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Definitoner 

Deal – Ett erbjudande från företag, exempelvis Groupon, som rabatterar en vara eller tjänst 

som mottas av konsumenter.  

 

Företagsform: 

Mikroföretag - Ett mikroföretag definieras som ett företag som sysselsätter färre än 10 

personer och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 2 miljoner euro per år1. 

Litet företag - Ett litet företag definieras som ett företag som sysselsätter färre än 50 personer 

och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro per år2. 

Medelstort företag - Ett medelstort företag definieras som ett företag som sysselsätter färre 

än 250 personer och vars årsomsättning inte överstiger 50 miljoner euro eller vars 

balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro per år3. Definitionen som använts i denna 

uppsats är antal anställda. 

Gruppköp - Den definition av gruppköp som används i denna uppsats är tagen i från 

Kauffman och Wangs artikel ”Bid together, buy together: on the efficacy of group-buying 

business models in internet-based selling” (Kauffman & Wang, 2001, s. 4). Definitionen 

tolkas att gruppköp är en dynamisk prismekanism som tillåter konsumenter att gemensamt, 

genom sin köpkraft, kunna erhålla lägre priser än vad de skulle ha kunnat individuellt. 

Kundlojalitet - Avser om företagen i studien fått nya kunder samt om konsumenterna 

generellt agerar lojalt mot företagen i form av återkommande besök. Konsumenternas åsikter 

gäller helhetsintrycket av köpet, till exempel upplevd kvalitet eller service. 

Lönsamhet – I denna uppsats kommer lönsamhet avse ifall företagen tjänat på kampanjen, till 

exempel ökat sin omsättning eller merförsäljning. 

 

                                                      
1
 Europa. Sammanfattning av EU-lagstiftningen.   

2
 Ibid. 

3
 Ibid.   
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Abstract 

Groupon is a popular group-buying website where they act as an intermediary between buyers 

and sellers. The company has grown rapidly and was established in Sweden in the year of 

2010. The aim of this study is to investigate if businesses that have been marketed in 

Stockholm and that have been co-operating with Groupon have been affected in terms of 

customer loyalty and profitability. Furthermore the study also examines consumer’s opinions, 

purchase behavior and loyalty against Groupons business partners. The results showed that 

salon/spa in comparison with other industries received very high added sales (67 %) and had a 

large number of loyal customers (42 %). For the retail industry, 33 % did not receive 

additional sales and 67 % have not received customer loyalty. Tourism/travel and other 

industries believe the campaigns to be very successful and they have received good customer 

loyalty and sales. The companies who did not consider their campaigns successful had 

problems with the communication between themselves and Groupon. Finally, 49 % of the 

consumers turned out to be loyal to the businesses of which they had used daily deals.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: gruppköp, rabattsökande, Groupon, dagserbjudanden, group-buying, vouchers 

och daily deals.  
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur företag som marknadsfört kampanjer i 

Stockholm genom samarbetet med Groupon har påverkats i form av kundlojalitet och 

lönsamhet. Vidare undersöks konsumenters åsikter, köpbeteende och lojalitet 

gentemot Groupons företagskunder. Groupon är ett så kallat gruppköpsföretag som 

agerar som en mellanhand mellan köpare och säljare. Affärskonceptet innebär att 

erbjuda konsumenter rabatterbjudanden för upp till 70 % rabatt på olika produkter och 

tjänster. Företagen står för varan eller tjänsten och annonserar sig därmed via 

Groupon. För att erhålla Groupons marknadsföringstjänst betalas en avgift på omkring 

50 % och företagen får därigenom tillgång till Groupons konsumentkrets. Tanken med 

konceptet är att företagskunderna erhåller lojala kunder som i slutändan leder till ökad 

lönsamhet. Resultaten visade att salong/spa i jämförelse med andra branscher erhållit 

en hög merförsäljning (67 %) och fick ett högt antal lojala kunder (42 %). För 

detaljhandeln hade 33 % inte uppnått merförsäljning och 67 % erhöll ingen 

kundlojalitet. Turism/resor och övrigt ansåg sina kampanjer som mycket lyckade och 

har erhållit en god kundlojalitet och merförsäljning. De företag som inte ansåg sina 

kampanjer som lyckade hade kommunikationsproblem med Groupon. Slutligen visade 

resultatet att 49 % av konsumenterna var lojala mot de företag hos vilka dem nyttjat 

dagserbjudanden.



IV 

 

 

Förord 

Vi vill först och främst tacka våra respondenter som tagit sig tid att besvara våra 

frågor, utan denna hjälp hade studien inte kunnat äga rum. Vi vill även tacka för 

allt material som ni har bidragit med samt ert stöd och engagemang för vår 

studie. Vi vill även tacka Timo Kainulainen som gav oss tillgång till samtliga 

Grouponmail, utan dessa mail hade studien inte kunnat genomföras. 

 

Vi vill slutligen tacka vår handledare, professor Cheick Wagué för värdefull 

vägledning under studiens gång samt våra opponenter som förmedlat 

värdefulla åsikter om uppsatsen.  

Stockholm 2012-05-31 
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1. Inledning 
 

I inledningen beskrivs gruppköpsfenomenet där problemdiskussionen angående effekterna från att använda och 

marknadsföra dagserbjudanden ligger till grund för uppsatsens problemformulering och syfte.  

 

1.1 Bakgrund 

1969 introducerade ledande leverantörer av dagligvaror en ny metod för att få konsumenter att 

pröva nya produkter och skapa merförsäljning i butik, detta var kupongen4. Det var inget nytt, 

Coca Cola hade sedan 1887 använt kuponger som ett sätt att göra reklam för sin produkt 

(Berning & Zheng, 2011). Kupongen kom att locka till sig nya köpare, belöna lojala kunder 

samt öka återköp hos sporadiska köpare (Kotler & Keller, 2006). Rabattkuponger är ett 

marknadsföringsverktyg som effektivt ökar försäljningsvolymen under kampanjperioden och 

kan långsiktigt ge ett förbättrat resultat. Kuponger kan användas till att behålla och belöna 

lojala kunder, öka vinsten per såld produkt eller tjänst samt effektivt prisdiskriminera mellan 

målgrupp, kanal och region (Petrison, Robinson & Schultz, 1998). 

 

När Internet uppstod uppkom även möjligheten att handha näthandel och bedriva företag. Det 

krävdes inte längre en fysisk mötesplats mellan köpare och säljare, då utbyte och information 

skedde via Internet. Med spridningen av Internet och e-handeln, föll det naturligt att skapa 

online-kuponger. Utvecklingen medförde förändring av marknadsföringsprocesserna. Förr 

erbjöds kunder rabattkuponger av företag för sin lojalitet men detta kom att ändras när så 

kallade gruppköpsföretag, såsom LetsBuyIt.com
 
och Mercata.com, etablerade sig. Dessa 

företags affärsidéer grundades på att erbjuda konsumenter rabatter hos olika företag, där 

priserna sänktes för ju fler konsumenter som lade bud på varorna. De budande konsumenterna 

erhöll däremot inget bestämt slutpris vid intresseanmälan, eftersom priset kunde ändras 

beroende på andra konsumenters intresse i erbjudandet. År 2006 uppkom ett liknande koncept 

i Kina, kallad Tuangou, som kan översättas till gruppköp. Genom Tuangou kunde 

konsumenterna själva styra företagen till att erbjuda rabatter genom till exempel registrering 

av diverse köpevenemang. I köpevenemangen ingick anordnade bussresor ut till affärer för att 

på plats kunna få en gruppmängdrabatt, därmed till ett bestämt slutpris. Idag har detta 

utvecklats i Europa och USA där priset är fixerat.(Tang, 2008) 

I samband med utvecklingen av gruppköp uppkom nya typer av affärsmodeller för att 

beskriva fenomenet, Kauffman och Wang redogör en ny typ av internetbaserad prisstrategi, 

den så kallade ”Group-buying model”. ”Group-buying” (GB) modellen innebär att grupper av 

konsumenter har möjlighet att påverka ett företags priser om de antyder ett intresse i att köpa 

en specifik produkt, därigenom erbjuds rabatter från företagen. När Kauffman och Wang 

undersökte gruppköpsfenomenet år 2001 hade det dock inte bildats ett internetbaserat företag 

som med framgång använt sig av modellen. (Kauffman & Wang, 2001) 

                                                      
4 
Kuponginlösen 
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Idag finns det flera gruppköpsföretag på marknaden där Groupon, Gruppi, Let´s Deal och 

Done Deal är några få nämnda. Affärsidén för samtliga går ut på att agera som en mellanhand 

mellan köpare och säljare (Sharif Paghaleh, H. & Sharif Paghaleh M. 2008). Genom 

rabatterbjudanden från företagskunder kan gruppköpsföretag erbjuda konsumenterna 

rabattkuponger, på så sätt får företagskunderna de efterlängtade kunderna och konsumenterna 

får de eftertraktade priserna. Det främsta argumentet för att använda rabattkuponger är för att 

spara pengar. Konsumenten väger mellan att handla varan eller tjänsten till fullt pris 

alternativt ta kostnaden för att leta eller erhålla en kupong. I dagsläget behöver emellertid 

konsumenterna inte leta efter kuponger utan dessa erhålls elektroniskt via gruppköpsföretag. 

(Narasimhan, 1984) 

1.2 Problemdiskussion 

Sedan uppkomsten av så kallade dagserbjudandehemsidor forskas det kring hur lönsamt det är 

för företag som genomför kampanjer hos Groupon. En studie genomförd av Dholakia, docent 

i marknadsföring, visar att 27 % respektive 18 % av de företag som genomfört en kampanj 

förlorade pengar på den eller utfick ett nollresultat. Orsakerna till att företagen förlorade 

pengar berodde på prissänkningarna samt gruppköpsföretagens marknadsföringsavgift på 

mellan 30-50 % av det rabatterade inbetalda priset. (Dholakia, 2011a)  

Ett annat problem som upptäcktes var att alltför få kunder var återkommande (Dholakia, 

2011a). För att en kund ska komma ihåg en vara eller tjänst, ett varumärke eller företag, krävs 

en marknadsmix av de fyra P:na (pris, plats, produkt och påverkan) samt en upprepad process 

av dessa (Onkvisit & Shaw, 2009). Detta är dock svårt då kampanjerna hos Groupon normalt 

endast pågår i upp till 24 timmar (Dholakia, 2011b). Den korta tidsaspekten medför att flera 

kampanjer skulle behöva genomföras för att uppnå en upprepad process. Detta kan dock vara 

svårt då det kan vara kostsamt att erbjuda de kraftigt rabatterade priserna fler än en gång. En 

annan anledning till icke återkommande kunder kan vara att företagen ger sämre kundservice, 

vilket kan skapa en missnöjdhet hos kunderna som därmed inte återvänder (Tuten & Ashley 

2011). Ett exempel var när ett nyöppnat bageri i San Francisco blev överösta med 

beställningar på över 72 000 muffins efter en kampanj i mars 2010. Ägaren Brandon 

Arnovick säger att hans bagare inte klarade av trycket vilket ledde till arga kunder, av vilka 

flertalet sedan inte återkom (Galante, 2010). Rabatterbjudanden kan också leda till att 

företagen erhåller en kund som är ombytlig och rabattsökande och som därmed kostar 

företagen pengar (Kotler & Keller, 2009). Groupons affärsidé går ut på att marknadsföra 

företagen genom dagserbjudanden, på så sätt kan företagen öka sin kundkrets i ett långsiktigt 

perspektiv. Dholakias studie visade dock att cirka 80 % av konsumenterna var engångsköpare. 

(Dholakia, 2011a) Med bättre målinriktning, lojalitetsprogram och strategier för att omvandla 

engångskunderna till stamkunder, kan kampanjerna emellertid ge mycket reklam för företaget 

(Dholakia, 2011b).  

Prisdiskriminering diskuteras även som innebär att olika kundgrupper betalar olika mycket för 

i princip samma vara eller tjänst (Konkurrensverket, 2005). Vid gruppköp får de lojala 
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kunderna fortsätta att betala fullt pris, medan kupongen lockar en kundgrupp som annars inte 

väljer att lägga pengar hos företaget (Narasimhan, 1984). Att flytta efterfrågan med priset som 

verktyg fungerar inte för alla produkter (Kotler & Keller, 2009), utan kan leda till att de 

kunder som hade kupongen inte kommer att vilja betala fullt pris för samma vara eller tjänst 

nästa gång. En bieffekt av prisdiskriminering kan därmed vara att varumärket skadas då 

exempelvis företagen inte kan ta ut sina ordinarie priser efter kampanjens slut (Kalwani & 

Yim, 1992). 

