 som handlar om 

sociala behov samt uppskattningsbehov. Nivå 3 handlar om hur personer tror andra ser på 

dem och känslan av gemenskap, det vill säga att känna samhörighet till en grupp (Maslow, 

1987). För vissa kan dessa behov uppnås genom att köpa kläder, som Solomon m.fl. 

(2010) menar baseras ofta valet av klädköp på vad som är mode och önskan om att vara 

moderiktig eller att konsumenter till exempel försöker visa att de tillhör en viss 

samhällsgrupp med hjälp av mode. För att visa gemenskap med den högre 

samhällsklassen kan eventuellt det senaste och dyraste modet användas för att uppfylla det 

sociala behovet. Solomon m.fl. (2010) menar också att många sociologer ser mode som ett 
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kollektivt beteende, att så många blir påverkade av samma fenomen samtidigt. Detta kan 

kopplas ihop med att behovet för nivå 4 behöver uppfyllas, alltså behovet att nå 

självförtroende och erkännanden från andra, som i sin tur kan påverka beslutet om att 

köpa.  

3.2.2 Steg 2 Informationssökande 

Under detta steg söker konsumenter information om möjliga alternativ, processen är 

beroende av det specifika behovet. Beroende på behovet skiljer det på högt eller lågt 

engagemang hos konsumenter. Högt engagemang medför ofta en mer omfattande 

sökprocess medan ett lågt engagemang och mindre viktiga köp ofta innebär en mindre 

omfattande sökprocess (Axelsson & Agndal, 2005). Generellt får konsumenter mest 

information från kommersiella källor så som reklam eller internetsidor, men den 

effektivaste informationen fås genom personliga källor så som familj och vänner eller 

offentliga källor som är oberoende eftersom de på ett sätt kan bekräfta att produkten är bra 

eller verkar bra. Nyckeln för en marknadsförare i detta steg är att veta just till vilken källa 

en konsument söker sig för att leta information (Kotler & Keller, 2006).  

3.2.3 Steg 3 Utvärdering av alternativ 

Det finns två grundläggande begrepp som stärker möjligheten att förstå konsumenters 

utvärdering av alternativ enligt Kotler och Keller (2006). Det första är att konsumenter 

försöker att fylla ett behov. För det andra söker konsumenter efter särskilda fördelar, varje 

produkt ses som en bunt av olika egenskaper och förmågor att leverera de fördelar som 

eftersträvas för att tillfredsställa behovet. I det här steget kan generella kriterier skiljas, så 

som pris och varumärke samt produktspecifika kriterier. Om två eller fler produkter ses 

som likvärdiga varumärkesmässigt och funktionellt tenderar pris att vara det avgörande 

kriteriet (Axelsson & Agndal, 2005). Solomon m.fl. (2010) påstår att det framförallt gäller 

för marknadsförare att se till att deras företag och varumärke är bland konsumenternas 

alternativ. Då kan det tänkas att rabattkuponger som skickas till konsumenter är ett bra sätt 

att fånga deras uppmärksamhet på och att på grund av detta finns den marknadsförda 

butiken bland konsumenternas alternativ där de kan tänka sig att handla ifrån. 

3.2.4 Steg 4 Köpbeslut 

Detta steg kan helt enkelt innebära att köpet bara är en enkel fråga om genomförande när 

konsumenter kommit fram till vad de vill ha (Axelsson & Agndal, 2005). Det kan dock 
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ändå komma saker mellan avsikten med att köpa och det faktiska köpet även då 

konsumenter kommit till detta steg i processen. En faktor enligt Kotler och Keller (2006) 

är åsikter från andra, att åsikter från andra kan få konsumenter att ändra sig gällande valet 

av produkt som var tänkt att köpas. En annan faktor kan vara oförutsedda händelser, vilket 

kan vara allt ifrån att ett annat köp blir mer viktigt till att försäljaren är otrevlig. Dessa är 

faktorer som kan störa eller ändra avsikten att köpa.   

3.2.5 Steg 5 Utvärdering av köp 

Efter att ett köp är genomfört utvärderas köpet. Konsumenter kan känna sig nöjda med 

köpet eftersom produkten har fyllt de förväntningarna de hade eller också för att de till 

exempel har fått uppmuntrande kommentarer från andra och på det viset känner att köpet 

var rätt. Eller så känner konsumenter en missnöjdhet efter att ha upplevt egenskaper med 

produkten som är oönskade. Det är alltså viktigt att se till och kontrollera att konsumenter 

är nöjda med köpet, det är avgörande för huruvida konsumenter kommer tillbaka eller inte 

(Kotler & Keller, 2006). Det övergripande resultatet av processen är huruvida 

konsumenter blir nöjda eller inte (Axelsson & Agndal, 2005). 

 

3.3 Sales Promotion (tidigare forskning) 

En definition av sales promotion riktat mot konsumenter är enligt American Marketing 

Association Dictionary (2012) att det är ett externt riktat incitament som erbjuds till 

konsumenter under en begränsad tidsperiod för att stimulera konsumenters efterfrågan och 

produktens spridning. Sales promotion används också för att motverka konkurrenternas 

reklam och sales promotion aktiviteter (American Marketing Association Dictionary, 

2012). 

Sales promotion har alltså till uppgift att stimulera och motivera konsumenter till att ta ett 

köpbeslut, och som dessutom skall stimulera och motivera konsumenter till att ta det 

beslutet nu (Kotler m.fl., 2005). Forskning visar på att sales promotions verktyg är unika 

på grund av förmågan att ge snabba reslutat och är effektiva när det gäller att motivera 

konsumenter till att köpa och även att det kan fungera som motattack mot konkurrenters 

sales promotion aktiviteter (Srinivasan & Anderson, 1998). Hur är det då med hur olika 

typer av kortsiktiga marknadsföringsverktygs motiverande effekt på konsumenters 

köpbeslut, hur står sig rabattkuponger mot andra typer av sales promotion verktyg? 

Förutom skyltning och exponering av olika produkter i butik använder sig företag också 
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av utomstående kommunikationskanaler för att nå ut med sina erbjudanden till 

konsumenter (Yin Lam m.fl., 2001). Enligt Yin Lam m.fl. (2001) visar tidigare 

undersökningar på att sådan kommunikation ökar butiksförsäljning och även försäljning 

av den marknadsförda produkten. De har också forskat kring skillnaden mellan en 

tidningsannons och en rabattkupongs påverkan på försäljningen. De menar att 

rabattkuponger som skickats till konsumenter har en mer psykologisk effekt på dem och 

uppfattas som mer personligt och på så vis värderas högre. Å andra sidan har en annons i 

tidningen med samma erbjudande en större täckning, en annons når ut till ett större antal 

konsumenter. Deras forskningsresultat visar på att rabattkuponger resulterar i att 

konsumenter i genomsnitt spenderar mera i den marknadsförda butiken jämfört med när 

samma erbjudande marknadsförts genom en tidningsannons. Deras resultat visar dock på 

att tidningsannonsen lockade fler konsumenter till att komma till den marknadsförda 

butiken, vilket inte är förvånande eftersom en annons som sagt har större täckning (Yin 

Lam m.fl., 2001). Folkes och Wheats (1995) undersökning visar att ett erbjudande i form 

av en rabattkupong sänkte konsumenters prisuppfattning medan en motsvarande 

prissänkning och erbjudande i butik uppfattades på liknande sätt som ordinariepris 

uppfattas. Detta kan möjligtvis kopplas ihop med Yin Lams m.fl. (2001) påstående om att 

rabattkuponger har en mer psykologisk effekt på konsumenter och uppfattas mer 

personligt än om samma erbjudande är tillgängligt för alla konsumenter. 

Alvarez och Casielles (2005) undersökning visar att sales promotion aktiviteter kan vara 

avgörande för vilket varumärke konsumenter väljer när båda varumärkena är lika 

attraktiva för dem, vilket kan kopplas till steg 2 och 3 i köpbeslutsprocessen. Steg 2 som 

handlar om informationssökning där konsumenter söker information om olika produkter 

påverkas till den grad att de endast söker information om olika produkter i just den 

marknadsförda butiken och ignorerar konkurrenterna. Steg 3 som handlar om utvärdering 

av alternativ påverkas i den utsträckningen att alternativen är begränsade till produkterna 

från butiken rabattkupongen kommer ifrån, dock måste konsumenter fortfarande ta 

ställning till vilken typ av klädesplagg som ska inhandlas ifall rabattkuponger erbjuder 

rabatt på ett valfritt klädesplagg. 

Xia och Monroes (2008) undersökning visar skillnader på hur erbjudandet framställs 

jämfört med om konsumenter hade planer på att köpa eller inte. Konsumenter som hade 

planer att köpa en viss produkt var erbjudandena som framställdes som ”betala mindre” 

mer attraktiva än de erbjudandena som framställdes som ”spara mera”, även fast det var 
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samma erbjudande. Däremot konsumenterna som inte hade planer på att köpa produkten 

det var erbjudande på blev mer påverkade när erbjudandet framställdes som ”spara mera” 

eftersom ”betala mindre” fick konsumenterna att bli misstänksamma om kvaliteten på 

produkten.  

3.3.1 Kritik mot sales promotion 

Low och Mohr (2000) ifrågasätter sales promotion i sin forskning där de jämför reklam 

med sales promotion. De undrar varför företag fortsätter att spendera så mycket pengar på 

sales promotion jämfört med reklam trots att det finns bevis på oönskade effekter. De 

menar också på att resultat visa att om företag använder sig för mycket av sales promotion 

för ofta över en lång tidsperiod kan detta leda till att konsumenter får ett dåligt 

förhållningssätt till varumärket. Detta kan kopplas till Xia och Monroes (2008) 

undersökning som visar att om erbjudandet framställs på fel sätt kan det leda till att 

konsumenter blir misstänksamma mot kvalitén på produkterna. Enligt Alvarez och 

Casielles (2005) kan nackdelen med sales promotion också vara att konsumenter känner 

sig manipulerade och därför ”straffar” företaget genom att inte köpa. De menar också att 

en sales promotion aktivitet har större effekt när den är oväntad och sker sporadiskt, än 

om konsumenter kan förutse när ett erbjudande kommer. Low och Mohr (2000) hävdar att 

tidigare forskning visar på att reklam används som mest i introduktions- och tillväxtstadiet 

av en produkt, detta för att få konsumenter uppmärksamma på produkten men under 

mognadsfasen av produkten händer det någonting. Då leder intensiv konkurrens till att 

fokuset flyttas från reklam till sales promotion aktiviteter eftersom företaget vill ta 

marknadsandelar från konkurrenterna, vilket också visade sig stämma enligt Low och 

Mohrs (2000) undersökning. 

3.3.2 Resultat sales promotion  

Resultaten kring forskning om olika sales promotion verktyg visar alltså att sales 

promotions verktyg är unika på grund av förmågan att ge snabba reslutat och är effektiva 

när det gäller att motivera konsumenter till att köpa (Srinivasan & Anderson, 1998). 

Dessutom av alla typer av sales promotion är de med direkt prissänkning, så som till en 

rabattkupong ger, de som har störst påverkan på konsumenter och är de mest effektiva 

verktygen (Alvarez & Casielles, 2005). Vidare visar Alvarez och Casielles (2005) resultat 

att sales promotion aktiviteter kan vara avgörande för vilket varumärke konsumenter 

väljer när båda varumärkena är lika attraktiva för dem. Forskningsresultat visar också att 
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rabattkuponger leder till att konsumenter i genomsnitt spenderar mera i den 

marknadsförda butiken jämfört med när samma erbjudande marknadsförts genom en 

tidningsannons, vilket kan ha att göra med att rabattkupongen som skickats till 

konsumenten värderas högre då den har en psykologisk effekt på konsumenterna. Medan 

en tidningsannons lockar fler människor till butiken då den når ut till större antal 

konsumenter (Yin Lam m.fl., 2001). Avslutningsvis visar resultat även att rabattkuponger 

sänker konsumenters prisuppfattning medan en motsvarande prissänkning och erbjudande 

i butik uppfattades på liknande sätt som ordinariepris uppfattas (Folkes & Wheat, 1995).  

 

3.4 Diskussion 

Det som belyses i denna undersökning är konsumenter, hur människors behov uppstår och 

hur rabattkuponger kan trigga igång ett behov. Dock utsätts människor för erbjudanden 

dagligen och sales promotion aktiviteter håller därför på att förlora sin dragningskraft 

enligt Kotler m.fl. (2005). Alvarez och Casielles (2005) påstår däremot att konsumenter 

blir olika påverkade av sales promotion verktyg beroende på deras egenskaper. Alvarez 

och Casielles (2005) delar in konsumenter i tre grupper: (1) De som finner dessa 

aktiviteter lockande och där sannolikheten också är stor att de faktiskt köper. (2) De som 

tycker att sales promotion aktiviteter varken är lockande eller nödvändiga och använder 

dem endast för att minska på valmöjligheterna. (3) De som fortsätter att vara ointresserade 

och därmed inte blir påverkade av sales promotion verktygen i deras slutgiltiga köpbeslut.  