Inom fenomenet gruppköp har lönsamheten hos företag som genomfört rabattkampanjer 

studerats (Dholakia, 2011b) samt faktorerna kring varför konsumenter köper dagserbjudanden 

(Tuten & Ashley, 2011). Dholakias och Tuten och Ashleys undersökningar kan kopplas till 

konsumenters köpbeteende, detta påverkar i sin tur företags lönsamhet. Denna uppsats vill 

därför undersöka lönsamheten hos företag som genomfört kampanjer hos Groupon, samtidigt 

som konsumenternas lojalitet gentemot företagen studeras. 

1.2.1 Problemformulering 

 Finner företagen det lönsamt att ha samarbetat med Groupon? 

 Har konsumenterna lojalitet till de företag hos vilka dem nyttjar rabatterna? Om inte, 

kan företagen utföra åtgärder för att förändra detta? 

1.3 Syfte 

Syftet är att undersöka hur företag som marknadsfört kampanjer i Stockholm genom 

samarbetet med Groupon har påverkats i form av kundlojalitet och lönsamhet. Vidare kommer 

konsumenters åsikter, köpbeteende och lojalitet gentemot Groupons företagskunder att 

undersökas. 

1.4 Avgränsningar 

De företag som genomfört kampanjer behöver inte vara belägna i Stockholm men ska finnas 

marknadsförda under Groupons avgränsning Stockholm. 

1.5 Disposition 

Under uppsatsens första kapitel beskrivs vad som kommer att undersökas i studien, en 

beskrivning av bakgrund, problemformulering, syfte och avgränsningar sker. I andra kapitlet 

presenteras relevanta teorier för studien, däribland GB-modellen. I det tredje kapitlet kommer 

metod och metodval att redogöras samt beskrivningar av uppsatsens tillvägagångssätt. 

Insamlad data från konsumenter och företag redogörs sedan i empiriavsnittet under kapitel 

fyra. I kapitel fem redovisas och diskuteras analysen. En avslutande diskussion och 

sammanfattning kring studiens resultat klargörs i slutsatsen under kapitel sex. Kapitel sju 

förklarar den kritik som gäller mot denna uppsats angående dess data, metoder samt 

tillvägagångssätt. Slutligen sker en förmedling av de områden som i framtiden kan undersökas 

inom fenomenet gruppköp i kapitel åtta, vidare forskning. 
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2. Teori 

I detta avsnitt redogörs en genomgång av de teorier som ligger till grund för studien, därefter 

presenteras tidigare forskning som är aktuell och relevant för studiens område. Hela teoriavsnittet är 

uppdelat efter de primära områdena gruppköp, lönsamhet samt konsumentbeteende. 

2.1 The group buying business model (GB-modellen) 

”The group buying business model” eller gruppköpsmodellen hamnar under kategorin 

modeller om dynamisk e-handel. Gruppköp betraktas som en efterfrågekänslig affärsmodell, 

där priset är av dynamisk natur och beroende av efterfrågan. En grundläggande skillnad finns 

mellan detaljhandelsmarknaden och gruppköpsmarknaden, där kunderna inom detaljhandeln 

köper sina önskade varor direkt från leverantörer, se figur 2.1a. På en marknad som 

implementerar en gruppköpsmodell sker en sammanslagning av konsumenter som i slutändan 

samarbetar med varandra. På detta sätt inleds en gemensam grossistrelation mellan 

konsumenterna och leverantörerna, se figur 2.1b. (Sharif Paghaleh, H. & Sharif Paghaleh, M, 

2008) 

Figur 2.1a Detaljhandeln                                Figur 2.1b Gruppköpsmarknaden 

   

Källa: Sharif Paghaleh, H. & Sharif Paghaleh, M, 2008, s. 413. 

Inom detaljhandeln är det inte ekonomiskt försvarbart för en leverantör att kontakta enskilda 

konsumenter då detta gör att kostnaderna ökar. Dock kan det vara av intresse för leverantörer 

att istället kontakta en specifik grupp som kan genomföra en stor beställning. En viktig trend 

som forskarna Hossein och Marzieh Sharif Paghaleh har upptäckt är en förändring i hur 

leverantörer kanaliserar sina varor ut till kund. Då näthandeln via Internet ger en billig, 

bekväm och global plattform för kommunikation och samband mellan olika parter, leder det 

till att leverantörer kan korta ner leden till konsumenten, se figur 2.2 nedan. (Ibid) 

Figur 2.2. Processen från producent till konsument 

 
Källa: Sharif Paghaleh, H. & Sharif Paghaleh, M, 2008, s. 414. 
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Traditionellt säljer producenter sina varor eller tjänster till en grossist som i sin tur förhandlar 

med detaljhandeln. Dessa återförsäljare säljer sedan varan vidare till konsumenter, se detta i 

figur 2.2 (a). Näthandeln kan tillhandahålla en direkt koppling mellan producenten och 

detaljhandeln, se (b). I (c) kan som vid fallet med gruppköp även kopplingen till detaljhandeln 

kapas och därmed finns det en direkt koppling mellan producent och konsument. (Ibid) 

2.2 Lönsamhet 

2.2.1 Upselling 

Företag kan implementera en strategi som kallas upselling, även kallat merförsäljning. 

Upselling innebär att rabatter erbjuds på en specifik produkt för att locka kunden till att köpa 

fler produkter, utöver den rabatterade produkten. Ett exempel är om rabatt ges vid köp av 

kameror för att sedan sälja tilläggsvaror såsom batterier eller linser till fullt pris. På så sätt 

säljs två produkter, den ena är den vanliga produkten och den andra är 

merförsäljningsprodukten. Målet med denna strategi är att öka omsättningen per kundbesök, 

men den kan även användas när företag har svårsålda lagervaror, där rabatter kan öka 

försäljningen av dessa samt dess tilläggsvaror (Goker & Ziya, 2008). 

2.2.2. Porters fem konkurrenskrafter 

Porters fem konkurrenskrafter anger hur hög lönsamheten är i en bransch samt beskriver 

konkurrenssituationen på en marknad (Porter, 2004). De fem krafterna visas nedan i bild 2.3. 

Bild 2.3 Porters fem konkurrenskrafter 

 
Källa: Porter, Michael E. 2008, s. 27. 

 Kunder: Om kunderna har en hög förhandlingsstyrka kan de pressa ner priserna och 

kräva bättre kvalitet och service. En hög förhandlingsstyrka erhålls om det finns 

tillgång till många leverantörer, om kunderna har inflytande på branschaktörer samt 

om de är priskänsliga eller inte. (Ibid) 

 Leverantörer: Leverantörer har en hög förhandlingsstyrka om de är ensamma eller 

har få konkurrenter på marknaden. Vid monopol- eller oligopolmarknader kan 

leverantörerna sätta höga priser och begränsa kvalitén på varor eller tjänster. En hög 

förhandlingsstyrka erhålls om marknaden har få aktörer och substitut samt om 

leverantörerna har stora kundgrupper. (Ibid) 

http://hbr.org/2008/01/the-five-competitive-forces-that-shape-strategy/ar/1
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 Substitut: Konkurrensen på en marknad kan försvåras för både nya och redan 

etablerade aktörer om det finns många substitut på marknaden. Substitut är produkter 

eller tjänster som kan ersätta en annan vara eller tjänst, till exempel kaffe och te.  

Konkurrenskraften anses vara hög om många substitut finns tillgängliga på 

marknaden. (Ibid) 

 Nya aktörer: Denna konkurrenskraft analyserar möjligheten till att påbörja en 

konkurrerande verksamhet inom en specifik marknad. Enligt Porter finns det sex 

hinder för företag vid en nyetablering. Hindren är (1) stordriftsfördelar, (2) 

differentiering, (3) kapitalkrav, (4) byteskostnader, (5) tillgång till distributionskanaler 

samt (6) regeringens politik. Distributionskanalerna kan medföra att nya företag måste 

sänka sina priser genom exempelvis rabatter för att kunna konkurrera på marknaden, 

vilket begränsar lönsamheten. Sammantaget innebär att ju svagare samtliga nämnda 

hinder är hos de redan etablerade aktörerna, desto enklare och kostnadseffektivare är 

det för nya företag att etablera sig på marknaden. (Ibid) 

 Konkurrens: Redan etablerade aktörer kan ha kostnadsfördelar som försvårar 

konkurrensen på marknaden. Dessa kostnadsfördelar kan till exempel vara 

teknologiska utvecklingar, stordriftsfördelar och lokalisering. Antalet konkurrerande 

aktörer som redan är etablerade på marknaden påverkar även, där ett stort antal 

konkurrenter begränsar lönsamheten för varje enskilt företag. (Ibid) 

2.3 Konsumentteorier 

2.3.1 Köpbeteende 

Målet med marknadsföring är att uppfylla konsumentens behov och önskemål. 

Konsumtionsbeteendet kan påverkas av många faktorer men det handlar också om hur 

individer och grupper köper, väljer och förbrukar varor, tjänster och idéer för att uppfylla sina 

behov. (Kotler & Keller, 2009) Onkvisit och Shaw (2009) anser att det finns tre viktiga 

faktorer som påverkar konsumentbeteendet och dessa är psykologiska, sociologiska samt 

antropologiska. Författarna menar att en persons beteende styrs av personens kognitioner 

såsom värden, attityder, erfarenheter samt behov. Köpet blir därför en funktion av den 

psykologiska synen av en produkt. Vidare köper en konsument därför inte enbart produkten 

för konsumtion utan för att denne har en perception om hur produkten kan kommunicera och 

förmedla ett budskap till andra. Den sociologiska faktorn sammanfaller härmed med den 

psykologiska, då en grupp kan ha ett större eller mindre inflytande på en person och dennes 

preferenser och köpbeteende.  

Kacen och Lee (2002) har genom en studie av tusentals konsumenter runt om i världen visat 

att kulturella faktorer, såsom främst individualism och kollektivism, kan påverka 

köpbeteendet där ett så kallat impulsivt köpbeteende bildas. Impulsivt köpbeteende åsyftar 

mycket hastiga och oplanerade inköp. De impulsiva köparna anses vidare vara mer sannolika 

att få en högre åtrå till vissa produkter men också att de bortser från de eventuellt negativa 

konsekvenserna som kan bildas vid köp av produkterna.  
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2.3.2 Varumärkeslojalitet 

Varumärkeslojalitet kan enligt Jacoby och Kyner (1973) definieras som det icke slumpvisa 

beteendegensvar uttryckt över tid av någon beslutsfattande enhet, med respekt mot ett eller 

flera alternativa varumärken, och är en funktion av psykologiska processer. Idag är det 

dessutom vanligt att en individ är multilojal, det vill säga lojal gentemot flera varumärken 

samtidigt. Kravet för att varumärkeslojalitet ska kunna bildas är att ett tillfälle till att vara 

illojal finns, med andra ord att alternativa produkter eller tjänster är tillgängliga på 

marknaden. John Desmond (2003) menar att det varumärke som anses vara mest optimalt och 

uppfyller behov såsom kvalitet blir det varumärke som erhåller lojalitet. Priset anses däremot 

av Jacoby och Kyner (1973) vara en unik faktor och kan ha en betydande roll i individens val, 

då priset kan medföra att ett annat tänkbart varumärke väljs framför det föredragna om det är 

förmånligare. Enligt Kotler och Keller (2009) kan varumärkeslojalitet även påverkas av andra 

faktorer. När en konsument provar en produkt eller tjänst lär denne sig om produkten/tjänsten 

uppfyller konsumentens behov. Om behoven inte uppfylls finns därmed inget intresse i att 

vara lojal mot varumärket som testats.  

2.4 Sales promotion 

Sales promotion eller säljfrämjande åtgärder är en marknadsföringsstrategi som används för 

att bland annat öka antalet kunder eller försäljning. Redskap som kuponger, tävlingar, prover, 

garantier samt bonusar kan användas. Sales promotion är främst är till för att stimulera ett köp 

snabbare eller till större kvantitet av en speciell vara eller tjänst men även för att locka till sig 

nya kunder, belöna lojala kunder och öka återköpen hos tillfälliga köpare. Fördelen är att det 

når ut till många konsumenter. Dock lockar sales promotion ofta konsumenter som är benägna 

att byta varumärken, så kallade brand switchers, som främst är ute efter låga priser, bra värde 

och belöningar. (Kotler & Keller, 2009) Sales promotion är ett effektivt verktyg när en ny 

produkt ska introduceras på marknaden. Det fungerar även bra på produkter som är mycket 

konkurrenskraftiga och standardiserade. Kuponger, rabatter och pengarna-tillbaka-garanti kan 

dock uppfattas negativt av konsumenterna. Lägre priser kan få varan eller tjänsten att 

upplevas som felaktig, vilket kan leda till att konsumenterna nedvärderar varumärket. 

(Onkvisit & Shaw, 2009). 

De konsumenter som är lojala mot sina varumärken tenderar att inte byta varumärke om det 

kommer ett annat erbjudande. Den internationella marknadsföringen kräver en upprepad 

process av en vara eller tjänst men en kund som värderar ett varumärke högt behöver då inte 

vara benägen att byta varumärke trots erbjudanden från andra. Reklam kan därför vara en mer 

effektiv marknadsföringsåtgärd för att fördjupa kundlojaliteten, då det gör konsumenten 

medveten om varan eller tjänsten. (Kotler & Keller, 2009) Forskarna Van Heerde, Gupta och 

Wittink (2003) kom dock fram till att 75 % av alla säljfrämjande åtgärder är på grund av att 

konsumenter byter varumärken. 
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2.5 Tidigare forskning 

2.5.1 Lönsamhet 

2.5.1.1 Priskampanjer 

Narasimhan (1984) har utvecklat en teori gällande prisdiskriminering av rabattkuponger. 

Forskningsfrågor om varför företag ger ut kuponger istället för att sänka priset, vilka 

konsumenter som använder sig av dessa kuponger samt varför besparingarna som erbjuds 

varierar mellan märken och storlek undersöks. Narasimhan (1984) visade dessutom ett 

signifikant samband gällande att användare av kuponger är mer priselastiska än icke-

användare. Kalwani och Yim (1992) anser att rabatterbjudanden som ges för ofta kan 

resultera i att konsumenter lär sig anta att fler rabatter kommer att ges i framtiden. Detta 

resulterar i att konsumenterna försöker köpa produkten endast när erbjudanden återkommer, 

då produkten inte anses vara värd att köpa till fullt pris. Författarna menar därför att man 

måste ta in prisfaktorn när det gäller varumärkeslojalitet då det kan ha en stor påverkan.  

I en undersökning (Dekimpe, Hanssens, Nijs & Steenkamp 2001) av 560 produktkategorier 

upptäcktes det att priskampanjer inte har någon långsiktig effekt på försäljning gällande 

volym eller intäkter. Kotecha, Leibowitz och MacKenzi (2008) menar istället att 

priskampanjer kan vara positiva och mycket effektiva, speciellt under lågkonjunkturer. 

Dholakia (2011a) undersöker i sin forskningsartikel lönsamheten av att genomföra en 

kampanj via gruppköpsföretag. Studien visade att cirka 27 % av företagskunderna förlorade 

pengar på de kampanjer som genomförts hos olika dagserbjudandehemsidor. Oroande 

branscher ansågs vara restaurang/bar samt salong/spa där enbart cirka 44 % respektive 54 % 

av företagen tjänade pengar på kampanjen, trots att det är de högst representerade branscherna 

hos Groupon. Den bransch som ansågs lyckad var hälsotjänster där 70 % av dessa bolag hade 

haft lönsamma kampanjer. Det upptäcktes även att en begränsad försäljning av antalet 

kuponger positivt bidrar till förekomsten av affärens lönsamhet. För det tredje fann Dholakia 

(2011a) att inlösningstiden är en negativ prediktor av affärslönsamheten, vilket pekar på 

behovet av att ha kortare löptider för inlösen.  

2.5.2 Konsumentbeteende 

2.5.2.1 Priskänslighet 

Narasimhan (1984) fann ett partiellt stöd till att konsumenter som använder kuponger är mer 

priselastiska än konsumenter som inte använder det. Vidare drivs dessa priskänsliga individer 

snarare av alternativkostnaden, den billigare produkten, än den föredragna produkten. Enligt 

Kumar och Swaminathan (2005) kan även för många rabatter på en och samma vara innebära 

att konsumenterna blir mer priskänsliga, då dessa förväntar sig att varan kostar mindre än 

originalpriset eftersom rabatter ges ut för ofta.  

2.5.2.2 Konsumentbeteende gentemot dagserbjudanden 

Dholakia har tillsammans med Kimes (2011) undersökt konsumenternas beteenden och 

uppfattningar av dagserbjudanden i USA. De regelbundna köparna såg dagserbjudanden som 

ett sätt att få köpa varor och tjänster som man ändå hade planerat att köpa fast till ett lägre 

pris, vilket därmed gör att konsumenterna sparar pengar. Många konsumenter medgav även 



9 

 

att de köper dagserbjudanden impulsivt samt att de i några fall inte nyttjar de erbjudanden 

som köpts inom inlösningsperioden, vilket gör att de förlorar pengar. Författarna fann heller 

inget som tydde på att konsumenterna skulle vara lojala gentemot de företag som de nyttjat 

erbjudanden hos. Hos de konsumenter som inte hade köpt dagserbjudanden upptäcktes 

slutligen främsta orsaken vara att dem inte kände till fenomenet, cirka 45 %.  

2.5.3 Sales promotion 

Små företag rekommenderas att erbjuda godtyckliga produkter, till exempel spatjänster, som 

anses vara lönsamma vid priskampanjer. Företag med små marginella kostnader har också en 

större sannolikhet att få lönsamma kampanjer. (Tuten & Ashley, 2011) 

2.5.4 Avslutande diskussion 

Dholakias studier publicerades hösten 2011 (2011a, 2011b) vilket medför att dessa ännu inte 

kunnat motbevisas. Detta innebär att andra forskare i nuläget heller inte har granskat 

undersökningarna vilket därmed gör det svårt att presentera eventuella brister. Dock kan 

Dholakias studier ses som högt reliabla samt valida då han är docent i marknadsföring 

(Dholakia, 2011). Kritiken mot de olika teorierna gällande konsumenters köpbeteende kan 

riktas mot att det finns många forskare som frambringat olika slutsatser. Dessa skillnader 

grundar sig i att olika köpbeteenden gäller för olika köpare som gör det svårt att fastställa en 

definition. 

Den kritik som finns mot sales promotion är att reaktionerna från både konsument och företag 

kan vara allt från passiva till starka motåtgärder.(Dekimpe, Hanssens, Nijs & Steenkamp, 

2005) Bawa and Shoemaker (2004) kom fram till att sales promotion var mycket effektiv för 

att öka försäljningen under en lång period. Neslin (1990) fann ingen negativ inverkan på lång 

sikt. Simonson, Carmon & O´curry (1994) fann däremot att sales promotion delar upp 

kundsegmentet i två delar då både positiva och negativa effekter upptäcktes. Davis, Inman & 

McAslister (1992) instämmer med Neslin (1990) att sales promotion inte ger någon negativ 

effekt på varken varumärkesmarknadsföring eller sannolikheten för återköp. Även om de 

nämnda forskarna har olika åsikter om sales promotion kommer denna teori att användas då 

det har en stor betydelse för att kunna förklara hur Groupon och dess företagskunder på ett 

modernt sätt använder sig av strategin.  

Inom varumärkeslojalitet har bland annat Fournier kritiserat den forskning som bedrivs inom 

området.
 
Fournier (1998) menar att i praxis så har förvånansvärt lite empiriska arbeten utförts 

om varumärken och att hänsyn inte tagits till hur utvecklingen av lojaliteten sett ut över tid. 

Söderlund (2001) menar även han att kunden inte är i fokus längre utan att den förskjutits 

över till den redan lojala kunden. Porter och hans konkurrenskraftsmodell har anklagats för att 

inte fånga helheten eller att modellen har en övertro på toppstyrning och rationalitet. Den 

kritiseras även för att inte kunna appliceras på företagsnivå då den är så generell. (Grundy, 

2006) 
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3. Metod 

I detta avsnitt redogörs studiens metodval, urvalsprocess vid datainsamling samt en beskrivning av 

hur den empiriska undersökningen har genomförts. 
 

3.1 Metodval 

I Dholakias två artiklar har en kvantitativ metod använts (Dholakia, 2011a, 2011b). 

Detsamma gäller för konsumentundersökningen som genomfördes med Kimes (Dholakia & 

Kimes, 2011). Även Tuten och Ashley utförde en enkätundersökning via Internet mot 

konsumenter (Tuten & Ashley, 2011). Edelman, Jaffe och Kominers valde att undersöka 

lönsamheten av kuponger med hjälp av kvantitativa beräkningar (Edelman, Jaffe och 

Kominers, 2011). Det är endast i Dholakias och Tsabars artikel som en kvalitativ metod har 

använts, där en utvald småföretagare undersöks i en fallstudie (Dholakias och Tsabars, 2011). 

Detta är några av de artiklar som finns i tidigare forskning om Groupon, där fokus ligger på 

att genomföra kvantitativa undersökningar. Det har därför av uppsatsskrivarna valts att göra 

både en kvalitativ samt en kvantitativ undersökning. 

Den kvalitativa metoden används vid undersökning av företagskunderna medan den 

sistnämnda metoden riktas mot konsumenter. Då en kvalitativ metod används får 

uppsatsskrivarna en djupare förståelse av gruppköpsfenomenet och samarbetet mellan företag, 

konsumenter och Groupon. Då konsumenterna undersöks genom en kvantitativ metod ges ett 

bredare perspektiv på fenomenet där hänsyn tas mot både Groupons företagskunder samt dess 

konsumenter. 

3.1.1 Kvalitativ metod 

Kvalitativ och kvantitativ metod är inte varandras motsatser, dock förutsätter den kvalitativa 

metoden en annan förståelse, som går utöver intervjuer och frågeformulär (Flick, 2006).  

Kvalitativ forskning söker djup snarare än bredd. Istället för att ta ett stort representativt 

stickprov av populationen söker den kvalitativa metoden att förvärva fördjupad information 

om en mindre urvalsgrupp. (Ambert, Adler & Detzner, 1995). 

3.1.1.1 Intervjuer 

Semistrukturerade intervjuer är mycket använd inom kvalitativ metod då det får fram 

människors attityder, erfarenheter, kunskaper och förståelse. Intervjuer kan vara av slaget 

ostrukturerad, semistrukturerad eller strukturerad. Semistrukturerade intervjuer kan även ge 

en större förståelse av den intervjuade samt fenomenet som beskrivs. (Kvale & Brinkmann, 

2009) Enligt Gillham (2008) inrymmer den också en flexibilitet som balanseras av struktur 

och ger därmed data av god kvalitet. Inom den semistrukturerade formen har intervjuaren 

färdiga semiöppna frågor eller ämnen. Det finns också flexibilitet gällande ordningen på 

frågorna samt att följdfrågor som anses vara signifikanta för ämnet kan ställas. (Rowley, 

Jones, Vassiliou & Hanna, 2012) 
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Inför telefonintervjuer föreslår Gillham (2008) att relativt korta strukturerade intervjuer bör 

användas, då resultatet kan analyseras i ett standardiserat format. Det är också viktigt att en 

telefonintervju inte är för lång med för många frågor då respondenten kan tappa intresse för 

intervjun Den största nackdelen med telefonintervju är däremot att man intervjuar personen 

utan att se varandra, vilket kan göra att antydningar och antaganden kan misstolkas. 

(Dahmström, 2011). 

I denna uppsats används den kvalitativa metoden för undersökningen av de företag som har 

samarbetat med Groupon. Detta för att ge en fördjupad inblick kring samarbetet samt 

kampanjprocessen som helhet. Karaktären på intervjufrågorna är semistrukturerade och detta 

för att få så sanningsenliga svar som möjligt. Ungefär lika lång tid har avsatts i varje 

intervjufall som gör att det skapas en struktur samt att intervjun blir tidseffektiv. 