 

3.5 Bortval 

I den teoretiska referensramen valdes Kotlers fem-stegs modell som huvudmodell för att 

förklara köpbeslutsprocessen och Maslows behovshierarki för att beskriva en människas 

behov. Även forskning kring sales promotion har tagits upp. Teorier som skulle kunna 

användas är teorierna om marknadsmixen och promotion mixen. Marknadsmixen, även 

kallad de 4 P: na, är enligt Kotler m.fl. (2005) en modell med kontrollerbara taktiska 

marknadsverktyg för att företaget skall få en bra mix av det företaget kan göra för att 

efterfrågan på deras produkter skall finnas. De så kallade 4 P: na är produkt, pris, plats och 

promotion (Kotler m.fl., 2005). Denna modell är bortvald då mixen inte är relevant i detta 

arbete då fokus dels ligger på ett konsumentperspektiv och inte från företagets perspektiv, 

dels på endast sales promotion verktygen, inte på de andra delarna i marknadsmixen. En 
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annan modell är promotion mixen, dess delar består av reklam, försäljning, sales 

promotion, PR och direkt marknadsföring (Kotler m.fl., 2005). Denna modell är inte heller 

aktuell för detta arbete då den tar upp alla delar inom marknadsföring vilket inte är fokus 

då denna studie istället fokuserar på skillnaderna mellan olika sales promotion verktyg.  

 

3.6 Användning av teoretisk referensram 

Den huvudsakliga modellen i denna studie är Kotlers fem-stegs modell om 

köpbeslutsprocessen. Den har använts till att utforma enkäten och även som huvudmodell 

för att analysera det insamlade empiriska materialet. Vidare har Maslows behovshierarki 

använts för att få en förståelse om hur behov uppstår, i detta fall huvudsakligen kopplat till 

kläder, samt för att komplettera teorin om köpbeslutsprocessen. Delen om sales promotion 

har även den använts i utformandet av enkäten och för att analysera det insamlade 

empiriska materialet. Detta för att få en förståelse kring sales promotion verktyg, då denna 

undersökning strävar efter att se ett sales promotion verktygs (rabattkupongers) påverkan 

på köpbeslutsprocessen. Alvarez och Casielles (2005) uppdelning av konsumenter som 

blir påverkade av sales promotion aktiviteter på olika sätt använts även den i analysen. 

Avslutningsvis har resultat från sales promotion forskningen använts för att i 

slutsatsdiskussionen jämföra dessa resultat mot denna studies resultat.   
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4. Empiri  

 

I empirikapitlet redovisas och beskrivs resultaten ifrån de frågor som ställts till 

respondenterna i undersökningen.

 

4.1 Redovisning av data 

Insamlad data kommer att redovisas i den ordning som frågorna och påståendena ställdes 

till respondenterna i enkäten. Först ställdes bakgrundsfrågor för att få en uppfattning om 

hur många kvinnor respektive män som ställde upp i undersökningen. Bakgrundsfrågorna 

behandlar även intresset kring mode, shopping och också om användandet av 

rabattkuponger. Vidare redovisas resultaten som berör tidigare forskning samt faktorer 

som kan inverka på beslutet om ett klädköp. Sedan redovisas resultaten ifrån den största 

delen av undersökningen, frågorna som berör köpbeslutsprocessen. Till sist kommer 

resultaten som berör huruvida rabattkuponger har förlorat sin dragningskraft att locka 

konsumenter till att köpa redovisas. 

 

4.1.1 Bakgrundsfrågor 

     Kön                                                  Modeintresse 

 

                        Figur 4.1 Kön                                                                       Figur 4.2 Modeintresse 
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            Shoppingintresse                                             Hur ofta får du rabattkuponger  

                                                           skickade till dig? 

Figur 4.3 Shoppingintresse                                                 Figur 4.4 Hur ofta får du rabattkuponger                     

                                                                                                              skickade till dig? 

 

 

Utnyttjar du ofta rabattkuponger? 

 

Figur 4.5 Utnyttjar du ofta rabattkuponger? 

 

Resultaten för bakgrundsfrågorna visar att av respondenterna var 63,9 % kvinnor och 36,1 

% män (figur 4.1). Av dem har en majoritet på 44.5 % ett tydligt modeintresse (4.2) och 

en majoritet (35,2 %) har ett någorlunda shoppingintresse och bara 17.6 % har ett svalt 

eller inget shoppingintresse (figur 4.3). Av respondenterna svarade en majoritet på 30,6 % 

att de får rabattkuponger skickade till sig ibland. Vidare är det relativt jämnt fördelat på de 

som oftare får rabattkuponger skickade till sig och de som mer sällan får (figur 4.4). Till 
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sist är det en majoritet på 37 % som utnyttjar rabattkuponger sällan och 15.8 % av 

respondenterna som utnyttjar rabattkuponger ofta eller väldigt ofta (figur 4.5). 

 

4.1.2 Sales promotion 

Jag lockas mer till att köpa av en                               Jag lockas mer till att köpa av en 

rabattkupong jämfört med REA.                                rabattkupong jämfört med en 

                                                                                    annons i tidningen. 

Figur 4.6 Jag lockas mer till att köpa av                                    Figur 4.7 Jag lockas mer till att köpa av en  

    en rabattkupong jämfört med REA.                                         rabattkupong jämfört med en annons i 

                                                                                                                   tidningen. 

 

Jag lockas mer till att köpa av en rabattkupong jämfört med 

premiebelöning/kundpoäng. 

 

Figur 4.8 Jag lockas mer till att köpa av en rabattkupong jämfört med premiebelöning/kundpoäng 
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Jag lockas mer till att köpa av en rabattkupong      Jag tycker att rabattkuponger som är  

     jämfört med reklam.               skickade till mig känns mer personligt än  

                                                                   rabatter som erbjuds till alla konsumenter.  

 Figur 4.9 Jag lockas mer till att köpa                          Figur 4.10 Jag tycker att rabattkuponger som är skickade 

av en rabattkupong jämfört med reklam                                     till mig känns mer personligt än rabatter  

                                                                                                som erbjuds till alla konsumenter. 

 

 

Jag köper alltid fler klädesplagg när                 Sannolikheten att jag använder en rabattkupong 

jag har en rabattkupong från den butiken kupongen       med X % rabatt är mycket stor (medelvärde). 

kommer ifrån, jag får ju rabatt så då kan jag köpa mera. 

Figur 4.11 Jag köper alltid fler klädesplagg när                         Figur 4.12 Sannolikheten att jag använder en rabattkupong  

jag har en rabattkupong från den butiken kupongen          med X % rabatt är mycket stor (medelvärde). 

kommer ifrån, jag får ju rabatt så då kan jag köpa mera. 
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Resultaten från frågorna om andra sales promotion verktyg jämfört med rabattkuponger 

svarade en majoritet på 58.3 % av respondenterna att de inte håller med eller inte håller 

med alls om att de lockas mer av en rabattkupong jämfört med REA (figur 4.6). En 

majoritet (35,2 %) av respondenterna håller däremot med om att de lockas mer av en 

rabattkupong jämfört med en annons i tidningen (figur 4.7). Av respondenterna är det en 

majoritet på 27,8 % som inte håller med om att de lockas mer av en rabattkupong jämfört 

med premiebelöning/kundpoäng (figur 4.8). En majoritet på 31,5 % av respondenterna 

håller med om att rabattkuponger lockar dem mer till att köpa än vad reklam gör (figur 

4.9). Det är även en majoritet på 32,4 % som håller med om att rabattkuponger skickade 

till en är mer personligt än rabatter som erbjuds till alla (figur 4.10). Vidare är det bara 

21.3% av respondenterna som håller med eller håller med helt och hållet om att de alltid 

köper fler klädesplagg när de har en rabattkupong ifrån den marknadsförda butiken (figur 

4.11). Till sist kan utläsas av respondenternas svar att sannolikheten att en rabattkupong 

utnyttjas är högre desto högre rabatten är (figur 4.12). 

 

4.1.3 Faktorer som påverkar köp 

Hur ofta tänker du på följande när du ska göra ett klädinköp (medelvärde). 

 

  
Figur 4.13 Hur ofta tänker du på följande när du ska göra ett klädinköp (medelvärde). 

 

Respondenterna tycker att priset är det viktigaste när de gör ett klädinköp. Däremot att 

känna gemenskap med andra känner respondenterna inte är lika viktigt när ett klädinköp 

görs. 
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4.1.4 Köpbeslutsprocessen 

 Jag känner mig utanför om jag inte             Jag vill känna mig moderiktig,  

  handlar kläder med jämna mellanrum.               därför handlar jag kläder 

    Figur 4.14 Jag känner mig utanför om jag inte               Figur 4.15 Jag vill känna mig moderiktig, 

        handlar kläder med jämna mellanrum                          därför handlar jag kläder 
 

 

En rabattkupong triggar igång                   När jag mottagit en rabattkupong känner 

   mina tankar om att köpa.                    jag mig lockad att handla kläder även om 

                jag inte behöver nya kläder just då. 

Figur 4.16 En rabattkupong triggar igång                           Figur 4.17 När jag mottagit en rabattkupong känner 

          mina tankar om att köpa                   jag mig lockad att handla kläder även om 

             jag inte behöver nya kläder just då 
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Jag köper ofta kläder när jag har fått en Jag utnyttjar endast rabattkuponger när jag 

rabattkupong, fast jag inte hade planer på att köpa. planerat och har behovet av att köpa kläder. 

Figur 4.18 Jag köper ofta kläder när jag har fått en rabattkupong, Figur 4.19 Jag utnyttjar endast rabattkuponger när jag 

fast jag inte hade planer på att köpa         planerat och har behovet av att köpa kläder 

 

 

När jag mottagit en rabattkupong som jag anser har ett lockande erbjudande slutar 

det ofta med att jag går till den marknadsförda butiken och köper ett klädesplagg. 

 

 

Figur 4.20 När jag mottagit en rabattkupong som jag anser har ett lockande erbjudande slutar det ofta med 

att jag går till den marknadsförda butiken och köper ett klädesplagg 
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Jag tycker att rabattkuponger är ett bra sätt att  Om jag ser två eller fler produkter som är 

fånga min uppmärksamhet på, för då finns den       likvärdiga varumärkesmässigt och 

butiken där rabattkupongen kommer ifrån bland            funktionellt tenderar pris att 

mina alternativ där jag kan tänka mig att köpa ifrån.            vara det avgörande kriteriet. 

 Figur 4.21 Jag tycker att rabattkuponger är ett bra sätt att  Figur 4.22 Om jag ser två eller fler produkter  

fånga min uppmärksamhet på, för då finns den      som är likvärdiga varumärkesmässigt och 

butiken där rabattkupongen kommer ifrån bland              funktionellt tenderar pris att 

mina alternativ där jag kan tänka mig att köpa ifrån              vara det avgörande kriteriet 

 

Jag väljer alltid att handla från den butiken jag har rabattkupong från och 

ignorerar då konkurrenterna jag inte fått rabattkupong ifrån. 

 

 

4.23 Jag väljer alltid att handla från den butiken jag har rabattkupong från och ignorerar då konkurrenterna 

jag inte fått rabattkupong ifrån 
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Om jag står och väljer mellan två klädesplagg         Jag har en bättre känsla i kroppen när jag köpt 

väljer jag alltid det plagget jag har             klädesplagg med en prissänkning från en rabatt-  

rabattkupong för.          kupong än när jag köpt klädesplagg på ordinariepris. 

Figur 4.24 Om jag står och väljer mellan två klädesplagg               4.25 Jag har en bättre känsla i kroppen när jag köpt 

väljer jag alltid det plagget jag har rabattkupong för     med en prissänkning från en rabattkupong 

                   än när jag köpt klädesplagg på ordinariepris 

 

 

Resultaten av frågorna om köpbeslutsprocessen visar att av respondenterna är det en 

majoritet på 57,4  % som inte alls håller med om att de känner sig utanför om de inte 

handlar kläder med jämna mellanrum (figur 4.14), vidare är det en majoritet på 29,6  % 

som heller inte alls håller med om att de handlar kläder för att de vill känna sig 

moderiktiga. Bara 0,9 % håller helt och hållet med (figur 4.15). 

Av respondenterna är det en majoritet på 27,8  % som inte håller med om att en 

rabattkupong triggar igång deras tankar om att köpa. 22.2 % håller däremot med om att 

den gör det (figur 4.16). En majoritet på 27,8  % av respondenterna håller inte alls med 

om att de känner sig lockade att handla kläder även om de inte behöver nya kläder när de 

mottagit en rabattkupong (figur 4.17). Även en majoritet på 33,3  % håller inte alls med 

om att de ofta köper kläder när de fått en rabattkupong fast de inte hade planer på att köpa 

(figur 4.18). Däremot är det en majoritet på 27,8 % som ibland utnyttjar rabattkuponger 

när de hade planer och behovet av att köpa kläder (figur 4.19). 

Av respondenterna är det en majoritet på 32,4  % som ibland går till den marknadsförda 

butiken när de mottagit en rabattkupong med ett lockande erbjudande och köper ett 

klädesplagg (figur 4.20). Det är däremot en majoritet på 40,8 % som tycker att 
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rabattkuponger är ett bra sätt att fånga uppmärksamheten på (figur 4.21). Fortsättningsvis 

är det en majoritet på 45,4 % som håller helt och hållet med om att priset är det som är det 

avgörande kriteriet om två eller fler produkter är likvärdiga (figur 4.22). En majoritet på 

31,5 % av respondenterna håller inte alls med om att de alltid handlar från den 

marknadsförda butiken och då ignorerar konkurrenterna (figur 4.23). Av respondenterna 

svarade en majoritet på 29,6  % som ibland väljer det plagg de har rabattkupong för om de 

står och väljer mellan två plagg (figur 4.24). Till sist är det en majoritet på 38,9  % som 

håller med om att de har en bättre känsla i kroppen när de handlat ett klädesplagg till 

rabatterat pris än till ordinarie pris (figur 4.25). 

 

4.1.5 Immunitet 

Jag tycker jag får för många rabattkuponger  Jag får så många rabattkuponger skickade 

skickade till mig.                                       till mig att jag inte ens lägger 

                                                                                       märke till dem längre. 

Figur 4.26 Jag tycker jag får för många rabattkuponger  Figur 4.27 Jag får så många rabattkuponger skickade 

skickade till mig                       till mig att jag inte ens lägger 

                                                                                          märke till dem längre 
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Jag får ett dåligt förhållningssätt till företagets     Jag får ett dåligt förhållningssätt till 

varumärke när jag får rabattkuponger         företagets varumärke när jag får 

skickade till mig, det får mig att bli         rabattkuponger skickade till mig, 

misstänksam mot kvalitén på kläderna.                        företaget försöker lura mig till att köpa. 

Figur 4.28 Jag får ett dåligt förhållningssätt till företagets     Figur 4.29 Jag får ett dåligt förhållningssätt till  

varumärke när jag får rabattkuponger                   företagets varumärke när jag får 

skickade till mig, det får mig att bli                  rabattkuponger skickade till mig, 

misstänksam mot kvalitén på kläderna             företaget försöker lura mig till att köpa 

 

 

Avslutningsvis visar resultaten från frågorna om immunitet att en majoritet på 35,2 % av 

respondenterna inte alls håller med om att de får för många rabattkuponger skickade till 

sig (4.26). Vidare svarade dessutom över hälften av respondenterna, 50, 9 %, att de inte 

alls håller med om att de får så många rabattkuponger skickade till sig att de inte ens 

lägger märke till dem (figur 4.27). Av respondenterna är det en majoritet på 48,1 % som 

inte alls håller med om att de blir misstänksamma mot kvalitén på kläderna när de får 

rabattkupongen skickade till sig (figur 4.28) samt en majoritet på 43,5 % svarade att de 

inte alls håller med om att de tycker att de blir lurade av företaget när företaget skickar 

rabattkuponger till dem (4.29). 

 

4.2 Sammanfattning av empirin 

För att sammanfatta empirin redovisas de viktigaste resultaten där de visas i vilka 

situationer rabattkuponger har en viss påverkan och dragningskraft. Resultaten visar att 
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rabattkuponger lockar mer till att köpa än både reklam och en annons i tidningen (figur 

4.7 & 4.9). Dessutom anser respondenterna att desto högre rabatten är ju större är 

sannolikheten att de utnyttjar rabattkupongen (figur 4.12). När det kommer till ifall en 

rabattkupong triggar igång tankarna om att köpa är det jämnt fördelat mellan alternativ 2 

till 4. En majoritet på 27, 8 % tycker inte att en rabattkupong triggar igång deras tankar, 

25 % tycker den gör det ibland och 22,2 % tycker faktiskt att en rabattkupong triggar 

igång deras tankar om att köpa (figur 4.16). Vidare är det även många som håller med om 

eller delvis håller med om att när de mottagit en rabattkupong som de anser har ett 

lockande erbjudande slutar det ofta med att de går till den marknadsförda butiken och 

köper ett klädesplagg (figur 4.20). Många respondenter håller också med om att 

rabattkuponger är ett bra sätt att fånga deras uppmärksamhet på då den marknadsförda 

butiken nu finns bland deras alternativ där de kan tänka sig att köpa ifrån (figur 4.21). 

Dessutom håller en majoritet med om att de har en bättre känsla i kroppen när de köpt 

med en prissänkning från en rabattkupong än när de köpt klädesplagg på ordinariepris 

(figur 4.25). Avslutningsvis håller respondenterna inte alls med om att de får för många 

rabattkuponger skickade till sig (figur 4.26). 
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5. Analys 

 

I detta kapitel kommer det empiriska materialet ifrån kapitel 4 att analyseras med hjälp av 

den teoretiska referensramen som presenterades i kapitel 3. 

 

För att återkoppla empirin till den teoretiska referensramen där fem-stegs modellen om 

köpbeslutsprocessen användes kommer det empiriska materialet att analyseras med hjälp 

av den modellen. I den teoretiska referensramen användes också Maslows behovshierarki 

dels för att beskriva hur behov uppkommer men även för att sedan kunna analysera 

behovet av att köpa kläder med framför allt hjälp av steg 3 och 4 (sociala behov och 

uppskattnings behov) i behovshierarkin. Tidigare forskning kring sales promotion 

kommer att återknytas genom att analysera rabattkuponger jämfört med andra sales 

promotion verktyg. Allt detta för att få en förståelse av konsumenters beteende samt 

kunna återknyta till undersökningens problemformulering.  

Det empiriska materialet analyserades med hjälp av en klusteranalys samt analys av en 

variabel och av två variabler (linjär regressionsanalys). Med hjälp av den linjära 

regressionsanalysen är förhoppningen att finna tendenser och samband mellan vissa 

påståenden. Utifrån klusteranalysen är förhoppningen att kunna förstå konsumenternas 

beteende bättre och att kunna identifiera olika grupper där de inom gruppen har liknande 

beteenden. 

Först analyseras bakgrundsfrågorna, sedan analyseras rabattkuponger mot andra sales 

promotion verktyg, följt av köpbeslutsprocessen. Analyskapitlet fortsätter med analys av 

immunitet mot rabattkuponger och avslutas med en klusteranalys. 

 

5.1 Bakgrundsfrågor 

Syftet med bakgrundsfrågorna var att få en uppfattning hur stor andel kvinnor respektive 

män som svarade och vidare i klusteranalysen också kunna se eventuella skillnader mellan 

könen. Andelen kvinnor som svarade var 63,9 % och andelen män var 36,1 %, alltså var 

andelen kvinnor i majoritet (figur 4.1). Vidare fick respondenterna också svara på 

huruvida de inte hade något intresse eller stort intresse för mode respektive shopping, 
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detta för att få en uppfattning hur intresset för mode och shopping eventuellt kan hänga 

ihop med användandet av rabattkuponger då alla dessa tre är kopplade till varandra. 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.1 Samband mellan modeintresse och utnyttjande av rabattkuponger. 

 

 

 

 

 

Figur 5.2 Samband mellan shoppingintresse och utnyttjande av rabattkuponger. 

 

Analysen visar ett svagt positivt samband mellan modeintresse och hur ofta 

respondenterna utnyttjar rabattkuponger när de handlar kläder, en lutning på 0,124 och ett 

Pearsons korrelationstal på 0,352 (figur 5.1). Analysen visar även ett positivt samband 

mellan shoppingintresse och hur ofta respondenterna utnyttjar rabattkuponger när de 
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handlar kläder, en lutning på 0,214 och ett Pearsons korrelationstal på 0,463 (figur 5.2). 

Alltså visar analysen ett svagare samband mellan modeintresse och hur ofta respondenten 

utnyttjar rabattkuponger. Detta kan ha en logisk förklaring i att shopping och 

rabattkuponger hör starkare ihop än mode och rabattkuponger då en konsument shoppar 

när rabattkupongen används. De sista frågorna i bakgrundsdelen handlar om hur ofta 

respondenterna får rabattkuponger skickade till sig och hur ofta de utnyttjar 

rabattkupongerna de får. Detta för att få en uppfattning om respondenternas användning 

av rabattkuponger. På frågan hur ofta de får rabattkuponger skickade till sig svarade 

majoriteten (30,6 %) en trea (figur 4.4) och på frågan om de utnyttjar rabattkuponger ofta 

svarade majoriteten en tvåa (37 %) på en skala från 1-5 (figur 4.5). Alltså får majoriteten 

av respondenterna rabattkuponger skickade till sig då och då men utnyttjar dem sällan sett 

utifrån dessa två resultat. 

 

 

 

 

Figur 5.3 Samband mellan hur ofta respondenterna får rabattkuponger skickade till sig och utnyttjande av 

rabattkuponger. 

 

När de två analyserades emot varandra visade det sig att det finns ett positivt samband, att 

de respondenterna som oftare får rabattkuponger utnyttjar även dem oftare. Lutningen är 

0,167 och Pearsons korrelationstal är 0,408 (figur 5.3). Det är möjligen de respondenterna 

som rabattkuponger skapar en dragningskraft för. 
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5.2 Sales promotion 

I nästa del av enkäten frågades respondenterna hur de lockas till att köpa av 

rabattkuponger jämfört med andra sales promotion verktyg. Det första sales promotion 

verktyg som rabattkuponger jämfördes mot var realisation, där majoriteten inte höll med 

om att de lockas mer av en rabattkupong jämfört med realisation (figur 4.6). Något som 

respondenterna inte heller håller med om är att rabattkuponger lockar mer än 

premiebelöning/kundpoäng, vilket kan ha att göra med att kunden får ett direkt 

pengaavdrag som de har ”tjänat” ihop genom att ha handlat just från den butiken. Det är 

dock spridda skurar på den frågan då medelvärdet är nära mitten, 2,62. Lika många som 

svarat alternativ 2 har svarat alternativ 4 och 5, alltså 27,8 % (figur 4.8). Vidare jämfördes 

rabattkuponger mot en tidningsannons, alltså ett erbjudande som erbjuds till alla 

konsumenter. Yin Lams m.fl. (2001) forskning visar att rabattkuponger har en mer 

psykologisk effekt och uppfattas mer personligt än motsvarande erbjudande som erbjuds 

till alla. I detta fall höll majoriteten med om att de lockas mer till att köpa av en 

rabattkupong än en annons i tidningen, alltså stämmer Yin Lams m.fl. (2001) forskning 

överens med detta undersökningsresultat (figur 4.7). Detta då majoriteten också höll med 

om att rabattkuponger skickade till dem känns mer personligt än rabatter som erbjuds till 

alla konsumenter (figur 4.10). Yin Lams m.fl. (2001) resultat visade också på att 

rabattkuponger resulterar i att konsumenterna i genomsnitt spenderar mera i den 

marknadsförda butiken jämfört med när samma erbjudande marknadsförts genom en 

tidningsannons. Detta undersöktes genom att fråga om respondenterna alltid köper fler 

klädesplagg från den marknadsförda butiken när de har en rabattkupong därifrån, vilket 

gav jämnt procenttal från 1 till 3 på den 5-gradiga skalan med ett medelvärde på 2,44. 

Majoriteten svarade dock att de inte alls höll med om att de alltid köper fler klädesplagg 

från den marknadsförda butiken (figur 4.11). Detta kan ha att göra med att frågan ställdes 

med ”alltid”, vilket kanske var ett misstag att göra då forskningen visade på att det i 

genomsnitt spenderas mer i den marknadsförda butiken så medelvärdet hade möjligtvis 

varit högre om frågan ställts med ”ofta” istället för ”alltid”. Vidare frågades om 

rabattkuponger lockade mer än reklam vilket majoriteten svarade att rabattkuponger 

faktiskt gör (figur 4.9). Low och Mohr (2000) ifrågasätter varför det fortsätts att lägga 

mycket pengar på sales promotion jämfört med reklam trots att sales promotion visar på 

oönskade effekter. Detta kanske då är en indikation på varför det fortsätts lägga mycket 

pengar på sales promotion aktiviteter, då faktiskt respondenterna tycker att ett sales 
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promotion verktyg som rabattkupongen lockar mer än reklam. Det kanske är som Kotler 

m.fl. (2005) säger att kraften med reklam minskat på grund av media bruset, att reklam 

exponeras för mycket. 

 

5.3 Köpbeslutsprocessen 

Rabattkuponger är ett av många sales promotion verktyg som har som uppgift att trigga 

igång konsumenters tankar om att köpa. Första steget i köpbeslutsprocessen handlar om 

att trigga igång konsumenters behov och som Kotler och Keller (2006) anser måste 

verktyget som triggar igång processen höja konsumenters motivation så pass att ett 

potentiellt köp övervägs. Enligt resultatet är det jämnt fördelat mellan alternativ 2 till 4 i 

frågan om de tycker rabattkuponger triggar igång deras tankar om köp, dock svarar de 

flesta (27,8 %) att de inte håller med. Det var även många som svarade alternativ 3 (25 

%), som delvis håller med samt alternativ 4 (22,2 %), de som håller med om att 

rabattkuponger triggar igång tankarna. Denna fråga delar alltså in respondenterna i tre 

tydliga grupper gällande rabattkupongers förmåga att trigga igång tankarna om köp eller 

inte (figur 4.16). Som Kotler och Keller (2006) påstår måste motivationen höjas för att ett 

köp skall övervägas och enligt undersökningen höjs motivationen till att utnyttja en 

rabattkupong i den marknadsförda butiken ju högre rabattprocenten är. Ju högre 

rabattprocenten var desto fler respondenter höll med om att de faktiskt skulle utnyttja 

rabattkupongen (figur 4.12). Som tidigare nämnts börjar köpbeslutsprocessen med att 

konsumenter upptäcker ett behov som kan triggas igång antingen av interna stimuli så som 

hunger och törst som skapar behovet till att äta och dricka eller av externa stimuli så som 

reklam eller marknadsföring som skapar behovet att till exempel köpa ett nytt klädesplagg 

(Kotler & Keller, 2006). I frågan om respondenterna känner sig lockade att handla kläder 

när de mottagit en rabattkupong även om de inte behöver kläder just då svarade 

majoriteten på 27,8 % att de inte alls känner sig lockade vilket visar på att rabattkuponger 

inte är ett bra stimuli för att trigga igång deras tankar om köp. Däremot är det många 

respondenter som också tycker att de blir lockade eller blir lockade då och då till att köpa 

av rabattkuponger, resultaten visar ett högt antal på både svarsalternativ 3 och 4 (figur 

4.17). Med andra ord finns det också respondenter för vilka rabattkuponger är ett bra 

stimuli för. Faktum är att det finns ett positivt samband mellan frågan om en rabattkupong 

triggar igång respondenternas tankar om köp och frågan om respondenterna känner sig 
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lockade att handla kläder när de mottagit en rabattkupong fast än de inte behöver nya 

kläder just då (figur 5.4). 