3.1.2 Kvantitativ metod 

Enkäter som är kvantitativa betecknas som mätbara, det vill säga de kan kategoriseras 

(Larsen, 2009). Ett representativt urval är utgångspunkten och det undersöks med olika 

former av mätinstrument för att fånga samband, variationer och fördelningar5. I denna uppsats 

används den kvantitativa metoden gentemot konsumenterna, där dessa undersöks genom en 

strukturerad enkät med slutna frågor. På samma sätt sker även en kvantitativ metod gentemot 

de företag som inte vill genomföra en intervju men som ändå vill ingå i studien. För företagen 

finns däremot även en möjlighet att skriva egna tankar och reflektioner kring samarbetet med 

Groupon, vilket innebär att företagsenkäten kan anses vara semistrukturerad. 

3.1.3 För- och nackdelar med kvalitativ och kvantitativ metod 

Kvalitativ metod kan anklagas för att vara icke representativ, orealistisk och subjektiv (Fry, 

Chantavanich & Chantavanich, 1981). Kritik riktas även mot detta sätt att arbeta, då den 

intervjuade kan svara på frågorna så som han eller hon tror att frågan ska besvaras (Larsen, 

2009). Detta har i största möjliga mån förhindrats då objektivitet hölls i frågeställningarna 

samt att företagen fick möjligheten att vara anonyma och godkänna de sammanställningar 

som gjorts. Det finns dessutom en risk när sammanställningen av intervjun genomförs att 

intervjuaren tolkar och läser mellan raderna, vilket ger en tolkning som respondenten inte 

nödvändigtvis menade. Fördelen med den kvantitativa metoden är att mängden information 

kan begränsas till det som undersöks. De nackdelar som finns med den kvantitativa metoden 

är däremot att den kan anklagas för att vara ytlig och saknar validitet (Fry et al, 1981). 

3.1.4 Triangulering 

När både en kvantitativ och kvalitativ metod används för att undersöka ett och samma 

fenomen, brukar metodsättet kallas för triangulering. Enligt Todd Jick kan metodtriangulering 

arbeta med multipla perspektiv som i slutändan ger en mer specifik bild av problemet i sig. 

Olika typer av data samlas in och på detta sätt fås både en bred samt djup helhetsbild av 

                                                      
5 
Nationalencyklopedin. Kvantitativ Metod.  
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fenomenet. (Jick, 1979) En annan fördel med metodtriangulering är att de två metoderna 

kvantitativ och kvalitativ inte längre tävlar mot varandra, utan snarare kompletterar varandra 

med sina för- och nackdelar (Olsen, 2004). I denna uppsats genomförs både företagsintervjuer 

och konsumentenkäter vilket ger både en bred samt djup helhetsbild av gruppköpsfenomenet. 

3.2 Fallstudie 

En fallstudie utförs då endast ett gruppköpsföretag undersöks, vilket är Groupon. Fallstudien 

lämpar sig till frågor som söker förklarande och beskrivande svar. Robert Yin föreslår tre 

grundläggande steg för att utforma en fallstudie. När det finns ett övergripande fall med 

underordnade fall kallas det för multipel fallstudie. Jämfört med andra metoder är styrkan 

med en fallstudie dess förmåga att undersöka på djupet. Fallstudien ger närhet till 

undersökningsobjektet snarare än distans. (Yin, 2009) Denna uppsats kommer studera ett 

verkligt fall, Groupon, med flera underordnade fall, företagen samt konsumenterna. Detta ger 

en multipel fallstudie med flera perspektiv och därmed bildas en bred samt djup förståelse av 

fenomenet. 

3.2.1 Empiriskt urval 

3.2.1.1 Groupon 

Företaget som är i fokus i denna undersökning är Groupon. Det finns övriga 

dagserbjudandehemsidor såsom Gruppi och Let´s Deal men Groupon valdes då företaget är 

den största aktören på den svenska marknaden idag (Karström, 2011). Groupon är det 

övergripande fallet medan företagskunderna samt konsumenterna är de underordnade fallen, 

urval av dessa presenteras nedan. 

 

3.2.1.2 Urval av företag 

Den empiriska undersökningen består främst utav företag som genomfört en kampanj hos 

Groupon under perioden januari - december 2011. Groupon skickar varje dag ut mail till 

registrerade medlemmar och dessa mail ligger till grund för datainsamlingen av företagen 

samt dess kontaktinformation. Sammantaget har 362 Grouponmail erhållits för år 2011 och 

utifrån dessa har en lista skapats av samtliga företag som ingår i annonserna. Det totala antalet 

företag uppgick till 568 stycken där stickprovet på var tredje tillfrågades, totalt 189 stycken 

företag. Orsaken till att var tredje valdes var för att stickprovet fortfarande skulle kunna 

spegla ett representativt urval, där vart tionde företag ansågs ge ett för litet stickprov. 

Startpunkten för dragningen var nummer tre och dragningsprocessen ger då ett stickprov på 

189 företag. Om det skulle jämföras med att dra vart tionde bolag skulle det ge ett stickprov 

på endast 57 företag, då finns istället risken att stickprovet inte speglar populationen i storlek 

samt att svarsstatistiken blir mindre. Företagen som kvalificerades in i studien kontaktades 

först via mail med förfrågan om deltagande i undersökningen. Alternativen var intervju på 

plats, över telefon eller att svara på enkäten via mail. Om företagen inte besvarade 

förfrågandet inom tio dagar sändes ett påminnande mail. Efter det påminnande mailet 

kontaktades slutligen företagen en gång via telefon. Företag utan tillgång till e-post kom att 

kontaktas via telefon för intervjubokning. Vid användning av telefon uppringdes företagen två 
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gånger om svar ej erhållits första gången, detta för att göra studien så lik Dholakias som 

möjligt (Dholakia, 2011b). Alla respondenter erbjöds marknadsföring i form av exponering i 

denna uppsats som ett tack för deltagande. 

En systematisk urvalsprocess genomfördes där urvalsprocessen slumpvist inleddes på det 

tredje företaget i listan, därefter drogs vart tredje företag. Fördelarna med att göra ett 

systematiskt urval är att det är enkelt att dra från populationen (Dahmström, 2011). En 

nackdel kan dock vara att företag som skulle vara villiga att ställa upp på en intervju inte 

tillfrågas. Vilka företag som ingår i studien visas i tabell 3.1 nedan. 

Tabell 3.1 

Deltagande företag 
Amazing Smile 

Athletes Clinic 

Beauty Care  

Beautysecrets.se 

Dentsmile  

Dömle Herrgård 

Erssons Fisk & Deli 

Firma Eila Tickain 

(enkät) 

Fårösunds fästning by 

Pontus 

Företag A 

Företag B 

Företag C 

Företag D 

Företag E 

Företag F 

Företag G 

Företag H 

Företag I 

Företag J 

Företag K 

Företag L (enkät) 

Företag M (enkät) 

Företag N (enkät) 

Företag O (enkät) 

HairMax (enkät) 

Hamam Oriental 

Hotel Kockska 

Gården (enkät) 

Hypnosia  

IQ Travel Nordic 

Marline Salong 

Nirvana 

Nyåks Industries 

Kummin Bistro Café 

Restaurang Ett 

Hundra Ett (enkät) 

Restaurang Gotland 

SelinSolutions 

Salong Beautech 

Salong Nail Fashion 

Skönhetsbaren 

StikkiNikki 

Stockholm Salsa 

Dance 

Sundbybergs 

Kiropraktik (enkät) 

SverigeKids 

Twindent 

Vasastans nagelcenter 

Zumba center 

  

3.2.1.3 Urval av konsumenter 

Urvalet för kundenkäten har inte skett genom dragning, förutom vid Groupons Facebooksida, 

där var tredje person som skrivit en kommentar på sidan har kontaktats. För att vara 

konsekventa i tillvägagångssättet valde uppsatsskrivarna att kontakta var tredje konsument, då 

samma metod har använts vid företagsurvalet. Totalt tillfrågades 180 stycken konsumenter på 

olika områden i Stockholm. 

Studien genomfördes i områdena Skärholmens centrum, Kista Galleria samt Gallerian som 

representerar gallerior norr, söder samt centralt i Stockholm. Med antagandet att konsumenter 

som vistas i gallerior betalar fullt pris för varor och tjänster gör detta det intressant att 

undersöka ifall konsumenterna även använder sig av dagserbjudanden. Studien valde 

dessutom att genomföras på campus, Södertörns Högskolas bibliotek. Orsaken till detta var 

uppsatsskrivarnas antagande om att det på denna plats befinner sig konsumenter med olika 

bakgrund och inkomst, som därmed kan ha olika erfarenheter av att använda kuponger. 

Samtliga platser valdes också på grund av bekvämlighetsurval. För att fånga upp konsumenter 

med anknytning till Groupon, skickades enkäten avslutningsvis ut genom Groupons 

Facebooksida ”Groupon Stockholm”. Facebooksidan användes för att nå ut till Internetvana 

konsumenter som möjligen inte har intresse eller tid att handla i butik. Sannolikheten är även 

större att nå de konsumenter som har handlat av Groupon. Konsumenterna tillfrågades på 

olika platser och tidpunkter där 85 stycken tillfrågades i Södertörns Högskolas bibliotek, 54 
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stycken i Skärholmens centrum, 27 stycken i Kista Galleria, elva stycken från Gallerian samt 

resterande tre från Groupons Facebooksida. 

3.3 Tillvägagångssätt 

3.3.1 Insamling av data 

För att söka och hitta användbara sekundärkällor användes bland annat Södertörns Högskolas 

databaser. JSTOR har främst använts i artikelsökandet då de artiklar som publiceras där har 

blivit granskade och databasen anses därför ge hög validitet. För insamlingen av primär data 

har enkätundersökningar samt intervjuer genomförts, för en mer detaljerad beskrivning av 

dessa se kommande avsnitt. 

3.3.2 Företagsintervjuer 

Totalt genomfördes personliga intervjuer av 37 företag. Frågorna som ställdes till företagen 

utgick främst från företagsenkäten, se bilaga 38. Företagsenkäten har standardiserade frågor 

om merförsäljning, nyanställningar och nyinvesteringar. Till de intervjuade företagen förekom 

även frågor utöver företagsenkäten, se bilaga 41. Samtliga intervjuer spelades in samt 

antecknades. Inspelningarna var behjälpliga i skapandet av intervjusammanfattningarna, då 

det minskade risken för missförstånd eller misstolkningar i efterhand. Intervjuerna 

genomfördes både genom telefon och på plats beroende på respondenternas tillgänglighet. 

3.3.3 Enkäter 

De företag som inte hade möjlighet att delta i en intervju, kom att besvara de standardiserade 

frågorna via en enkät. Det totala antalet företag som deltog i enkäten var nio stycken och 

frågorna var av sluten sort. Vid mer subjektiva frågor fanns det utrymme för respondenten att 

utveckla sina resonemang och åsikter i slutet av enkäten, detta för att kunna fånga upp mer 

djupgående information, se bifogad företagsenkät i bilaga 38. Enkäten skickades via mail i ett 

låst word dokument som gjorde att företagen kunde klicka i kryss- samt textrutor i 

dokumentet, vilket underlättade genomförandet utav den. 

En enkätstudie utfördes även mot konsumenterna. Frågor som ingår i enkäten är till en början 

basfrågor såsom ålder, kön och inkomst för att sedan vidare behandla konsumenternas 

köpbeteende. Enkäten som erhölls innehöll fjorton frågor och den tog upp till fem minuter att 

besvara. Vid utförandet av enkäterna försökte uppsatsskrivarna i högsta möjliga mån att 

övervaka respondenterna så att inga frågor förbiseddes.  

3.3.4 Kodning 

Då svar erhållits från både intervjuer och enkäter har materialet kodats på följande sätt. 

Oavsett om det var en intervju eller enkät fick företagen standardiserade frågor att besvara, se 

frågorna i företagsenkäten i bilaga 38. Denna enkät användes även vid intervjuerna för att 

sammanställa svaren på de standardiserade frågorna. Då enkäten och intervjuerna innehöll 

samma standardiserade frågor kodades därför dessa tillsammans. För dessa frågor gäller alltså 

diagrammen i empirin för samtliga 46 företag. Under intervjuerna tillkom sedan följdfrågor 

som samlades in separat. Det fanns även ett alternativ för respondenterna som besvarade 

enkäten, en övrigt kolumn, för att fritt kunna utveckla tankar och åsikter. Mycket av det som 
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erhölls där kunde dock inte användas i studien. Följdfrågorna, även kallat de övriga 

intervjufrågorna, finns i bilaga 41 och utlägg från intervjuerna visas under respektive intervju 

i bilaga 1-37. Under empiriavsnittet kommer dessa även att presenteras enskilt och gäller 

alltså endast för de 37 intervjuade företagen. De företag som önskade att vara anonyma 

kommer vi i denna uppsats kalla för företag A, B, C etcetera. 