 

 

 

Figur 5.4 Samband mellan rabattkupongens påverkan att trigga igång tankarna om att köpa och lockelsen att 

handla kläder när en rabattkupong mottagits även om inte nya kläder behövs. 

 

Analysen visar att desto mer rabattkuponger triggar igång tankarna om att köpa desto mer 

känner sig de respondenterna lockade att köpa kläder även om de inte behöver nya kläder 

just då. Den linjära lutningen i detta samband är 0,592 och Pearsons korrelationstal ligger 

på 0,770 och är signifikant (figur 5.4). Detta visar på att för de som tycker att en 

rabattkupong triggar igång tankarna om att köpa är rabattkuponger ett bra stimuli för, 

detta för att de känner sig även lockade att köpa kläder när de mottagit en rabattkupong 

även om de inte behöver kläder just då. För dessa har alltså rabattkupongen stimulerat till 

ett behov som inte fanns där förut och därmed satt igång tankarna om ett köp. 

Vidare på frågan huruvida respondenterna faktiskt ofta köper kläder bara för att de 

mottagit en rabattkupong även då de inte hade planer på det svarar majoriteten alternativ 1 

respektive 2, alltså att de inte håller med om att de gör det eller att de sällan går igenom 

med köpet när de inte hade planer på att köpa (figur 4.18). De som svarade 3 och 4 på 

frågan om respondenterna känner sig lockade att handla kläder när de mottagit en 

rabattkupong fast de inte behöver nya kläder just då har nu båda sjunkit från 22,2 % till 

16,7 % (figur 4.17 & 4.18). Detta betyder att det är många respondenter som faktiskt 
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känner sig lockade till att köpa när de mottagit en rabattkupong men som sedan kanske 

inte genomför köpet. Här kan det som Axelsson och Agndal (2005) påstår innebära att 

köpet bara är en enkel fråga om genomförande av köp, men det kan också komma saker 

mellan som stör avsikten med att köpa. I denna undersökning kan den störande faktorn 

vara en fråga om ekonomi då alla respondenter är studenter och därför heller kanske inte 

har mycket pengar att lägga på kläder även fast de känner sig lockade till att köpa. Det är 

det många som håller med om att de utnyttjar rabattkuponger endast när de har planer och 

i behov av att köpa kläder (figur 4.19). Analysen visar att rabattkuponger inte har en stark 

påverkan på behovet, det vill säga det första steget i köpbeslutsprocessen.  

Fortsättningsvis ställdes frågor som berörde nivå 3 och 4 i Maslows behovshierarki, alltså 

de som är närmast kopplat till steg 1 i köpbeslutsprocessen då de handlar om sociala 

behov samt uppskattningsbehov. Nivå 3 handlar om hur personer tror andra ser på dem 

och känslan av gemenskap, att känna samhörighet till en grupp (Maslow, 1987). För vissa 

kan möjligen dessa behov uppnås genom att köpa kläder, till exempel för samhörighet till 

en viss samhällsgrupp eller en viss musikgenre. På frågan om respondenterna köper kläder 

för att inte känna sig utanför svarade majoriteten på att de inte alls håller med, en majoritet 

på 57,4 % (figur 4.14). Dessutom på delfrågan om respondenterna tänker på att känna 

gemenskap med andra när de skall göra ett klädinköp var medelvärdet lägst jämfört med 

de andra faktorerna respondenterna tänker på vid ett klädinköp (figur 4.13). Från detta kan 

sägas att respondenterna inte känner känslan av gemenskap och tillhörighet till en grupp 

på grund av kläder, det krävs antagligen någonting djupare för att uppnå känslan av 

gemenskap och tillhörighet. 

Solomon m.fl. (2010) menar att många sociologer ser mode som ett kollektivt beteende, 

på grund av det faktum att så många blir påverkade av samma fenomen på samma gång. I 

frågan huruvida respondenterna handlar kläder för att känna sig moderiktiga är svaren mer 

spridda över alternativen, men en majoritet på 29,6 % svarar att de inte alls håller med 

(figur 4.15). Detta kan kopplas ihop med att behovet för nivå 4 behöver uppfyllas, alltså 

behovet att nå självförtroende och erkännanden från andra, i detta fall genom att vara 

moderiktig. Även här kan utläsas att det antagligen krävs någonting djupare än kläder för 

att nå självförtroende och erkännanden från andra. Kläder kan dock vara en av många 

faktorer för vissa som bidrar till att nå nivå 4. Det kan dock ha varit svårt för 

respondenterna att svara ärligt på dessa två frågor eftersom det kan vara känsligt att 
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erkänna att de handlar kläder för att inte känna sig utanför och för att känna sig 

moderiktiga.   

Nästa del i undersökningen berör steg 2 (informationssökande) och 3 (utvärdering av 

alternativ) i köpbeslutsprocessen. Respondenterna frågades ifall det ofta slutar med att de 

går till den marknadsförda butiken när de mottagit en rabattkupong med ett lockande 

erbjudande. Majoriteten svarade att de ibland går eller att de håller med om att de ofta går 

till den marknadsförda butiken för att handla (figur 4.20). Detta kan ge en indikation på att 

rabattkuponger ofta har den påverkan på steg 2 och 3 i processen att de begränsar antalet 

alternativ till de klädbutiker respondenterna fått rabattkupong ifrån. Det kan åtminstone 

underlätta valet av klädbutik då konsumenten vet att han/hon får en rabatt från den 

butiken, butiken rabattkupongen kommer ifrån sållas således inte bort. Det är däremot inte 

så att respondenterna alltid väljer butiken rabattkupongen kommer ifrån och ignorerar då 

konkurrenterna de inte fått rabattkupong ifrån enligt figur 4.23, vilket visar att 

respondenterna i alla fall inte helt hoppar över steg 2 och 3 i köpbeslutsprocessen utan 

konkurrenternas utbud tas fortfarande i beaktande. Enligt Solomon m.fl. (2010) är det 

viktigt för ett företag att se till att företaget och dess varumärke finns bland konsumenters 

alternativ. Resultaten i undersökningen visar på att rabattkuponger är ett bra sätt att fånga 

respondenternas uppmärksamhet då en majoritet på 31,5 % svarade att de höll med om att 

klädbutiken där rabattkupongen kom ifrån nu fanns bland deras alternativ där de kunde 

tänka sig att handla ifrån (figur 4.21). Även detta har en påverkan på köpbeslutsprocessen 

då det är någonting som fångat deras uppmärksamhet och därmed triggat igång tankarna 

om att köpa samt riktat tankarna mot den marknadsförda butiken. Detta kan också betyda 

att rabattkuponger har den påverkan att de underlättar valet av klädbutik att handla ifrån, 

om så undermedvetet men fortfarande ett sätt att fånga konsumenters uppmärksamhet på, 

då konsumenter förhoppningsvis har planer på att gå in i den marknadsförda butiken nu 

när den finns bland alternativen. 

Priset är också en viktig faktor som påverkar steg 2 och 3 då det kan vara en viktig del i 

informationssökandet och en del i utvärderingen av de alternativ konsumenter väljer 

mellan. Resultaten visar dels i delfrågan om vilka faktorer respondenterna tänker på vid 

ett klädinköp att pris är den viktigaste faktorn då den fick det högsta medelvärdet av alla 

faktorer (figur 4.13). Dels i frågan om två eller fler varor är likvärdiga varumärkesmässigt 

och funktionellt tenderar priset att vara det avgörande kriteriet, vilket är vad Axelsson och 

Agndal (2005) påstår och som respondenterna dessutom håller med om (figur 4.22). Detta 
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kan även kopplas ihop med och bekräfta Alvarez och Casielles (2005) forskningsresultat 

som visar att sales promotion aktiviteter kan vara avgörande för vilket varumärke 

konsumenter väljer när båda varumärkena är lika attraktiva för dem. Då en rabattkupong 

alltid innebär någon form av rabatterat pris och pris visar sig vara en viktig faktor kan 

detta då vara ett avgörande kriterium mellan likvärdiga produkter för att konsumenter 

skall köpa ifrån den marknadsförda butiken och välja deras varumärke. På frågan om 

respondenterna alltid väljer det klädesplagg de har rabattkupong för då de väljer mellan 

två likvärdiga plagg svarar majoriteten att de ibland gör det (29,6 %), tätt följt av många 

(25,9 %) som håller med om att de väljer det klädesplagg de har rabattkupong för (figur 

4.24). Vilket bevisar att ett rabatterat pris har en viss påverkan på valet av klädesplagg och 

därför också en påverkan på köpbeslutsprocessens steg 3 då majoriteten som sagt svarat 

att det ibland avgör vilket klädesplagg de tar och många dessutom svarat att de håller med 

om att det alltid avgör. Det rabatterade priset kan alltså hjälpa konsumenter att utvärdera 

och välja bland de alternativen de har. 

På frågan om respondenterna har en bättre känsla i kroppen när de köpt klädesplagg med 

prissänkning från en rabattkupong jämfört med när de köpt på ordinariepris, svarar en 

majoritet på 38,9 % att de håller med vilket återigen visar att rabattkuponger har en positiv 

påverkan (figur 4.25). Denna fråga är kopplad till utvärdering av köp som är steg 5 i 

köpbeslutsprocessen. Kotler och Keller (2006) påstår att det är viktigt att kontrollera att 

konsumenter är nöjda med köpet eftersom det är avgörande för om konsumenter kommer 

tillbaka eller inte. Resultaten från figur 4.25 kan ge en indikation på att ett rabatterat pris 

påverkar utvärderingen och att konsumenter är nöjdare med köpet och har en bättre känsla 

när de utnyttjat en rabattkupong på ett klädesplagg än när de köpt till ordinarie pris. Detta 

kan fortsättningsvis ge en indikation på att rabattkuponger är bra för respondenternas 

lojalitet då de håller med om att de har en bättre känsla när de köpt ett klädesplagg till 

rabatterat pris jämfört med till ordinarie pris och om konsumenter känner sig nöjda 

kommer de förhoppningsvis tillbaka. 

 

5.4 Immunitet 

Sista delen i enkäten behandlade huruvida respondenterna eventuellt blivit trötta på 

rabattkuponger och att rabattkupongers dragningskraft har gått förlorad. Respondenterna 

tillfrågades ifall de tycker att de får för många rabattkuponger skickade till sig vilket 
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majoriteten (35,2 %) svarade att de inte alls håller med (figur 4.26). Frågan därefter var 

ifall de får så många rabattkuponger skickade till sig att de inte ens lägger märke till dem 

längre, där svarade över hälften (50,9 %) att de inte alls håller med (figur 4.27). Dessa 

resultat visar att de flesta respondenter inte tröttnat på eller blivit ”immuna” mot 

rabattkuponger då de inte ens tycker att de får för många rabattkuponger skickade till sig. 

Kotler m.fl. (2005) hävdar eftersom att marknadsföringsverktyg så som rabattkuponger 

och andra kortsiktiga säljfrämjande åtgärder har ökat så pass att de håller på att förlora sin 

dragningskraft, vilket alltså inte stämmer överens med resultaten från denna 

undersökning. Vidare tillfrågades respondenterna om de får ett dåligt förhållningssätt till 

ett företags varumärke då företaget skickar rabattkuponger, antingen att de blir 

misstänksamma mot kvalitén på kläderna eller att de känner att företaget försöker lura 

dem till att köpa. Detta höll inte alls en majoritet med om då 48,1 % respektive 43,5 % 

svarade att de inte alls håller med om detta (figur 4.28 & 4.29). Xia och Monroes (2008) 

forskningsresultat visar på att om ett erbjudande framställs på fel sätt kan det hända att 

konsumenter blir misstänksamma mot kvalitén på produkterna. Enligt resultatet från figur 

4.26 har inte rabattkuponger just den negativa påverkan om inte erbjudandet framställs på 

fel sätt vill säga. Alvarez och Casielles (2005) menar vidare att nackdelen med sales 

promotion kan vara att konsumenter känner sig lurade och därför ”straffar” företag genom 

att inte köpa, detta stämmer inte överens med resultaten ifrån denna undersökning då det 

handlar om rabattkuponger. 

 

5.5 Klusteranalys 

Tabell 5.1 Klusteranalys 

Fråga Kluster 1 Kluster 2 Kluster 3 Skala 

 
75,9% 10,2% 13,9% Andel i varje kluster 

Kön: kvinna 64,63 % 100 % 33,33% 
 

Kön: man 35,37 % 0 % 66,67 % 
 

Shoppingintresse 3,46 4,82 2 
1-Inget intresse 

5-Stort intresse 

Utnyttjar du ofta rabattkuponger 2,55 3,64 1,07 
1-Aldrig 

5-Alltid 

Triggar igång mina tankar om köp 2,72 4,73 1,4 
1-Håller inte med  

5-Håller helt och hållet med 

Går ofta till den marknadsförda 

butiken och köper 
2,94 4,27 1,33 

1-Håller inte med  

5-Håller helt och hållet med 
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En klusteranalys är användbar för att kunna identifiera olika grupper där de inom gruppen 

har liknande beteende. Fem faktorer har valts ut för att de representerar undersökningen 

bra och är de frågor som kan hjälpa åt att urskilja respondenternas olika åsikter (tabell 

5.1). Som nämndes i den teoretiska referensramen (kapitel 3) påstår Alvarez och Casielles 

(2005) att konsumenter blir olika påverkade av sales promotion verktyg beroende på deras 

egenskaper. Alvarez och Casielles (2005) delar in konsumenter i tre grupper: (1) De som 

finner dessa aktiviteter lockande och där sannolikheten också är stor att de faktiskt köper. 

(2) De som tycker att sales promotion aktiviteter varken är lockande eller nödvändiga och 

använder dem endast för att minska på valmöjligheterna. (3) De som fortsätter att vara 

ointresserade och därmed inte blir påverkade av sales promotion verktygen i deras 

slutgiltiga köpbeslut. Indelning som Alvarez och Casielles (2005) gjort kan även tillämpas 

på denna undersökning. I tabell 5.1 visas tre grupper som blir påverkade av 

rabattkuponger på olika sätt. Kluster 1 kan ses som de som är likgiltiga mot 

rabattkuponger, de tycker varken illa eller bra om rabattkuponger. Som Alvarez och 

Casielles (2005) menar att de möjligtvis använder rabattkuponger till att minska på 

valmöjligheterna. I detta kluster är hela 75,9 % av respondenterna varav 64,63 % är 

kvinnor och 35,37 % är män. Respondenterna i kluster 2 kan kallas 

rabattkupongsälskarna, de är de som lockas till att köpa av rabattkuponger, vars tankar 

triggas igång av rabattkuponger. I detta kluster är det 100 % kvinnor. Till kluster 3 hör de 

som inte alls blir lockade av rabattkuponger och är helt ointresserade av denna typ av sales 

promotion. I detta kluster är 66,67 % män och 33,33 % kvinnor. Av klusteranalysen kan 

det utläsas att det är högst troligt att kvinnor är de som oftast använder och blir lockade till 

att köpa av rabattkuponger. Det finns även kvinnor som är helt ointresserade men som 

sagt är majoriteten män i det klustret.  

Klusteranalysen ger även en indikation på att hur rabattkuponger påverkar en konsuments 

köpbeslutsprocess är beroende på typen av konsument. Den ena typen blir påverkad av 

rabattkuponger som triggar igång deras tankar om ett eventuellt köp, i deras fall sätter 

rabattkuponger igång hela processen. Medan en annan typ inte alls blir påverkad av 

rabattkuponger när det kommer till deras beslut om köp av kläder och att denna typ av 

sales promotion verktyg inte alls triggar igång deras köpbeslutsprocess. Denna typ av 

konsumenter handlar när de behöver kläder och tar inte i beaktande ifrån vilka butiker de 

har rabattkuponger och kan inte bry sig mindre om rabattkuponger och rabatterade priser. 
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6. Slutsats 

 

I detta kapitel kommer slutsatserna som dragits utifrån analyskapitlet presenteras. Här 

kommer även det valda ämnet samt vad som hade kunnat göras annorlunda att diskuteras. 

Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt forskning.  

 

Rabattkuponger är ett bra sätt att fånga ekonomistudenternas uppmärksamhet på och 

också då ett bra sätt att trigga igång deras tankar om att överväga ett köp, om än 

undermedvetet. Som undersökningen också visar är rabattkuponger ett bra sätt att fånga 

ekonomistudenternas uppmärksamhet på eftersom den marknadsförda butiken nu finns 

bland deras alternativ där de kan tänka sig att handla ifrån. Nu när butiken finns bland 

alternativen och ekonomistudenten går till den marknadsförda butiken för att eventuellt 

bara titta har rabattkupongen gjort en del av sitt syfte att åtminstone locka konsumenter till 

butiken och då också triggat igång tankarna om att köpa. Det kan sägas att rabattkuponger 

begränsar alternativen, det vill säga att butiken rabattkupongen kommer ifrån sållas i alla 

fall inte bort. Väl inne i den marknadsförda butiken finns alltid möjligheten till ett köp och 

om då ekonomistudenterna har en rabatt att utnyttja, höjs deras motivation möjligtvis 

ytterligare om de råkar hitta något som de gillar. Undersökningen visar att motivationen 

till att köpa höjs desto högre rabatten är.  

Ja, rabattkuponger påverkar köpbeslutsprocessen och påverkar stegen, men hur 

rabattkuponger påverkar beror på vad det är för typ av konsument. Av 

ekonomistudenterna på Högskolan i Skövde finns det tre grupper där rabattkuponger 

påverkar på olika sätt. En grupp har stort shoppingintresse, utnyttjar rabattkuponger ofta 

och rabattkuponger triggar igång deras tankar om köp, alltså deras köpbeslutsprocess. För 

dem underlättar rabattkuponger deras informationssökande och utvärdering av alternativ 

då de svarat att de ofta går till den marknadsförda butiken och köper klädesplagg, butiken 

finns alltså bland deras alternativ som skall besökas. De rent av kanske hoppar över de två 

stegen, att de går direkt från problem/behov upptäckt till köpbeslut. Undersökningen 

visade dessutom att de som oftare mottagit rabattkuponger faktiskt också utnyttjar dem 

oftare. För dem är steg 4 ett enkelt genomförande av köp som de sedan går hem och 

utvärderar. Undersökningen visar att ekonomistudenterna har en bättre känsla när de köpt 

ett klädesplagg till rabatterat pris än när de köpt klädesplagg till ordinarie pris, på det viset 

kan det även påverka utvärderingen av köpet eftersom de har en bra känsla i kroppen. För 
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en annan grupp av ekonomistudenter sker samma process som i den tidigare nämnda men 

de känner sig lockade ibland och går ibland till den marknadsförda butiken och utnyttjar 

sina rabattkuponger ibland. Medan den sista gruppen inte låter rabattkuponger påverka 

deras köpbeslutsprocess, utan de går igenom varje steg utan att bli lockade till den 

marknadsförda butiken och utnyttjar heller inte rabattkuponger ofta.  

När det kommer till huruvida rabattkuponger skapar behov eller om folk blivit immuna 

visar denna studie att det inte går att gå så långt som att säga att rabattkuponger skapar ett 

behov till att köpa kläder, men det går däremot att säga att rabattkuponger är ett bra sätt att 

locka och fånga uppmärksamhet på. Detta behöver däremot inte betyda att 

ekonomistudenterna genomför köpet. Det som kan sägas är att ekonomistudenterna på 

högskolan i Skövde inte är immuna mot erbjudanden som rabattkuponger och att de heller 

inte får ett dåligt förhållningssätt till företagets varumärke på grund av rabattkuponger 

som skickats till dem. Faktum är att rabattkuponger håller sig ganska bra i förhållande till 

andra sales promotion verktyg, undersökningen visar till exempel att rabattkuponger 

lockar mer till att köpa än vad reklam gör. Vilket påvisar att rabattkupongers 

dragningskraft inte gått förlorad.  

 

6.1 Diskussion 

Under arbetets gång har det varit svårt att hitta studier och teorier om rabattkuponger. Det 

finns mycket forskning om sales promotion, som rabattkuponger är en del av, men inte 

forskning fokuserat endast på rabattkuponger. Det är detta denna studie kan bidra med. 

För att ha någonting att jämföra resultaten från denna undersökning med är det lämpligt 

att jämföra med tidigare forskning kring sales promotion. Srinivasan och Anderson (1998) 

påstår att resultat kring forskning om sales promotion visar att sales promotion verktyg är 

unika på grund av förmågan att ge snabba reslutat och är effektiva när det gäller att 

motivera konsumenter till att köpa. Denna undersökning bekräftar att sales promotion 

verktyget rabattkuponger är effektiva till att motivera ekonomistudenter vid Högskolan i 

Skövde till att köpa kläder, det är endast en liten grupp som inte alls blir motiverade till att 

köpa av rabattkuponger. Vilket kan ge en indikation att rabattkuponger är ett effektivt 

verktyg för att motivera konsumenter till att köpa. Alvarez och Casielles (2005) 

undersökning visar att av alla typer av sales promotion verktyg är de med direkt 

prissänkning, så som till en rabattkupong ger, de som har störst påverkan på konsumenter 
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och är de mest effektiva verktygen. Denna undersökning stödjer inte de resultaten då den 

visar att rabattkuponger inte lockar mer till att köpa än kundpoäng/premiebelöning. 

Kundpoäng/premiebelöning ger inte direkt prissänkning då det kräver att konsumenter 

samlar in poäng genom att handla i den butiken, sedan när konsumenten nått upp till en 

viss poäng får konsumenten en belöning i form av rabatterat pris. Däremot kan denna 

undersökning visa att rabattkuponger lockar mer till att köpa än vad en tidningsannons 

gör. Detta har vissa likheter med Yin Lams m.fl. (2001) resultat som visar att 

rabattkuponger leder till att konsumenter i genomsnitt spenderar mera i den 

marknadsförda butiken jämfört med när samma erbjudande marknadsförts genom en 

tidningsannons. Vidare visar Alvarez och Casielles (2005) resultat att sales promotion 

aktiviteter kan vara avgörande för vilket varumärke konsumenter väljer när båda 

varumärkena är lika attraktiva för dem. Denna undersökning kan stödja på det viset att 

resultatet visar att när två eller fler varor är likvärdiga varumärkesmässigt och funktionellt 

tenderar priset att vara det avgörande kriteriet, och då rabattkuponger alltid innebär någon 

form av rabatterat pris kan rabattkupongen hjälpa till i avgörandet för vilket varumärke 

ekonomistudenterna vid Högskolan i Skövde väljer. Avslutningsvis visar resultat från 

denna undersökning att rabattkuponger uppfattas mer personligt än rabatter som erbjuds 

till alla konsumenter, vilket dels kan stödja Yin Lams m.fl. (2001) undersökning där de 

kommer fram till att rabattkuponger har en psykologisk effekt på konsumenter. Dels även 

stödja Folkes och Wheats (1995) resultat som visar att rabattkuponger sänker 

konsumenters prisuppfattning medan en motsvarande prissänkning och erbjudande i butik 

uppfattades på liknande sätt som ordinariepris uppfattas. Som kan ge en hint om att 

konsumenter känner att rabattkuponger skickade till dem uppfattas mer personligt. 

Eftersom arbetet är så fokuserat på rabattkuponger ger det en annan synvinkel som kan 

komma till hjälp för företag som använder sig av rabattkuponger som säljfrämjande 

åtgärd. Att denna studie är utifrån konsumenters synvinkel är också till godo för företag 

för att kunna förstå dem de vill nå ut till bättre. Vidare utifrån storleken på denna uppsats 

och det faktum att resultaten inte är generaliserbara, bidrar denna undersökning inte med 

ett underlag för att förstå alla konsumenter men undersökningen kan i alla fall ge en hint 

om vad konsumenter kan ha för åsikter om rabattkuponger, hur de används och hur de 

påverkar beslutet om köp av kläder.  

En av den mest vanliga kritiken mot marknadsföring är att marknadsföring övertalar 

konsumenter att de behöver en viss produkt, att de annars blir olyckliga och otillräckliga 



47 

 

om de inte har den här ”nödvändigheten” (Solomon m.fl., 2010). Från det perspektivet 

kan frågas om marknadsföring alltid är etiskt korrekt och om företagen bara ”lurar” 

konsumenter till att köpa. Om rabattkuponger ses från ett etiskt perspektiv kan det tänkas 

att företagen ”luras” och lockar konsumenter till att köpa med rabatter. Speciellt när 

människor idag redan lever i ett konsumtionssamhälle. Vad som däremot kan ses utifrån 

denna undersökning så är de som tillfrågats ganska medvetna om hur rabattkuponger 

påverkar dem och deras beslut om att köpa. De flesta höll inte alls med om att de får ett 

dåligt förhållningssätt till företaget för att de tror att företaget försöker lura dem till att 

köpa när de får rabattkuponger.  