3.4 Bortfallsanalys 

Av stickprovet på 189 stycken ansågs vidare tretton stycken företag som N/A på grund av 

saknad kontaktinformation, där företagen till exempel inte längre hade en giltig hemsida. Av 

de resterande 176 företagen, var det 37 stycken som genomförde en intervju samt nio stycken 

som besvarade enkäten. Detta ger en svarsfrekvens på ungefär 26 %. För att få en så 

fullständig enkätstudie som möjligt skickades separata mail till företagen om frågor missats 

att besvaras. Det totala antalet N/A blev 130 stycken, exkluderat de företag med saknad 

kontaktinformation. Huruvida dessa hade kunnat påverka resultatet kan det spekuleras kring. 

Det finns alltid en sannolikhet att de respondenter som väljer att inte ingå i en studie har 

åtskilliga åsikter och erfarenheter av det studerade ämnet. Möjliga orsaker till varför företag 

valt att inte medverka kan bero på att de inte erhållit förfrågan, tidsbrist eller ett allmänt 

ointresse. Då respondenterna endast utgör 26 % av stickprovet och 8 % av populationen 

medför det att generalisering ej kan göras. En risk finns att de företag som ingår i studien har 

valt att ingå på grund av personliga intressen och därmed representerar mer negativt eller 

positivt inställda fall. För de övriga intervjufrågorna har ett bortfall skett, då alla företag inte 

ville eller fick möjlighet att besvara alla frågor, se bortfall för dessa frågor i empirin. Några 

frågor upptäcktes även sent i intervjuprocessen och det visades sig vara svårt att få dessa 

besvarade i efterhand. 

Av alla 180 konsumenter som tillfrågades var 129 stycken icke-användare av 

dagserbjudanden, dessa personer kunde endast besvara de fem första basfrågorna i enkäten. 

Detta innebär att resultaten för de fem första frågorna gäller för samtliga respondenter, 

därefter redogörs endast svaren från de 51 respondenter som handlat dagserbjudanden. 

Eftersom konsumenter som köper dagserbjudanden är en sällsynt population är det därmed 

omöjligt att veta antalet som ingår i denna grupp, vidare gör detta att ett N/A inte kan 

uppskattas. Avslutningsvis kan antalet kvinnor anses vara överrepresenterade, detta 

uppmärksammades vid utförandet av enkätstudien då männen var mindre benägna att besvara 

enkäten. Orsakerna till männens agerande är svårt att spekulera kring, dock var en vanlig 

ursäkt vid tillfrågandet tidsbrist. 

3.5 Källkritik 

Metoden att kritiskt pröva källors innehåll för att på så sätt fastställa om de är trovärdiga eller 

icke trovärdiga kallas för källkritik. Inom källkritiken måste bestämda kritierier, äkthet, tid, 

beroende och tendens, bedömas. Äkthet åsyftar att förstå vem källan är och att denne utger sig 

för att vara den som den påstår sig vara. Med tid menas att källor från ju närmare i tiden har 

en högre trovärdighet och man bör därför främst använda sig av nyplublicerade sådana. Med 

beroende avses om källan är självständig, slutligen åsyftar tendensen på källans personliga 
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åsikter och intressen.6 Gällande sekundärkällorna utgörs dessa främst av forskningsartiklar. 

JSTOR har använts som främsta databas till att finna dessa, vilket ger en hög trovärdighet då 

samtliga av JSTORs artiklar har granskats. Vidare gällande teorierna har det av 

uppsatsskrivarna valts att använda välnämnda forskares modeller och teorier för att på så sätt 

uppfylla trovärdigheten ytterligare. För övriga internetkällor har en kritisk granskning utförts. 

Som nämnts under bortfallsanalysen kan även kritik riktas mot empirins primära data då 

risken finns att företagen som medverkar kan ha personliga intressen gällande studiens 

resultat. Det finns även alltid en risk att respondenter ger svar som denne tror sig ska ges, 

medvetet eller omedvetet, därmed ges inga sanningsenliga svar som medför att resultat styrs i 

fel riktning. 

3.6 Reliabilitet och validitet 

Vid insamling av data finns det olika metoder att använda, oavsett vilken teknik som används 

kan en uppfattning skapas om hur grundligt insamlingen har skett. Reliabilitet motsvarar 

pålitligheten i insamlingen, skulle en studie göras om vid ett senare tillfälle och visa samma 

resultat karaktäriseras den av hög reliabilitet. (Denscombe, 2009) Det som kan minska 

reliabiliteten är respondenternas subjektiva åsikter, men då uppsatsskrivarna ständigt har varit 

objektiva och inte har influerat dem på något sätt anses reliabiliteten vara hög i denna studie. 

Validitet handlar om hur väl resultatet stämmer överens med verkligheten (Patel och 

Davidson, 2003). Då studien innehåller svar från både företag och konsumenter kan 

validiteten anses vara hög i studien, eftersom det speglar de berörda parternas åsikter. 

 

 

                                                      
6
 Nationalencyklopedin. Källkritik. 
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4. Empiri 

I detta avsnitt kommer insamlad data att presenteras. Det första avsnittet behandlar Groupon och dess 

affärsmodell, vidare presenteras resultaten från företagsintervjuerna samt enkäterna. Avslutningsvis 

redovisas data från konsumentundersökningen. 
 

4.1 Om Groupon  

Groupon grundar sig på ägaren Andrew Masons tidigare web plattform The Point och 

inleddes i Chicago 2008 (Securities and Exchange Commission, 2011). Företaget är idag 

etablerat i uppemot 47 länder och bolaget har 83 miljoner prenumeranter (Ibid), vilket 

motsvarar 1,2 % av världens population (Farrell, 2011). Företaget är idag börsnoterat 

(Securities and exchange commission, 2011) och har av Forbes Magazine vid ett tillfälle 

utsetts till världens snabbast växande Internetföretag någonsin (Farrell, 2011). Groupon har 

funnits i Sverige sedan april 2010 och presenterar dagliga erbjudanden i städer såsom 

Stockholm, Göteborg och Malmö. Affärsidén innebär att dagligen erbjuda attraktiva kuponger 

på varor eller tjänster. Erbjudandena nås av konsumenterna via mail som de själva registrerat 

sig för. Det som erbjuds är allt från restauranger, fritidsaktiviteter, spa, skönhet och sport. 

Rabatterna på dessa erbjudanden kan uppgå till 70 % (Investment AB Kinnevik, 2011). Själva 

kupongerna gäller under en bestämd tid och säljs oftast till ett begränsat antal (Edelman, Jaffe, 

Kominers, 2011). Vanligtvis publiceras ett erbjudande i upp till 24 timmar (Dholakia, 2011b). 

 

4.1.1 Groupons affärsmodell  

Groupon agerar som en samlingspunkt där konsumenter har tillgång till rabatterbjudanden på 

olika varor och tjänster (Securities and exchange commission, 2011). Ett minimum antal 

konsumenter krävs emellertid för att erbjudandet ska gå igenom, se samarbetsavtalet i bilaga 

43. Att registrera sig som konsument är helt gratis, det är företagen som står för kostnaderna i 

form av avgifter. Groupon påstår sin affärsmodell vara en win-win modell, då företagarna 

erhåller marknadsföring och en ökad kundkrets helt riskfritt, samtidigt som Groupons 

konsumenter får oslagbara erbjudanden. (Securities and exchange commission, 2011) 

Företagare kan också lockas av att marknadsföringen anses vara gratis, eftersom företagen 

inte debiteras vid utebliven försäljning, se bilaga 43. Enligt Groupon ger kampanjerna 

företaget marknadsföring som attraherar nya kunder även efter att kampanjen har avslutats 

(Securities and exchange commission, 2011).  

 

Groupon tar ansvar för att utbilda företagskunderna inför kampanjerna, på så sätt ska 

företagen erhålla den högsta möjliga avkastningen. Före kampanjen utförs även en optimering 

av erbjudandet, där Groupon i samråd med företaget ordnar en struktur för att kunna uppnå 

uppsatta mål, förväntningar och begränsningar i service. De är även behjälpliga vid 

beräkningar av antalet kunder, då ett vanligt problem idag är saknad av kapacitet för att 

omhänderta samtliga kunder om antalet inte begränsas. Slutligen skriver de kreativa och 

intresseväckande texter för att framhäva företaget och göra annonsen intressant på bästa sätt. 

När dagen för kampanjen är kommen förbereder Groupon företaget med praktiska råd från allt 

om information på hemsidan till kundbemötandet. De har även löpande konsultation där råd 

ges om hur företagen ska kunna omvandla Grouponkunden till en återkommande kund. Vid 



18 

 

försäljningen måste företagskunderna betala en avgift av det rabatterade priset som 

konsumenterna betalar in. (Ibid) Denna avgift uppgår normalt till 50 % av det rabatterade 

priset (Dholakia, 2011b). Om en produkt värd 500 kronor säljs till halva priset 250 kronor 

skulle därmed en avgift tas ut på 125 kronor. Moms tillkommer, se samarbetsavtalet i bilaga 

43. Vidare gäller dessa avgifter enligt avtalet endast om konsumenterna faktiskt nyttjar de 

köpta kupongerna. Detta innebär att om exempelvis 200 kunder köper erbjudanden utan att 

nyttja de under kampanjperioden så behöver företagen inte betala avgiften. 
 

Problem som Groupon för närvarande står inför är hur affärsmodellen ska upprätthållas, då 

den i stor utsträckning imiteras världen över (Securities and exchange commission, 2011). 

Groupon har även i nuläget blivit stämda av aktieägarna i USA för att ha dolt svagheter i 

internkontrollen samt ha varit missledande gällande den finansiella framtiden. Som en effekt 

av att för lite pengar avsatts till återbetalningar mot konsumenterna utfördes nedskrivning av 

intäkterna samt uppskrivning av förlusten.
7
  Det har också uppdagats att Groupon höjt 

ordinarie priser för att sedan sänka dem, vilket är missvisande mot konsumenterna (Svanold, 

2012). 

4.1.2 Reklamation 

Blir Grouponkunderna missnöjda har dem vissa fördelar vid köp. Groupon erbjuder 

konsumenterna möjlighet att antingen reklamera erbjudandet eller erhålla ett tillgodohavande. 

Reklamationen innebär att konsumenten får pengarna tillbaka om reklamation sker inom 

fjorton dagar. Tillgodohavandet ges istället efter att dessa fjorton dagar har upphört fram tills 

det att det köpta erbjudandet löpt ut, där konsumenten istället har rätt till att nyttja pengarna 

på andra erbjudanden hos Groupon. Däremot måste tillgodohavandet nyttjas inom tolv 

månader.
8
 

4.1.3 Groupons avtal 

I bilaga 43 visas ett avtal mellan Groupon och Hypnosia. Detta avtal ingicks innan Groupons 

börsnotering år 2010, viktigt är därför att notera att ändringar kan ha uppstått gällande avtalen 

för senare år. I avtalet från år 2010 är momssatsen mycket tydligt utskriven. Groupon har även 

i sitt avtal med samarbetsföretagen en exklusivitetsklausul som innebär att företagen inte får 

använda sig av en konkurrent till Groupon under 24 månader, se bifogat avtal i bilaga 43. 

4.1.4 Kampanjstatistik  

Mellan perioden januari 2011 - december 2011 har Groupon dagligen mailat ut erbjudanden 

till alla sina prenumeranter. Dessa mail som uppsatsskrivarna fått tilldelade har legat till grund 

för att beräkna statistik över bland annat hur många branscher som finns samt hur många 

gånger dessa branscher exponeras. Med hjälp av Grouponmailen som erhållits har statistik 

beräknats angående antalet publicerade erbjudanden uppdelat efter bransch. Det totala antalet 

mail är 362 stycken där totala antalet annonser var 1549 stycken. Av alla annonser tillhörde 

                                                      
7
 Dagens Industri.  

8
 Groupon. Allmänna villkor. 



19 

 

399 stycken branschen salong/spa, 314 stycken detaljhandeln, 229 stycken sjukvård/hälsa, 

177 stycken restaurang/bar, 184 stycken turism/resor, 111 stycken övrigt, 42 stycken speciella 

events, 41 stycken fordon samt 31 stycken städ. Av de annonser som tillhörde turism/resor var 

det däremot 143 annonser som gällde hotell både inrikes samt utrikes, detta innebär att endast 

41 annonser tillhörde någon form av båt-, flyg- eller charterresa. Viktigt att notera är dock att 

det med stor sannolikhet inte har erhållits samtliga Grouponmail för året 2011, vilket innebär 

att fler annonser möjligen har skett. I samtliga mail fanns 568 företag, dock har företag som 

sålt produkter direkt via Groupon inte inkluderats då det ej funnits kontaktinformation till 

dessa. 