För att förbättra arbetet så skulle undersökningen istället kunnat göras på olika 

åldersgrupper, inte bara på studenter, detta för att kunna identifiera eventuella skillnader 

mellan åldrar. Undersökningen kan ha påverkats negativt av det faktum att många 

studenter inte har mycket pengar under studietiden. Vidare kan även de teorier som valts 

ut ha varit väl komplicerade för att kunna appliceras på rabattkuponger och kläder. Som 

tidigare nämnts krävs det antagligen någonting djupare för att skapa ett behov samt 

någonting mer avancerat och dyrare än kläder för att se en stark påverkan på 

köpbeslutsprocessen. På grund av det inte funnits teorier om hur rabattkuponger påverkar 

beslutet om att köpa och inte heller hur rabattkuponger skapar ett behov har mer generella 

och välkända teorier kring processen till att ta ett beslut om köp och hur behov 

uppkommer använts. Det kan ha påverkat studien negativt då det inte funnits mycket att 

luta tillbaka på för att styrka denna undersökning. 

 

6.2 Praktiska rekommendationer 

Som sagt i diskussionen kan denna undersökning ge en annan synvinkel än den tidigare 

forskningen som kan komma till hjälp för klädföretag, och också andra typer av 

handelsföretag, som använder sig av rabattkuponger som säljfrämjande åtgärd då de vill 

förstå dem de vill nå ut till bättre. Med hjälp av denna undersökning kan klädföretag se att 

beroende på vad det är för typ av konsument påverkar vad den har för åsikter och 

förhållningssätt till rabattkuponger, huruvida en sådan typ av erbjudande lockar eller inte. 

Då det uppmärksammats att det finns olika typer av konsumenter kan det på det viset vara 

lättare att rikta sig till den målgrupp som faktiskt blir lockade och besöker den 

marknadsförda butiken. Vidare är det också av intresse för klädföretag att ta del av denna 

undersökning då de kan utläsa om det är värt att lägga en del av marknadsföringsbudgeten 
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på att skicka ut rabattkuponger, vilket denna undersökning visar att det kan vara då 

rabattkuponger är ett bra sätt att få konsumenter att uppmärksamma den marknadsförda 

butiken.  

 

6.3 Fortsatt forskning 

Om denna studie skulle genomföras igen skulle det vara intressant att inkludera 

lojalitetsaspekten. Detta eftersom de företag konsumenter ofta får rabattkuponger ifrån är 

företag som har en kundklubb där den personen som får rabattkuponger är medlem i. 

Denna aspekt valdes denna gång bort i denna studie då det inte alltid behöver vara så. I 

framtida studier skulle alltså teorier kring lojalitet kunna tas upp. Samt genomföra studien 

på fler människor så att resultaten kan generaliseras vilket skulle kunna leda till att företag 

skulle kunna använda studien som underlag för att få en tydligare inblick i vad 

konsumenter tycker om rabattkuponger, hur de använder dem och hur det påverkar deras 

lojalitet. Vidare vore det intressant att genomgöra samma studie i framtiden, till exempel 

om 10 år, för att undersöka om resultaten blir liknande då.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Reflektioner 

Mina egna reflektioner kring min lärandeprocess och hur arbetet med mitt examensarbete 

har gått under våren är den att trots att jag jobbat själv så har det generellt gått bra. Det 

finns stunder då jag känt mig ensam och i dessa stunder behövt någon att bolla mina 

tankar med.  

I början av våren när jag inte visste om jag skulle skriva själv eller i samarbete med någon 

eller vad jag ens skulle skriva om, kändes det som att hoppa in i ett svart okänt hål. Det 

var ångestframkallande att inte veta vad som komma skall. Jag hade ingen aning om hur 

ett examensarbete skrivs då det faktiskt är olikt tidigare arbeten. Aldrig har 

uppsatsskrivande varit så noggrant och omfattande som ett examensarbete. Hela 

skolgången har vi dessutom lärt oss att läsa böcker och läsa igenom all kurslitteratur, lärt 

oss leta efter information och kunskap från böcker. Nu mitt i allt skulle jag gå från att läsa 

i böcker till att leta information och inspiration från artiklar och forskning. Då bestämde 

jag att ta inspiration från mitt eget liv. Jag bestämde mig att skriva om rabattkuponger från 

ett konsumentperspektiv då jag jobbat på ett klädföretag som använder sig väldigt mycket 

av denna typ av marknadsföringsverktyg och alltid varit nyfiken på om konsumenter 

faktiskt blir påverkade av rabattkupongerna de får skickade till sig. Då enligt min 

erfarenhet vissa kunder till och med väntade och längtade att rabattkupongerna skulle 

komma så att de kunde handla kläder. Hur detta skulle gå till hade jag ingen aning om då, 

men eftersom jag ville göra från ett konsumentperspektiv bestämde jag mig att en 

kvantitativ undersökning skulle passa. Dock hade jag ingen aning om vad det fanns för 

forskning och teorier kring rabattkuponger. Det visade sig att det inte fanns mycket om 

det heller. Då får man gå andra vägar helt enkelt och jag märkte att det gick att hitta 

forskning kring sales promotion, som rabattkuponger är en del av. Då användningen av 

rabattkuponger faktiskt innebär ett köp så började jag leta teorier kring detta, då fann jag 

fem-stegsmodellen om köpbeslutsprocessen. Sedan började processen med att börja 

skriva. Det gick bra och fort till en början, jag hade ju ingen annan och fråga vad denne 

tyckte om vad jag skrev. Som tur var gick metodkursen parallellt med skrivandet som 

kunde ge mig tips för att komma in på rätt väg då ju detta var första gången jag skrivit ett 

examensarbete. Jag kände mig lite vilsen på vägen med allt flöt på, jag visste hur jag 

skulle gå tillväga med undersökningen och jag visste vilken teori jag ville använda mig 

av. Jag ville också skriva om huruvida rabattkuponger skapar ett behov till att köpa kläder, 
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speciellt när vi lever i ett konsumtionssamhälle. På andra examensarbeten och när jag 

letade efter forskning kring behov kom Maslows behovshierarki upp, så det tänkte jag att 

borde vara en bra teori att beskriva behov. Dock är jag en sådan som skriver det första jag 

tänker på och skriver mycket på kort tid. Nu i efterhand kanske jag borde ha stannat upp 

lite i allt skrivande och frågat mig själv om detta verkligen fungerar.  

Sedan kom uppgiften att göra enkäten, det var här allt blev svårare. Hur skulle jag 

översätta frågorna så att respondenterna förstår, jag kan ju inte fråga direkta frågor kring 

deras köpbeslutsprocess. Det är ju någonting som går automatiskt utan att man tänker på 

den, jag kunde inte bara anta att respondenterna läst om köpbeslutsprocessen bara för att 

de var ekonomistudenter. Jag började då formulera en enkät som skulle hjälpa mig att 

svara på min problemformulering och hjälpa mig i analysen men utan frågor med 

teoretiska termer. Själva undersökningen gick sedan bra och jag fick in över 100 svar men 

att svara på mina problemformuleringar med hjälp av resultaten var inte det lättaste. 

Svaren var inte jätte positiva och respondenterna var inte lika påverkade av 

rabattkuponger som jag hoppats på att de skulle erkänna att de var. Dock såg jag en tydlig 

grupp som var positiva och höll med i de flesta påståenden. Jag märkte även att 

rabattkuponger inte skapar ett behov och för att ett behov skall uppstå kanske något 

djupare än rabattkuponger och kläder krävs. Så svaren på min problemformulering var 

diffusa och berodde på vad det var för typ av konsument, det kanske inte var de svaren jag 

hade hoppats på. När jag väl kommit över det faktum att svar på en problemformulering 

inte behöver vara positiv och den kan vara att ”Nej, rabattkuponger skapar inte ett behov 

eller påverkar inte köpbeslutsprocessen” så gick det bättre att analysera och komma fram 

till slutsatser.  

 

Så vad har jag lärt mig då? Jag har lärt mig att jag kan jobba självständigt och jag avslutar 

alltid det jag påbörjat, även om skolan starkt rekommenderade att man skall vara två när 

ett examensarbete skrivs. Jag rekommenderar även andra att gå någon sorts metodkurs för 

jag hade till exempel ingen aning om hur en inledning skulle vara eller hur ett metod-, 

teorikapitel skulle vara uppbyggt. Tack vare metodkursen fick jag hjälp med detta. Även 

fast det varit ensamt att skriva examensarbete själv och jag känt mig fast i min egen lilla 

studentlägenhet, har det funkat och jag är nu framme vid slutstationen. Jag har gjort mitt 

bästa och är nöjd över mig själv. Om man vet att man kan motivera sig själv till att jobba 

utan att någon annan behöver dra i dig så klarar man att skriva ett examensarbete själv.  
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Bilaga 2 Univariata analyser 

Fråga 1: 

Kön? 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Man 39 36,1 36,1 36,1 

Kvinna 69 63,9 63,9 100,0 

Total 108 100,0 100,0   

 

Fråga 2: 

Modeintresse? 

  N Valid 108 

Missing 0 

Mean 3,29 

 

 

 

Fråga 3: 

Shoppingintresse? 

N Valid 108 

Missing 0 

Mean 3,40 

 

 

 

Fråga 4: 

Hur ofta får du rabattkuponger 
skickade till dig (papper, e-post, 
sms etc.)? 

N Valid 108 

Missing 0 

Mean 3,16 

 

 

 

Modeintresse? 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 - 
Inget 
intresse 

4 3,7 3,7 3,7 

2 16 14,8 14,8 18,5 

3 40 37,0 37,0 55,6 

4 41 38,0 38,0 93,5 

5 - 
Stort 
intresse 

7 6,5 6,5 100,0 

Total 108 100,0 100,0   

Shoppingintresse? 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 - 
Inget 
intresse 

5 4,6 4,6 4,6 

2 14 13,0 13,0 17,6 

3 38 35,2 35,2 52,8 

4 35 32,4 32,4 85,2 

5 - 
Stort 
intresse 

16 14,8 14,8 100,0 

Total 108 100,0 100,0   

Hur ofta får du rabattkuponger skickade till dig (papper, e-

post, sms etc.)? 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 - 
Aldrig 

4 3,7 3,7 3,7 

2 29 26,9 26,9 30,6 

3 33 30,6 30,6 61,1 

4 30 27,8 27,8 88,9 

5 - 
Väldigt 
ofta 

12 11,1 11,1 100,0 

Total 108 100,0 100,0   
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Fråga 5: 

Utnyttjar du ofta rabattkuponger 
när du handlar kläder? 

N Valid 108 

Missing 0 

Mean 2,45 

 

 

 

 

Fråga 6: 

Jag lockas mer till att köpa av en 
rabattkupong jämfört med REA 
(t.ex. säsongsreor, halva REA 
priset!) 

N Valid 108 

Missing 0 

Mean 2,53 

 

 

 

 

 

 Fråga 7: 

Jag lockas mer till att köpa av en 
rabattkupong jämfört med en 
annons i tidningen (t.ex. Nu har vi 
15 % på alla jeans!) 

N Valid 108 

Missing 0 

Mean 3,00 

 

 

 

Utnyttjar du ofta rabattkuponger när du handlar kläder? 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 - 
Aldrig 

19 17,6 17,6 17,6 

2 40 37,0 37,0 54,6 

3 32 29,6 29,6 84,3 

4 15 13,9 13,9 98,1 

5 - 
Väldigt 
ofta 

2 1,9 1,9 100,0 

Total 108 100,0 100,0   

Jag lockas mer till att köpa av en rabattkupong jämfört 

med REA (t.ex. säsongsreor, halva REA priset!) 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 - 
Håller 
inte 
alls 
med 

28 25,9 25,9 25,9 

2 35 32,4 32,4 58,3 

3 15 13,9 13,9 72,2 

4 20 18,5 18,5 90,7 

5 - 
Håller 
helt 
och 
hållet 
med 

10 9,3 9,3 100,0 

Total 108 100,0 100,0   

Jag lockas mer till att köpa av en rabattkupong jämfört 

med en annons i tidningen (t.ex. Nu har vi 15 % på alla 

jeans!) 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 - 
Håller 
inte 
alls 
med 

17 15,7 15,7 15,7 

2 22 20,4 20,4 36,1 

3 22 20,4 20,4 56,5 

4 38 35,2 35,2 91,7 

5 - 
Håller 
helt 
och 
hållet 
med 

9 8,3 8,3 100,0 

Total 108 100,0 100,0   
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Fråga 8: 

Jag lockas mer till att köpa av en 
rabattkupong jämfört med 
premiebelöning/kundpoäng (när 
du samlat in en viss kundpoäng 
och får t.ex. 50 kr rabatt på ett 
köp) 

N Valid 108 

Missing 0 

Mean 2,62 

 

 

 

 

 

Fråga 9: 

Jag lockas mer till att köpa av en 
rabattkupong jämfört med reklam 
(t.ex. tv-reklam, tidningsreklam) 

N Valid 108 

Missing 0 

Mean 3,22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag lockas mer till att köpa av en rabattkupong jämfört 

med premiebelöning/kundpoäng (när du samlat in en viss 

kundpoäng och får t.ex. 50 kr rabatt på ett köp) 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 - 
Håller 
inte 
alls 
med 

26 24,1 24,1 24,1 

2 30 27,8 27,8 51,9 

3 22 20,4 20,4 72,2 

4 19 17,6 17,6 89,8 

5 - 
Håller 
helt 
och 
hållet 
med 

11 10,2 10,2 100,0 

Total 108 100,0 100,0   

Jag lockas mer till att köpa av en rabattkupong jämfört 

med reklam (t.ex. tv-reklam, tidningsreklam) 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 - 
Håller 
inte 
alls 
med 

15 13,9 13,9 13,9 

2 20 18,5 18,5 32,4 

3 19 17,6 17,6 50,0 

4 34 31,5 31,5 81,5 

5 - 
Håller 
helt 
och 
hållet 
med 

20 18,5 18,5 100,0 

Total 108 100,0 100,0   



56 

 

Fråga 10: 

Jag tycker att rabattkuponger som 
är skickade till mig känns mer 
personligt än rabatter som erbjuds 
till alla konsumenter 

N Valid 108 

Missing 0 

Mean 3,19 

 

 

 

 

 

Fråga 11: 

Jag köper alltid fler klädesplagg 
när jag har en rabattkupong från 
den butiken kupongen kommer 
ifrån, jag får ju rabatt så då kan 
jag köpa mera 

N Valid 108 

Missing 0 

Mean 2,44 

 

 

 

 

 Fråga 12a: 

Hur ofta tänker du på följande när 
du ska göra ett klädinköp?-Pris 

N Valid 108 

Missing 0 

Mean 4,33 

 

 

 

Jag tycker att rabattkuponger som är skickade till mig 

känns mer personligt än rabatter som erbjuds till alla 

konsumenter 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 - 
Håller 
inte 
alls 
med 

21 19,4 19,4 19,4 

2 14 13,0 13,0 32,4 

3 17 15,7 15,7 48,1 

4 35 32,4 32,4 80,6 

5 - 
Håller 
helt 
och 
hållet 
med 

21 19,4 19,4 100,0 

Total 108 100,0 100,0   

Jag köper alltid fler klädesplagg när jag har en 

rabattkupong från den butiken kupongen kommer ifrån, 

jag får ju rabatt så då kan jag köpa mera 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 - 
Håller 
inte 
alls 
med 

31 28,7 28,7 28,7 

2 26 24,1 24,1 52,8 

3 28 25,9 25,9 78,7 

4 18 16,7 16,7 95,4 

5 - 
Håller 
helt 
och 
hållet 
med 

5 4,6 4,6 100,0 

Total 108 100,0 100,0   

Hur ofta tänker du på följande när du ska göra ett 

klädinköp?-Pris 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Sällan 3 2,8 2,8 2,8 

Ibland 11 10,2 10,2 13,0 

Ofta 41 38,0 38,0 50,9 

Alltid 53 49,1 49,1 100,0 

Total 108 100,0 100,0   
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12b: 

Hur ofta tänker du på följande när 
du ska göra ett klädinköp?-
Kvalitet 

N Valid 108 

Missing 0 

Mean 3,77 

 

12c: 

Hur ofta tänker du på följande när 
du ska göra ett klädinköp?-Märke 

N Valid 108 

Missing 0 

Mean 2,85 

 

 

12d: 

Hur ofta tänker du på följande när 
du ska göra ett klädinköp?-Att ha 
det som är modernt/inne just 
nu 

N Valid 108 

Missing 0 

Mean 3,05 

 

 

12e: 

Hur ofta tänker du på följande när 
du ska göra ett klädinköp?-
Andras åsikter 

N Valid 108 

Missing 0 

Mean 2,67 

 

 

 

 

Hur ofta tänker du på följande när du ska göra ett 

klädinköp?-Kvalitet 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Sällan 9 8,3 8,3 8,3 

Ibland 27 25,0 25,0 33,3 

Ofta 52 48,1 48,1 81,5 

Alltid 20 18,5 18,5 100,0 

Total 108 100,0 100,0   

Hur ofta tänker du på följande när du ska göra ett 

klädinköp?-Märke 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Aldrig 11 10,2 10,2 10,2 

Sällan 33 30,6 30,6 40,7 

Ibland 32 29,6 29,6 70,4 

Ofta 25 23,1 23,1 93,5 

Alltid 7 6,5 6,5 100,0 

Total 108 100,0 100,0   

Hur ofta tänker du på följande när du ska göra ett 

klädinköp?-Att ha det som är modernt/inne just nu 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Aldrig 10 9,3 9,3 9,3 

Sällan 17 15,7 15,7 25,0 

Ibland 44 40,7 40,7 65,7 

Ofta 32 29,6 29,6 95,4 

Alltid 5 4,6 4,6 100,0 

Total 108 100,0 100,0   

Hur ofta tänker du på följande när du ska göra ett 

klädinköp?-Andras åsikter 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Aldrig 15 13,9 13,9 13,9 

Sällan 32 29,6 29,6 43,5 

Ibland 38 35,2 35,2 78,7 

Ofta 20 18,5 18,5 97,2 

Alltid 3 2,8 2,8 100,0 

Total 108 100,0 100,0   
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12f: 

Hur ofta tänker du på följande när 
du ska göra ett klädinköp?-Känna 
gemenskap med andra 

N Valid 108 

Missing 0 

Mean 2,16 

 

 

13: 

Jag känner mig utanför om jag 
inte handlar kläder med jämna 
mellanrum 

N Valid 108 

Missing 0 

Mean 1,59 

 

 

 

 

 

14: 

Jag vill känna mig moderiktig, 
därför handlar jag kläder 

N Valid 108 

Missing 0 

Mean 2,33 

 

 

 

 

 

 

 

Hur ofta tänker du på följande när du ska göra ett 

klädinköp?-Känna gemenskap med andra 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Aldrig 31 28,7 28,7 28,7 

Sällan 41 38,0 38,0 66,7 

Ibland 27 25,0 25,0 91,7 

Ofta 6 5,6 5,6 97,2 

Alltid 3 2,8 2,8 100,0 

Total 108 100,0 100,0   

Jag känner mig utanför om jag inte handlar kläder med 

jämna mellanrum 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 - 
Håller 
inte 
alls 
med 

62 57,4 57,4 57,4 

2 32 29,6 29,6 87,0 

3 11 10,2 10,2 97,2 

4 2 1,9 1,9 99,1 

5 - 
Håller 
helt 
och 
hållet 
med 

1 ,9 ,9 100,0 

Total 108 100,0 100,0   

Jag vill känna mig moderiktig, därför handlar jag kläder 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 - 
Håller 
inte 
alls 
med 

32 29,6 29,6 29,6 

2 30 27,8 27,8 57,4 

3 25 23,1 23,1 80,6 

4 20 18,5 18,5 99,1 

5 - 
Håller 
helt 
och 
hållet 
med 

1 ,9 ,9 100,0 

Total 108 100,0 100,0   



59 

 

15: 

En rabattkupong triggar igång 
mina tankar om att köpa 

N Valid 108 

Missing 0 

Mean 2,74 

 

 

 

 

16: 

När jag mottagit en rabattkupong 
känner jag mig lockad att handla 
kläder även om jag inte behöver 
nya kläder just då 

N Valid 108 

Missing 0 

Mean 2,67 

 

 

 

 

 17: 

Jag köper ofta kläder när jag har 
fått en rabattkupong, fast jag inte 
hade planer på att köpa 

N Valid 108 

Missing 0 

Mean 2,25 

 

 

 

 

 

En rabattkupong triggar igång mina tankar om att köpa 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 - 
Håller 
inte 
alls 
med 

19 17,6 17,6 17,6 

2 30 27,8 27,8 45,4 

3 27 25,0 25,0 70,4 

4 24 22,2 22,2 92,6 

5 - 
Håller 
helt 
och 
hållet 
med 

8 7,4 7,4 100,0 

Total 108 100,0 100,0   

När jag mottagit en rabattkupong känner jag mig lockad 

att handla kläder även om jag inte behöver nya kläder just 

då 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 - 
Håller 
inte 
alls 
med 

30 27,8 27,8 27,8 

2 20 18,5 18,5 46,3 

3 24 22,2 22,2 68,5 

4 24 22,2 22,2 90,7 

5 - 
Håller 
helt 
och 
hållet 
med 

10 9,3 9,3 100,0 

Total 108 100,0 100,0   

Jag köper ofta kläder när jag har fått en rabattkupong, fast 

jag inte hade planer på att köpa 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 - 
Håller 
inte 
alls 
med 

36 33,3 33,3 33,3 

2 33 30,6 30,6 63,9 

3 18 16,7 16,7 80,6 

4 18 16,7 16,7 97,2 

5 - 
Håller 
helt 
och 
hållet 
med 

3 2,8 2,8 100,0 

Total 108 100,0 100,0   
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18: 

Jag utnyttjar endast 
rabattkuponger när jag planerat 
och har behovet av att köpa 
kläder 

N Valid 108 

Missing 0 

Mean 2,81 

 

 

 

 

19a: 

Sannolikheten att jag använder en 
rabattkupong med 10 % rabatt är 
mycket stor 

N Valid 108 

Missing 0 

Mean 2,03 

 

 

 19b: 

Sannolikheten att jag använder en 
rabattkupong med 20 % rabatt är 
mycket stor 

N Valid 108 

Missing 0 

Mean 2,77 

Jag utnyttjar endast rabattkuponger när jag planerat och 

har behovet av att köpa kläder 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1- 
Håller 
inte 
alls 
med 

18 16,7 16,7 16,7 

2 28 25,9 25,9 42,6 

3 30 27,8 27,8 70,4 

4 21 19,4 19,4 89,8 

5 - 
Håller 
helt 
och 
hållet 
med 

11 10,2 10,2 100,0 

Total 108 100,0 100,0   

Sannolikheten att jag använder en rabattkupong med 10 % 

rabatt är mycket stor 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1- 
Håller 
inte 
alls 
med 

31 28,7 28,7 28,7 

2 49 45,4 45,4 74,1 

3 22 20,4 20,4 94,4 

4 6 5,6 5,6 100,0 

Total 108 100,0 100,0   

Sannolikheten att jag använder en rabattkupong med 20 % 

rabatt är mycket stor 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1- 
Håller 
inte 
alls 
med 

11 10,2 10,2 10,2 

2 27 25,0 25,0 35,2 

3 48 44,4 44,4 79,6 

4 20 18,5 18,5 98,1 

5 - 
Håller 
helt 
och 
hållet 
med 

2 1,9 1,9 100,0 

Total 108 100,0 100,0   
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19c: 

Sannolikheten att jag använder en 
rabattkupong med 30 % rabatt är 
mycket stor 

N Valid 108 

Missing 0 

Mean 3,33 

 

 

19d: 

Sannolikheten att jag använder en 
rabattkupong med mer än 30 % 
rabatt är mycket stor 

N Valid 108 

Missing 0 

Mean 3,99 

 

 

 

 

 

 20: 

När jag mottagit en rabattkupong 
som jag anser har ett lockande 
erbjudande (t.ex. 20 % rabatt på 
ett valfritt klädesplagg) slutar det 
ofta med att jag går till den 
marknadsförda butiken och köper 
ett klädesplagg 

N Valid 108 

Missing 0 

Mean 2,85 

 

 

 

 

   Sannolikheten att jag använder en rabattkupong med 30 

% rabatt är mycket stor 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1- 
Håller 
inte 
alls 
med 

7 6,5 6,5 6,5 

2 12 11,1 11,1 17,6 

3 36 33,3 33,3 50,9 

4 44 40,7 40,7 91,7 

5 - 
Håller 
helt 
och 
hållet 
med 

9 8,3 8,3 100,0 

Total 108 100,0 100,0   

Sannolikheten att jag använder en rabattkupong med mer 

än 30 % rabatt är mycket stor 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1- 
Håller 
inte 
alls 
med 

5 4,6 4,6 4,6 

2 4 3,7 3,7 8,3 

3 19 17,6 17,6 25,9 

4 39 36,1 36,1 62,0 

5 - 
Håller 
helt 
och 
hållet 
med 

41 38,0 38,0 100,0 

Total 108 100,0 100,0   

När jag mottagit en rabattkupong som jag anser har ett 

lockande erbjudande (t.ex. 20 % rabatt på ett valfritt 

klädesplagg) slutar det ofta med att jag går till den 

marknadsförda butiken och köper ett klädesplagg 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1- 
Håller 
inte 
alls 
med 

14 13,0 13,0 13,0 

2 26 24,1 24,1 37,0 

3 35 32,4 32,4 69,4 

4 28 25,9 25,9 95,4 

5 - 
Håller 
helt 
och 
hållet 
med 

5 4,6 4,6 100,0 

Total 108 100,0 100,0   
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21: 

Jag tycker att rabattkuponger är 
ett bra sätt att fånga min 
uppmärksamhet på, för då finns 
den butiken där rabattkupongen 
kommer ifrån bland mina 
alternativ där jag kan tänka mig 
att köpa ifrån 

N Valid 108 

Missing 0 

Mean 3,02 

 

 

 

 

 

22: 

Om jag ser två eller fler produkter 
som är likvärdiga 
varumärkesmässigt och 
funktionellt tenderar pris att vara 
det avgörande kriteriet 

N Valid 108 

Missing 0 

Mean 4,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag tycker att rabattkuponger är ett bra sätt att fånga min 

uppmärksamhet på, för då finns den butiken där 

rabattkupongen kommer ifrån bland mina alternativ där 

jag kan tänka mig att köpa ifrån 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1- 
Håller 
inte 
alls 
med 