4.2 Resultat från företagsintervjuerna samt företagsenkäterna 

Samtliga 46 företag erhöll de standardiserade enkätfrågorna och dessa presenteras därmed 

gemensamt i detta avsnitt. Notera därför att samtliga 46 företag ingår i diagrammen i detta 

avsnitt. För detaljerade svar på de standardiserade enkätfrågorna, se bilaga 40. I bilaga 40 

presenteras svaren från de icke intervjuade företagen separat längst bak i tabellen. I empirin 

nedan kommer inte detaljerade svar från specifika företag att redogöras. För att se detaljerade 

svar från de 37 intervjuade företagen, se intervjusammanfattningarna i bilagorna 1-37. Vissa 

av frågorna är fleralternativsfrågor, vilket innebär att möjlighet för val av fler alternativ 

funnits. Detta innebär att summan av antalet svar inte överensstämmer med antalet 

respondenter, se diagramtexterna för vilka frågor som är fleralternativsfrågor. Strukturen på 

diagrammen utgår från enkäterna, se företags- och kundenkäten i bilaga 38 samt 39. Se 

deltagande företag i tabell 3.1 under metodkapitlet, avsnitt 3.2.1 Empiriskt urval. I ett eget 

avsnitt kommer de övriga intervjufrågorna som inte förekom i enkäten att redovisas. Dessa 

övriga intervjufrågor har endast besvarats av de 37 intervjuade företagen, se dessa under 

nästkommande avsnitt 4.2.1. För att se detaljerad information om företagens svar, se bilaga 41 

för de övriga intervjufrågorna samt intervjusammanfattningarna. 

Gällande de respondenter som höll i intervjuerna var 36 stycken ägare, tre VD, en 

ekonomichef och resterande sex var övriga anställda. Två stycken av de övriga anställda var 

marknadschefer, en var restaurang- och driftschef och en var tandsköterska. De resterande två 

företagen skickade in enkäten via mail och exakt titel har därför inte erhållits från dessa. 

Diagram 4.1 

 

Diagram 4.1 visar inom vilka branschområden respondenterna befinner sig inom. Som det 

syns i diagrammet var de vanligaste områdena salong/spa samt sjukvård/hälsa, med tolv 

företag i vardera. Det tredje vanligaste området var detaljhandeln där det ingick nio företag. I 

övrigt befann sig fem företag inom restaurang/bar, fyra inom övrigt, tre inom turism/resor 

samt ett företag inom utbildning. Gällande kolumnen övrigt är dessa företag säregna på det 
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sättet att de erbjudit en unik vara eller tjänst som gör att de inte kan kategorieras i en specifik 

bransch, vilka dessa är se bilaga 40. 38 stycken av de 46 företag som ingick i studien var 

mikroföretag, sju stycken var små bolag och slutligen var ett stort. Samtliga företag har 

använt Groupon men tio stycken hade även använt Let´s Deal, två stycken Rabble och 18 

stycken en annan liknande dagserbjudandehemsida. Det som angavs som andra liknande 

hemsidor var Lokaldealen, DoneDeal, Msn Lokaldealen, Take Offer, Campadre, 

Upplevelsepresent samt EniroDeal. 

Diagram 4.2 

 

Vidare frågades respondenterna om orsaker till varför de genomfört en ytterligare kampanj, se 

diagram 4.2. Frågan om vilka orsaker företagen hade att genomföra en kampanj är en 

fleralternativsfråga. Av samtliga 46 företag var det totalt 32 stycken som använt Groupon 

endast en gång, samtidigt som de resterande fjorton företagen hade använt Groupon två till 

fem gånger. I diagramet har sju stycken företag angett andra skäl till varför de genomförde en 

ytterligare kampanj. Skälen har då varit att bland annat fylla ut sina lediga tider eller att prova 

på en ny kampanj med ett annat koncept än tidigare. Fem företag ansåg att de fick många nya 

kunder och ville därför testa en ytterligare kampanj. Vilka fem företag detta gäller kan ses i 

bilaga 40. Inga företag svarade att orsaken var erhållandet av många nya kunder eller lojala 

kunder. Ett företag ansåg att kampanjen gav ett bra rykte och ville därför göra om kampanjen. 

Ett annat ansåg sig ha erhållit få men nya kunder och ville därmed få fler. Avslutningsvis ser 

tre företag kampanjen som ett sätt att öka försäljningen.  

Diagram 4.3 

 

I diagram 4.3 har 21 stycken av de tillfrågade företagen inte använt någon liknande 

dagserbjudandehemsida. 19 stycken har provat en annan hemsida en till två gånger, medan tre 

stycken har samarbetat med en annan hemsida tre till fyra gånger. Två stycken har provat en 

annan hemsida fem till sex gånger och ett företag har testat en konkurrent sju till åtta gånger. 
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Diagram 4.4 

 

I diagram 4.4 gäller en fleralternativsfråga vilket innebär att summan av antal svar inte 

överrensstämmer med antalet företag som tillfrågats. I diagrammet visas svaren gällande vilka 

mål företagen hade med genomförandet av kampanjen. För denna fråga var det vanligaste 

svaret att öka kundkretsen, som 30 av företagen svarade. De ville även öka konsumenternas 

kännedom om företagen, som fått 20 svar. Annat kategorin var även den vanlig med tolv svar. 

Dessa tolv företag har menat att de ville fylla ut lediga tider samt lågsäsong, sälja svårsålda 

varor, få marknadsföring efter flytt av företag, öka förnyelsegraden samt få en ökad 

produktkännedom. Vilka dessa företag är kan ses i bilaga 40. 

Diagram 4.5 

 

I diagram 4.5 anser 16 stycken av företagen att målen uppfyllts, fjorton stycken anser att 

målen delvis uppfyllts medan tretton stycken inte uppnådde målen. Se diagram 4.6 för 

anledningarna till företagens bedömningar av kampanjen. 

Diagram 4.6 

 

I diagram 4.6 visas svar på varför eller varför inte målen uppfylldes, och är en fråga med 

möjlighet för val av fler alternativ. Som det syns i diagrammet är den mest valda orsaken för 

företagen som uppnått målen att de fått fler kunder, vilket merparten på elva stycken anser. 

Nio företag som delvis uppfyllt målen ser även de att fler kunder är fördelen med kampanjen. 

En annan vanlig kategori var att företagen inte tjänade något på kampanjen, vilket erhållit 

totalt tolv svar. Av samtliga 20 företag som menat att fler kunder erhållits, är det enbart tre 

företag som anser att målet om den lojala kundkretsen helt eller till viss del uppfyllts. 
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Diagram 4.7 

 

I diagram 4.7 ställdes frågan om ifall en ytterligare kampanj kommer genomföras. Denna 

fråga är på ja-sidan inte en fleralternativsfråga medan företag på nej- och vet ej-sidan har haft 

möjlighet att välja fler alternativ. Detta innebär att 18 företag kommer genomföra en 

ytterligare kampanj. De resterande svaren fördelas därmed på de resterande 28 företagen som 

inte ska genomföra en ytterligare kampanj eller som inte kan besvara detta. Av de 28 

företagen var det endast fyra som valde fler alternativ. Dessa företag valde för kostsamt 

tillsammans med antingen annat eller att de ej uppfyllde målen. Vilka företagen är, se bilaga 

40. Främsta anledningen till att företagen inte tänker göra fler kampanjer är andra skäl. För de 

företag som svarat annat har anledningarna främst varit att dem ansåg sig ha jobbat gratis, att 

kampanjen ej var lönsam fast att de fått nya kunder, att de vill avsluta den nuvarande 

kampanjen först, de har produkter som är för unika för att annonsera två gånger samt att 

förnyelsegraden var för dålig. För vilka företag denna detaljerade information hör till, se 

bilaga 40. Av företagen som tänker genomföra en ytterligare kampanj planerar sju stycken att 

använda Groupon. Fem företag var intresserade av att använda både Groupon och andra 

företag. 

Diagram 4.8 

 

I diagram 4.8 är 23 företag mer negativt inställda till kampanjerna. Elva stycken av 46 anser 

kampanjen som lyckad eller väldigt lyckad, medan ytterligare tolv anser den som varken 

positiv eller negativ. De som angett kampanjen vara varken lyckad eller misslyckad har inte 

fullt uppnått sina mål eller fått dåligt rykte. De som ansett kampanjen vara lyckad eller väldigt 

lyckad har uppnått sina mål, fått fler kunder samt ökat försäljningen.  

Diagram 4.9 

 



23 

 

Diagram 4.9 visar hur företagen efter olika branscher bedömt kampanjen. Tillsynes i 

diagrammet kan det vara svårt att skilja på om det har varit en bättre eller sämre bedömning 

mellan branscherna. Något som däremot syns tydligt är hur företag i kolumnen övrigt gett 

betygen lyckade eller väldigt lyckade. Merparten av turism/resor, två företag av tre, anser 

även att kampanjen har gått bra och det sista företaget anser att kampanjen gett ett 

nollresultat. I kategorin sjukvård/hälsa samt detaljhandeln anser de flesta företag, åtta av tolv 

respektive fem av nio företag, kampanjen vara lyckad eller väldigt lyckad. Sjukvård/hälsa 

skiljer sig dock emot detaljhandeln då dessa även har företag som anser kampanjen vara 

misslyckad. Inom detaljhandeln är det fem stycken företag som anser kampanjen vara lyckad, 

dock anser fyra stycken att kampanjen gett ett nollresultat. Gällande salong/spa anser 50 %, 

sex stycken, av företagen kampanjen vara misslyckad. Av dessa anser fyra av tolv att 

kampanjen har varit väldigt misslyckad. Hos restaurang/bar anser avslutningsvis ett företag 

kampanjen vara lyckad, tre företag att den givit ett nollresultat och ett företag ser kampanjen 

som misslyckad. 

Diagram 4.10 

 

I diagram 4.10 menar 34 företag att de inte behövde anställa ny personal under 

kampanjperioden. Tolv företag har angett att de behövt anställa men att det då främst berott 

på ett tidigare behov. Andra anledningar har bland annat varit att det finns för få specialister 

på marknaden eller att det inte finns någon möjlighet för nyanställning för en så kort period. 

Diagram 4.11 

 

Diagram 4.11 innehåller respondenternas svar om de behövt investera under kampanjtiden. 

Sex företag av 46 har behövt investera. Av den information som erhållits har den största 

investeringen varit värd 9 000 kronor men en behandlingsyta har även inhandlats till en 

anonym summa. Respondenterna har utöver investeringarna även menat att 

inköpskostnaderna av bland annat förbrukningsmaterial ökat under kampanjperioden. 
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Diagram 4.12 

 

I diagram 4.12 bekräftas det att Grouponkunderna inte köpte mycket utöver erbjudandets 

värde. Vad som uppsatsskrivarna menar med mycket och lite merförsäljning kan ses i bilaga 

38. Åtta av samtliga företag ansåg sig ha fått en mycket ökad merförsäljning, detta gäller på 

50 % eller högre. Merparten på 24 företag såg en liten ökning, vilket är lägre än 50 %. 

Ungefär 22 %, som motsvarar tio företag, ansåg sig inte ha fått någon merförsäljning alls. 

Resterande fyra företag visste ej. 

Diagram 4.13 

 

Diagram 4.13 visar merförsäljningen branschvis. Sjukvård/hälsa, salong/spa och 

restaurang/bar är de branscher som upplevt att merförsäljningen ökade med mer än 50 %. Alla 

branscher har åtminstone haft ett företag som upplevt att merförsäljningen ökade. Hos 

restaurang/bar har två företag erhållit merförsäljning på under 50 %, salong/spa har sex 

stycken erhållit motsvarande, detaljhandeln ytterligare sex stycken, sjukvård/hälsa fem 

stycken, utbildning ett företag, turism/resor gäller detta för två stycken samt för två företag 

som ingår i övrigt kategorin. Totalt var det tio företag som inte ansåg sig ha fått någon 

merförsäljning, tre av dessa befann sig i salong/spa och ytterligare tre i detaljhandeln. Ett 

företag vardera befann sig i restaurang/bar samt övrigt kategorin och de sista två hamnade 

under sjukvård/hälsa. För att se mer detaljerad information kring merförsäljningen, se bilaga 

40 eller intervjusammanfattningarna i bilagor 1-37. 