14 13,0 13,0 13,0 

2 24 22,2 22,2 35,2 

3 26 24,1 24,1 59,3 

4 34 31,5 31,5 90,7 

5 - 
Håller 
helt 
och 
hållet 
med 

10 9,3 9,3 100,0 

Total 108 100,0 100,0   

Om jag ser två eller fler produkter som är likvärdiga 

varumärkesmässigt och funktionellt tenderar pris att vara 

det avgörande kriteriet 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1- 
Håller 
inte 
alls 
med 

2 1,9 1,9 1,9 

2 4 3,7 3,7 5,6 

3 8 7,4 7,4 13,0 

4 45 41,7 41,7 54,6 

5 - 
Håller 
helt 
och 
hållet 
med 

49 45,4 45,4 100,0 

Total 108 100,0 100,0   
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23: 

Jag väljer alltid att handla från 
den butiken jag har rabattkupong 
från och ignorerar då 
konkurrenterna jag inte fått 
rabattkupong ifrån 

N Valid 108 

Missing 0 

Mean 2,26 

 

 

 

 

24: 

Om jag står och väljer mellan två 
klädesplagg väljer jag alltid det 
plagget jag har rabattkupong för 

N Valid 108 

Missing 0 

Mean 2,89 

 

 

 

 

25: 

Jag har en bättre känsla i kroppen 
när jag köpt klädesplagg med en 
prissänkning från en rabattkupong 
än när jag köpt klädesplagg på 
ordinariepris 

N Valid 108 

Missing 0 

Mean 3,35 

 

 

 

Jag väljer alltid att handla från den butiken jag har 

rabattkupong från och ignorerar då konkurrenterna jag 

inte fått rabattkupong ifrån 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1- 
Håller 
inte 
alls 
med 

34 31,5 31,5 31,5 

2 32 29,6 29,6 61,1 

3 28 25,9 25,9 87,0 

4 8 7,4 7,4 94,4 

5 - 
Håller 
helt 
och 
hållet 
med 

6 5,6 5,6 100,0 

Total 108 100,0 100,0   

Om jag står och väljer mellan två klädesplagg väljer jag 

alltid det plagget jag har rabattkupong för 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1- 
Håller 
inte 
alls 
med 

19 17,6 17,6 17,6 

2 20 18,5 18,5 36,1 

3 32 29,6 29,6 65,7 

4 28 25,9 25,9 91,7 

5 - 
Håller 
helt 
och 
hållet 
med 

9 8,3 8,3 100,0 

Total 108 100,0 100,0   

Jag har en bättre känsla i kroppen när jag köpt klädesplagg med en 

prissänkning från en rabattkupong än när jag köpt klädesplagg på 

ordinariepris 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1- 
Håller 
inte alls 
med 

18 16,7 16,7 16,7 

2 12 11,1 11,1 27,8 

3 14 13,0 13,0 40,7 

4 42 38,9 38,9 79,6 

5 - 
Håller 
helt och 
hållet 
med 

22 20,4 20,4 100,0 

Total 108 100,0 100,0   
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 26: 

Jag tycker jag får för många 
rabattkuponger skickade till mig 

N Valid 108 

Missing 0 

Mean 2,22 

 

 

 

 

27: 

Jag får så många rabattkuponger 
skickade till mig att jag inte ens 
lägger märke till dem längre 

N Valid 108 

Missing 0 

Mean 1,93 

 

 

 

 

 28: 

Jag får ett dåligt förhållningssätt 
till företagets varumärke när jag 
får rabattkuponger skickade till 
mig, det får mig att bli 
misstänksam mot kvalitén på 
kläderna 

N Valid 108 

Missing 0 

Mean 1,78 

 

 

 

 

Jag tycker jag får för många rabattkuponger skickade till 

mig 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 - 
Håller 
inte 
alls 
med 

38 35,2 35,2 35,2 

2 28 25,9 25,9 61,1 

3 28 25,9 25,9 87,0 

4 8 7,4 7,4 94,4 

5 - 
Håller 
helt 
och 
hållet 
med 

6 5,6 5,6 100,0 

Total 108 100,0 100,0   

Jag får så många rabattkuponger skickade till mig att jag 

inte ens lägger märke till dem längre 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 - 
Håller 
inte 
alls 
med 

55 50,9 50,9 50,9 

2 25 23,1 23,1 74,1 

3 15 13,9 13,9 88,0 

4 7 6,5 6,5 94,4 

5 - 
Håller 
helt 
och 
hållet 
med 

6 5,6 5,6 100,0 

Total 108 100,0 100,0   

Jag får ett dåligt förhållningssätt till företagets varumärke 

när jag får rabattkuponger skickade till mig, det får mig att 

bli misstänksam mot kvalitén på kläderna 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 - 
Håller 
inte 
alls 
med 

52 48,1 48,1 48,1 

2 37 34,3 34,3 82,4 

3 11 10,2 10,2 92,6 

4 7 6,5 6,5 99,1 

5 - 
Håller 
helt 
och 
hållet 
med 

1 ,9 ,9 100,0 

Total 108 100,0 100,0   
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29: 

Jag får ett dåligt förhållningssätt 
till företagets varumärke när jag 
får rabattkuponger skickade till 
mig, företaget försöker lura mig till 
att köpa 

N Valid 108 

Missing 0 

Mean 1,94 

 

 

 

 

 

 

Cronbachs alpha: 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

,887 36 

 

  

Jag får ett dåligt förhållningssätt till företagets varumärke 

när jag får rabattkuponger skickade till mig, företaget 

försöker lura mig till att köpa 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 - 
Håller 
inte 
alls 
med 

47 43,5 43,5 43,5 

2 36 33,3 33,3 76,9 

3 13 12,0 12,0 88,9 

4 9 8,3 8,3 97,2 

5 - 
Håller 
helt 
och 
hållet 
med 

3 2,8 2,8 100,0 

Total 108 100,0 100,0   
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Bilaga 3 Klusteranalys dendrogram  
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Bilaga 4 Enkäten 

Svara på en skala 1-5: Ju mer du håller med ju högre siffra anger du. 

 

1. Kön:       man           kvinna 

 

2. Modeintresse? 

Inget intresse                                                           Stort intresse 

          1               2               3        4       5 

 

3. Shoppingintresse? 

Inget intresse                                                 Stort intresse 

            1            2                3              4                5 

 

4. Hur ofta får du rabattkuponger skickade till dig (papper, e-post, sms etc.)?         

Aldrig                                                                Väldigt ofta 

1 2                   3              4                  5 

 

5. Utnyttjar du ofta rabattkuponger när du handlar kläder?            

Aldrig                                                                     Väldigt ofta 

         1                    2                   3                     4                     5 

 

 

6. Jag lockas mer till att köpa av en rabattkupong jämfört med REA (t.ex. säsongsreor, 

halva REA priset!). 

Håller inte alls med                                                                 Håller helt och hållet med 

1                 2               3                    4                5 
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7. Jag lockas mer till att köpa av en rabattkupong jämfört med en annons i tidningen 

(t.ex. Nu har vi 15 % på alla jeans!).  

Håller inte alls med                                                                 Håller helt och hållet med 

1                 2                   3                 4               5 

 

8. Jag lockas mer till att köpa av en rabattkupong jämfört med 

premiebelöning/kundpoäng (när du samlat in en viss kundpoäng och får t.ex. 50 kr 

rabatt på ett köp).  

Håller inte alls med                                                                 Håller helt och hållet med 

1                 2                   3                       4                5 

 

9. Jag lockas mer till att köpa av en rabattkupong jämfört med reklam (t.ex. tv-reklam, 

tidningsreklam).  

Håller inte alls med                                                                 Håller helt och hållet med 

1                 2                3                     4                5 

 

10. Jag tycker att rabattkuponger som är skickade till mig känns mer personligt än rabatter 

som erbjuds till alla konsumenter. 

Håller inte alls med                                                       Håller helt och hållet med 

1                 2                   3                     4                5 

 

11. Jag köper alltid fler klädesplagg när jag har en rabattkupong från den butiken 

kupongen kommer ifrån, jag får ju rabatt så då kan jag köpa mera.  

Håller inte alls med                                                                 Håller helt och hållet med 

1                 2                   3                     4                5 
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12. Hur ofta tänker du på följande när du ska göra ett klädinköp?  
Svara på varje alternativ från en skala 1 – 5, där 1=Aldrig, 2 = Sällan, 3 = Ibland, 4 = ofta, och 5=Alltid   

 
                              Aldrig   Sällan   Ibland    Ofta    Alltid    

                                    1         2            3            4        5 

 

a) Pris 

b) Kvalitet 

c) Märke 

d) Att ha det som är modernt/inne just nu 

e) Andras åsikter 

f) Känna gemenskap med andra 

 

 

13. Jag känner mig utanför om jag inte handlar kläder med jämna mellanrum. 

Håller inte alls med                                                    Håller helt och hållet med 

                              1                  2                   3                     4                5 

 

14. Jag vill känna mig moderiktig, därför handlar jag kläder. 

Håller inte alls med                                                                 Håller helt och hållet med 

                              1                  2                3            4                5 

 

15. En rabattkupong triggar igång mina tankar om att köpa.  

Håller inte alls med                                                    Håller helt och hållet med 

                              1                  2                   3                     4                5 

 

16. När jag mottagit en rabattkupong känner jag mig lockad att handla kläder även om jag 

inte behöver nya kläder just då. 

Håller inte alls med                                                           Håller helt och hållet med 

                              1                  2                   3                     4                5 
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17. Jag köper ofta kläder när jag har fått en rabattkupong, fast jag inte hade planer på att 

köpa.  

Håller inte alls med                                                                   Håller helt och hållet med 

                              1                  2                   3                     4                5 

 

18. Jag utnyttjar endast rabattkuponger när jag planerat och har behovet av att köpa 

kläder. 

Håller inte alls med                                                                    Håller helt och hållet med 

                              1                  2                   3                     4                5 

 

19. Sannolikheten att jag använder en rabattkupong med 10 % rabatt är mycket stor.  

Håller inte alls med                                                                Håller helt och hållet med 

                              1               2                   3                     4                5 

 

20. Sannolikheten att jag använder en rabattkupong med 20 % rabatt är mycket stor.  

Håller inte alls med                                                                 Håller helt och hållet med 

                              1                 2                   3                     4             5 

 

21. Sannolikheten att jag använder en rabattkupong med 30 % rabatt är mycket stor.  

Håller inte alls med                                                        Håller helt och hållet med 

                              1                  2                   3                     4                5 
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22. Sannolikheten att jag använder en rabattkupong med mer än 30 % rabatt är mycket 

stor.  

Håller inte alls med                                                               Håller helt och hållet med 

                              1                  2                   3                     4                5 

 

23. När jag mottagit en rabattkupong som jag anser har ett lockande erbjudande (t.ex. 20 

% rabatt på ett valfritt klädesplagg) slutar det ofta med att jag går till den 

marknadsförda butiken och köper ett klädesplagg. 

Håller inte alls med                                                               Håller helt och hållet med 

                              1                  2                   3                     4                5 

 

24. Jag tycker att rabattkuponger är ett bra sätt att fånga min uppmärksamhet på, för då 

finns den butiken där rabattkupongen kommer ifrån bland mina alternativ där jag kan 

tänka mig att köpa ifrån. 

Håller inte alls med                                                       Håller helt och hållet med 

1                 2                   3                    4                   5 

 

25. Om jag ser två eller fler produkter som är likvärdiga varumärkesmässigt och 

funktionellt tenderar pris att vara det avgörande kriteriet. 

Håller inte alls med                                                      Håller helt och hållet med 

                              1             2                        3                     4                  5 

 

26. Jag väljer alltid att handla från den butiken jag har rabattkupong från och ignorerar då 

konkurrenterna jag inte fått rabattkupong ifrån. 

Håller inte alls med                                                              Håller helt och hållet med 

                              1                  2                      3                     4                5 
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27. Om jag står och väljer mellan två klädesplagg väljer jag alltid det plagget jag har 

rabattkupong för.  

Håller inte alls med                                                                 Håller helt och hållet med 

                              1                  2                 3                     4                5 

 

28. Jag har en bättre känsla i kroppen när jag köpt klädesplagg med en prissänkning från 

en rabattkupong än när jag köpt klädesplagg på ordinariepris. 

Håller inte alls med                                                        Håller helt och hållet med 

                              1                  2                   3                     4               5 

 

29. Jag tycker jag får för många rabattkuponger skickade till mig. 

Håller inte alls med                                                                      Håller helt och hållet med 

1                 2                3                     4                     5 

 

30. Jag får så många rabattkuponger skickade till mig att jag inte ens lägger märke till dem 

längre.  

Håller inte alls med                                                   Håller helt och hållet med 

                              1                  2                     3                     4                5 

 

31. Jag får ett dåligt förhållningssätt till företagets varumärke när jag får rabattkuponger 

skickade till mig, det får mig att bli misstänksam mot kvalitén på kläderna.  

Håller inte alls med                                                               Håller helt och hållet med 

                              1                  2                   3                     4                5 
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32. Jag får ett dåligt förhållningssätt till företagets varumärke när jag får rabattkuponger 

skickade till mig, företaget försöker lura mig till att köpa.  

Håller inte alls med                                                                 Håller helt och hållet med 

                              1                  2               3                     4                5 

  

33. Övriga kommentarer 

 

 