Diagram 4.14 
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I diagram 4.14 visas resultat över hur stor andel av Grouponkunderna som blivit lojala kunder 

till företagen. Procentandelen återkommande kunder är ungefärliga beräkningar som erhållits 

från företagen. Detta har också delats upp över bransch för att göra det mer lättöverskådligt. 

Den bransch som sticker ut är detaljhandeln där dessa företag ej har fått återkommande 

kunder, då sex av nio befinner sig i kategorin 0 %.  Resterande branscher skiljer sig kraftigt 

beroende på företag. Gällande kategorin övrigt har tre företag inte fört statistik över 

kundlojaliteten ännu, i ett av fallen beror det på att kampanjen inte varit klar. För turism/resor 

var det vanligt att lojaliteten hamnade mellan en till fem procent. För företagen inom 

sjukvård/hälsa skiljer sig kundlojaliteten drastiskt åt från företag till företag, fem av totalt tolv 

företag hamnar dock under femprocentsnivån.  Gällande salong/spa var det hälften av 

företagen, sex stycken av tolv, som erhöll en kundlojalitet på lägre än fem procent samtidigt 

som ett av de resterande företagen inte hade någon information om lojaliteten. Avslutningsvis 

är det svårt att tyda kundlojaliteten hos restaurang/bar, två företag har dock haft en 

kundlojalitet på lägre än 5 % samtidigt som ytterligare två erhållit en nivå på högre än 5 %. 

Diagram 4.15 

 

I ovanstående diagram 4.15 visas resultat på hur kundlojaliteten ser ut beroende på vilken 

bedömning företagen har gett kampanjen. Den enda kategori som särskiljer sig är de företag 

som anser kampanjen ha varit misslyckad, där ett ringa samband kan synas då de inte alls eller 

knappt har fått några återkommande kunder. Tre av sju respondenter som anser att kampanjen 

var väldigt lyckad hamnar under ”Vet ej/har ej resultat än” samtidigt som ytterligare en ej har 

svarat på frågan. Orsakerna till detta är att företagen inte har avslutat sin kampanj än eller att 

företaget inte har öppet året runt och därmed inte kan se resultat ännu, se detta i bilagor 1-37. 

Några av de företag som däremot anser kampanjen vara lyckad har inte alls eller knappt fått 

några återkommande kunder. I detta fall gäller alltså sex stycken av 16 företag som har fått 

mindre än fem procent av Grouponkunderna som lojala kunder. Dessa sex företag är cirka 38 

% av det totala antalet företag som anser kampanjen vara lyckad. 

Diagram 4.16 

 



26 

 

För diagram 4.16 gäller en fleralternativsfråga där företagen beskrivit hur tiden under 

kampanjen har upplevts. Som synes i diagramet har de flesta upplevt perioden som stressig. 

Sju respondenter nämner att Groupon tydligare kunde ha varnat dem för kundtrycket, vilket 

antagligen hade minskat stressen. Tio av företagen ansåg perioden först vara stressig men att 

dessa anpassade sig till situationen som i slutändan gjorde den positiv. Av de företag som 

svarade annat beskrev tre företag tiden som panikartad och stressig då de blev nedringda samt 

då det var mycket arbete. En av dessa respondenter höll på att gå in i väggen på grund av det 

kraftiga trycket. Ett annat företag tyckte det var spännande, nästan som att skrapa trisslotter. 

4.2.1 Övriga intervjufrågor 

Under intervjuernas gång upptäcktes det frågor som uppsatsskrivarna först inte tänkt på men 

som senare ville ställas till samtliga intervjurespondenter. För de företag som redan hade 

intervjuats skickades frågorna ut för komplettering. Av de 37 intervjuade erhölls dock inte 

svar från samtliga, se bortfallen under diagrammen 4.17- 4.26. De företag som svarade på 

dessa frågor visas i bilaga 41. Notera att de företag som besvarat enkäten via mail inte ingår i 

denna redovisade data.  

Diagram 4.17 

 

För att få en djupare inblick i ett samarbete med Groupon valdes det att fråga företagen om 

ytterligare information utöver det som ställdes i företagsenkäten. Den första av dessa frågor 

var huruvida samarbetet med Groupon fungerade. Denna var en av de övriga frågorna som 

planerades att ställas till samtliga respondenter före genomförandet av intervjuprocessen, 

vilket förklarar det lilla bortfallet. Som det syns i diagram 4.17 svarade 16 stycken av 

företagen att kommunikationen mellan dem och Groupon var dålig. Ytterligare sex företag 

menade att kommunikationen till viss del var dålig, där vissa till exempel hade haft bra säljare 

men allvarliga problem gentemot ekonomiavdelningen eller tvärtom. Studiens enda stora 

företag är det företag som haft störst kontroll över samarbetet och sina utbetalningar. Där 

betalade Grouponkunderna in direkt till företaget, där företagets ansvar sedan låg i att betala 

till Groupon. Av de företag som ansåg kommunikationen vara dålig var det tio stycken företag 

som påverkades negativt av detta. För dessa ansågs kommunikationen vara den främsta 

orsaken till att samarbetet avslutades. Vilka företag detta gäller, se bilaga 40 respektive 

intervjusammanfattningarna i bilagor 1-37. 
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Diagram 4.18 

 

Vid en av intervjuerna upptäcktes det att momsen kunde anses som ett problem för de företag 

som genomför kampanjer. Företagen menade att Groupon drar av momsen på 25 % utöver 

den rabatt samt marknadsföringsavgift som dras. Detta kan resultera i att de företag som inte 

kände till att momsen skulle dras av kunde få ekonomiska problem, då intäkterna från 

kampanjen överskattades. Det valdes därför att undersöka detta hos de resterande företagen. I 

diagram 4.18 ansåg tio av företagen att Groupon inte informerat om momsen. Av dessa tio 

företag menade samtliga att momsen sedan hade påverkat dem negativt gällande deras 

ekonomiska situation. Dessa företag fick inte reda på momsen förrän vid Groupons 

fakturering, där det var för sent för att avbryta samarbetet eller ändra avtalet. Två ytterligare 

företag menade också att momsen var diffus där Groupon inte förklarade informationen 

tydligt. Av de resterande respondenterna var det 16 företag som ansåg sig ha fått god 

information om momsen, vilket motsvarar cirka 43 % av det totala antalet företag.  

Diagram 4.19 

 

Groupon belägger företagen med en så kallad marknadsföringsavgift som betalning för sin 

tjänst. Åtta företag ansåg ändå kampanjen som gratis då de inte behövde erlägga avgiften till 

Groupon vid utebliven försäljning av kupongerna. Denna avgift var förhandlingsbar för 

fjorton stycken av företagen, se diagram 4.19. För nästan hälften av alla intervjuade företag, 

18 stycken, var avgiften inte förhandlingsbar och ytterligare fyra företag har inte besvarat 

frågan. Ett av företagen visste ej om avgiften var förhandlingsbar, då det av företaget antogs 

att den inte var det och det gavs därför inga försök till att förhandla med Groupon. 

Diagram 4.20 
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En allt vanligare kampanjstrategi är användning av maxtak på antalet sålda kuponger. Ett 

företag som har en prisvärd unik produkt kan ha svårt att mätta efterfrågan på produkten eller 

tjänsten om de inte har tillräckliga resurser att hantera det. Det kan därför vara viktigt att 

begränsa försäljningen av varan eller tjänsten, då det i annat fall kan vara negativt för 

lönsamheten och ryktet. Ett sätt att begränsa försäljningen i en Grouponkampanj är genom det 

så kallade maxtaket. Av alla de intervjuade företagen hade merparten, 29 stycken, inte använt 

sig av maxtak vid genomförandet av kampanjen. Det var därmed endast åtta företag av 

samtliga 37 stycken som använde maxtak. Diagram 4.20 visar antalet användare och icke 

användare av maxtak, samtidigt som varje företags kampanjbedömning visas. Vid 

användandet av maxtak är andelen som anser sin kampanj vara lyckad eller väldigt lyckad 

betydligt större än den andel som anser sin kampanj vara misslyckad eller väldigt misslyckad,. 

Fem av de företag som använt maxtak är positiva till kampanjen, samtidigt som endast två av 

företagen är negativa till den. Ett ytterligare företag ansåg sig varken ha tjänat eller förlorat 

något på kampanjen trots användningen av maxtak.  

Diagram 4.21 

  

Under intervjuerna var diskussionerna öppna och därmed kunde mer djupgående frågor ställas 

gällande information om kampanjen. Ett av de ämnen som kom på tal var det så kallade 

kampanjfusket, se diagram 4.21. Kampanjfusket kunde visa sig på många sätt. Bland annat 

kunde Grouponkunder medvetet använda en rabattkupong flera gånger eller boka en tid med 

en rabattkupong utan att infinna sig vid den avtalade tiden, utan att delge sig av kupongkoden. 

Ett företag berättade också om kunder som nyttjade varan eller tjänsten för att sedan kräva 

tillbaka pengar både från Groupon och företaget. Tio stycken av företagen ansåg sig ha råkat 

ut för någon form av kampanjfusk, se bilagorna 1-37. 

Diagram 4.22 

 

En faktor som få företag tar hänsyn till vid priskampanjer är påverkan gällande företagens 

lojala kundkrets, se diagram 4.22. För att ta reda på hur företagens lojala kundkrets påverkats 

av kampanjen ställdes frågan huruvida företagen märkte av en förändring av detta med 

kampanjen som grund. Den större andelen av de som besvarat frågan, tolv företag, menade att 
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den lojala kundkretsen inte hade påverkats av kampanjen. Några av företagen, nio stycken, 

ansåg emellertid att dess lojala kundkrets hade berörts mycket. De företag som råkat ut för 

detta menade att de lojala kunderna antingen 1) krävde att få likartade rabatter som gällde i 

priskampanjen, 2) köpte egna kuponger från Groupon eller 3) lämnade företaget om han eller 

hon inte fick de tidigare två alternativen uppfyllda. För vidare information om detta, se 

bilagor 1-37. 

Diagram 4.24 

 

I diagram 4.24 tror nio företag att en flergångsrabatt skulle påverka kundlojaliteten medan sex 

stycken inte tror det. Med en flergångsrabatt menas en rabatt såsom exempelvis ”gå på tre 

besök men betala endast för två”. Denna fråga upptäcktes relativt sent i intervjuprocessen, 

vilket medförde ett bortfall på 21 företag. 

Diagram 4.25 

 

Av samtliga intervjuade företag var det elva stycken, alltså cirka 30 % av stickprovet, som 

använde sig av en flergångsrabatt, antingen inför Grouponkampanjen eller som en strategi för 

att i ett senare skede locka tillbaka kunderna till framtida besök. I diagram 4.25 visas 

företagens syn på hur en flergångsrabatt har påverkat dem. Sju av de elva företagen använde 

en flergångsrabatt efter att Grouponkampanjen genomfördes, dessa företag erbjöd 

Grouponkunderna en rabatt inför nästkommande besök genom bland annat nyhetsbrev. De 

resterande företagen använde istället en flergångsrabatt i kampanjen. Såsom det visas i 

diagrammet anser nio av företagen att strategin har gett en positiv effekt på kundlojaliteten. 

Dessa företag menar att rabatten gett dem möjlighet till att utveckla en relation till kunden och 

att kunden därmed vant sig vid att besöka företaget. Endast ett företag anser att rabattstrategin 

inte gav någon effekt i antalet lojala kunder, medan det sista företaget anser att 

flergångsrabatten gett en delvis positiv effekt på kundlojaliteten. 
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Diagram 4.26 

 

Företagen i diagram 4.26 är motsvarande företag som använt sig av flergångsrabatter som 

visas i diagram 4.25. I detta diagram har kundlojaliteten som erhållits från företagen kopplats 

till användandet av flergångsrabatter. Det finns dock ett bortfall, ett företag var nystartat och 

kunde därmed inte beräkna hur stor andel av Grouponkunderna som blivit återkommande 

kunder. Som det syns i diagrammet har fyra av företagen som använt sig av en flergångsrabatt 

en andel återkommande kunder på 30 % eller högre. Ett av dessa företag är inom området 

salong/spa. Tre av de återstående företagen som också är inom området salong/spa har mellan 

8-10 % i andel återkommande kunder. Endast ett företag ansåg sig inte ha fått några 

återkommande kunder, detta trots användning av en flergångsrabatt. Ett ytterligare företag 

ansåg sig endast ha erhållit en enstaka procent i andel återkommande kunder. Det sista 

företaget hade beräknat att ungefär fem procent av Grouponkunderna återkom till bolaget 

efter kampanjens slut. 

4.3 Resultat från kundenkäten 

Under detta avsnitt presenteras den insamlade data som gäller för konsumenterna. Fram till 

diagram 4.28 har samtliga konsumenter svarat på enkäten, därefter har endast de konsumenter 

som handlat dagserbjudanden haft möjlighet att besvara frågorna. För att se samtliga 

sammanfattade svar från konsumenterna som handlar dagserbjudanden, se bilaga 42.  

Diagram 4.27 

 

I diagrammet 4.27 visar fördelningen av respondenterna gällande kön. 70 stycken var män 

och 110 stycken kvinnor. Även frågan om ifall konsumenterna använder sig av 

dagserbjudanden eller inte visas i diagrammet, där fjorton män samt 37 kvinnor har använt sig 

av dagserbjudanden. I procentandel är det alltså betydligt vanligare att kvinnor använder sig 

av dagserbjudanden, där ungefär 34 % av alla tillfrågade kvinnor har handlat via ett 

gruppköpsföretag respektive 20 % hos männen. Totalt är det endast cirka 28 % av samtliga 

respondenter som har använt sig av dagserbjudanden. 
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Diagram 4.28 

 

Ovanstående cirkeldiagram 4.28 visar orsakerna till köp för den andelen av konsumenter som 

använder dagserbjudanden. Denna fråga är en fleralternativsfråga och innebär alltså att 

konsumenterna har kunnat välja fler svar. Som det tydligt syns är den största orsaken till att 

konsumenterna köper dagserbjudanden det billiga priset, vilket 36 av de totalt 51 köparna har 

valt. 26 stycken av respondenterna ser nya behov som en orsak till att nyttja dagserbjudanden 

och på tredje plats med tio svaranden hamnar bra rykte från bekanta. I frågan om kvalité eller 

service är det enbart fem respektive en köpare som valt dessa alternativ. 

Diagram 4.29 

 

I cirkeldiagram 4.29 visas istället de orsaker som konsumenterna har för att inte köpa 

dagserbjudanden. Denna är som för diagram 4.28 en fleralternativsfråga. Som det syns i 

diagrammet är den största orsaken till att inte köpa dagserbjudanden att konsumenterna inte 

vet vad dagserbjudanden är för något, vilket 82 personer av 129 stycken har svarat. I övrigt är 

de största orsakerna antingen att konsumenterna generellt inte vet varför, att de redan är 

registrerade men ännu inte har köpt något eller att de är skeptiska till fenomenet i sig. Med 

skeptisk innebär att konsumenterna antingen är ororliga för att det är ett blufföretag eller att 

dessa företag har dålig service och/eller kvalité. Totalt var det 17 stycken konsumenter som 

anser sig vara skeptiska till fenomenet och det motsvarar 12 % av totala antalet nej svaranden.  

Diagram 4.30 
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Av diagram 4.30 beskrivs hur ofta män och kvinnor använder sig av gruppköpshemsidor. Av 

diagrammet att tyda är det fler kvinnor som sällan köper dagserbjudanden medan männen 

använder sådana betydligt flitigare. 43 % av männen, sex stycken, köper mellan en gång per 

månad till flera gånger per vecka, samtidigt som resterande av männen köper sällan. För 

kvinnorna gäller istället att endast 27 %, nio personer, handlar genom gruppköpsföretag 

mellan en gång per månad och flera gånger per vecka, resterande köper sällan 

dagserbjudanden. 

Diagram 4.31 

 

För diagram 4.31, angående vilka branschområden som konsumenterna handlar 

dagserbjudanden från finns möjlighet för val av flera alternativ, frågan är därmed en 

fleralternativsfråga. I diagrammet redogörs från vilka områden respektive män och kvinnor 

brukar handla dagserbjudanden. Den vanligaste kategorin är salong/spa och restaurang/bar, 

där totalt 30 samt 29 personer handlar inom områdena. För kvinnorna används också 

kategorierna sjukvård/hälsa och övrigt ofta, med nio respektive sex köpare. Männen använder 

oftare kategorin fordon och turism/resor, där fyra respektive sex av dessa handlar inom dessa 

branschområden. 

Diagram 4.32 

 

För diagram 4.32 ställs frågan om ifall konsumenterna anser sig vara icke lojala mot de 

företag de handlar hos, såsom den amerikanska studien påvisade där 80 % av konsumenterna 

var ej återkommande kunder. I diagrammet åskådliggörs att de flesta av de tillfrågade svenska 

konsumenterna anser sig vara lojala och återkommande ibland beroende på produkt, tjänst 

eller företag. Elva stycken anser sig vara icke lojala kunder medan sex konsumenter är 

återkommande. Av de resterande konsumenterna finns två bortfall samt fem personer som ej 

kan besvara frågan. 
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Diagram 4.33 

  

Ovan i diagram 4.33 visas respondenternas upplevda köpbeteende. Denna fråga är en 

flervalsfråga och respondenterna kan därmed välja fler svarsalternativ. Kategorierna sparsam, 

dyr i drift och spenderar lite utöver de fasta kostnaderna får lika stort utrymme, med tolv 

svaranden i varje. Elva stycken konsumenter medgav att de ofta använder rabattkuponger. Få 

konsumenter, sex personer,  medger att de är priskänsliga.  

Diagram 4.34 

 

I diagram 4.34 överskådas merförsäljning som också kan bekräftas från företagsenkäten, då 

det inte är många som köper något utöver erbjudandet. Endast fyra stycken av konsumenterna 

medgav att de brukar köpa produkter eller tjänster utöver kupongens värde. Två personer 

menade att de endast är villiga att göra detta vid tillräckligt stor rabatt. Elva stycken menade 

att de normalt inte bidrar till någon merförsäljning samtidigt som 25 konsumenter gör det 

ibland beroende på produkt/tjänst eller företag. De resterande nio respondenterna visste ej och 

fyra personer gav inget svar på frågan. 

Diagram 4.35 
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I diagram 4.35 visar konsumenterna har eller inte har återkommit till företagen hos vilka de 

nyttjat dagserbjudanden. Som det visas i diagrammet är det färre konsumenter, 17 stycken, 

som säger sig ha återkommit till företagen än de som påstår sig inte ha gjort det, 24 stycken. 

Ytterligare åtta konsumenter hade svårt att besvara frågan och två konsumenter valde att inte 

svara på den.  

Diagram 4.36 

 

I diagram 4.36 visas orsakerna till varför konsumenterna återvänt eller inte återvänt, i denna 

har fler alternativ kunnat väljas. Det frekventaste svaret hos de 17 ja-svaranden är att 

kvaliteten och servicen varit bra samt att produkten eller tjänsten var värd originalpriset, där 

tio, fyra respektive fem svarade detta. Av de som svarat nej anger tio stycken att nya 

erbjudanden från andra företag finns vilket minskar intresset i att återvända. Sex stycken 

menar att produkten eller tjänsten inte var värd originalpriset. De åtta konsumenter som anget 

vet inte på ifall de har återkommit har heller inte kunnat besvara orsakerna till att de 

eventuellt återkommit eller inte.  

Diagram 4.37 

 

I diagram 4.37 anges skäl som kan få konsumenterna att återvända till företagen efter avslutad 

kampanj. Denna fråga är som några av de tidigare frågorna, en fleralternativsfråga. Främst 

gäller det att företagen har bra service, pris och kvalitet för att konsumenterna ska återvända 

som lojala kunder, vilket har fått 29, 23 respektive 33 svar. En trevlig miljö och 

återkommande erbjudanden ligger också högt rangordnat, där nio respektive 14 respondenter 

svarat detta. De fjorton respondenter som menat att återkommande erbjudanden hade fått de 

att återkomma, motsvarar en andel på cirka 20 % av det totala antalet respondenter som är 

användare av dagserbjudanden. 
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5. Analys 

I detta avsnitt kommer studiens data att analyseras och jämföras med de utvalda teorierna. Analysens 

första avsnitt handlar om Groupon och dess affärsmodell för att sedan bygga vidare på 

gruppköpsmodellen, företagskundernas lönsamhet, konsumenternas köpbeteende samt 

varumärkeslojalitet.  

5.1 Groupon  

5.1.1 Samarbetets avtalsvillkor 

5.1.1.1 Avgifter 

Om avgifterna har varit förhandlingsbara eller inte kan i detta fall inte generaliseras eftersom 

det har varit olika förhandlingsprocesser för olika företag. Ett samband syns emellertid hos de 

företag som erbjuder mer unika tjänster, då dessa har kunnat förhandla mer än andra företag. 

Exempel på sådana är företag C, företag G, företag I, SverigeKids samt IQ Travel Nordic. 

Dessa erbjuder fotografering, charterresor, espressomaskiner, barnpassning och fiskspa, vilket 

sällan erbjuds på Groupons hemsida enligt statistiken, se 4.1.4 Kampanjstatistik. En generell 

koppling finns att företag som ingått avtal utan tillräcklig kunskap om innebörden, inte har 

kunnat förhandla till sig bättre avgifter.  

Ett avtal från år 2010 har erhållits från Hypnosia HB, tiden före Groupon blev börsnoterade, 

se bilaga 43. Det är viktigt att notera att betydelsefulla ändringar kan ha skett i avtalen efter 

börsnoteringen. Momsen i avtalet från år 2010 är tydlig medan påståenden från bland annat 

Beauty Care, Företag K och Marline Salong menar att momsen i avtalet från år 2011 inte är 

lika tydlig. Detta kan förklara varför tio stycken av respondenterna menar att de inte har fått 

information angående momsen, se diagram 4.18. Dessa företag övervärderade sina 

kampanjinkomster vilket senare påverkade lönsamheten samt betalning av andra fakturor.  Av 

samtliga bolag som ej anser sig ha erhållit momsinformationen har samtliga av dessa ansett att 

detta bidragit till ytterligare försämrad lönsamhet av kampanjen.  Detta förklarar varför många 

av de intervjuade företagen hävdar att de känner sig lurade, se vilka företag i bilaga 41. 

Tillgång till samtlig information är därmed viktigt, då det gör att företagskunderna kan 

beräkna sina budgetar på ett korrekt sätt. 

Groupon har mot en av respondenterna i studien, Företag K, se bilaga 19 för utförligare svar, 

höjt originalpriset för att senare sänka priset ut mot kund med 70 %. Groupon menade att 

företagaren behövde ändra sina ordinarie priser på hemsidan för att prishöjningen inte skulle 

uppdagas. Detta innebär att priset för företagaren var detsamma som innan Groupons höjning, 

förutom att de även tar avgiften på 50 %. En anledning kan vara att behandlingens låga pris 

och Groupons höga avgift hade fått företagaren att inte genomföra en kampanj. Det har 

uppmärksammats i media vid ett flertal tillfällen att Groupon höjer priserna för att sedan 

rabattera dem kraftigt. Spörsmålet ligger i om det är Groupon som inte kontrollerar vilka 

företag de samarbetar med eller om det åt andra hållet är företagskunderna som bör ifrågasätta 

Groupons motiv. Oavsett blir de redan skeptiska konsumenterna ännu mer misstänksamma, då 

de får belägg för sina misstankar. Detta kan således förklara varför 17 stycken av 

konsumenterna är skeptiska till fenomenet. Vidare kan skeptismen i värsta fall leda till att 
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konsumenterna avskräcks från att handla och påverkar därmed både Groupons och 

företagskundernas lönsamhet långsiktigt. 

5.1.1.2 Exklusivitetsklausul 

Hypnosia, företag C, företag D, företag F och Salong Nail Fashion är företag som haft vetskap 

om den så kallade exklusivitetsklausulen. Företag C avslutade sitt samarbete med Groupon 

specifikt på grund av att Groupon hade genomfört ett snarlikt om inte identiskt erbjudande 

med en konkurrent till företaget, se mer detaljerad information om detta i bilaga 11. I 

Groupons affärsidé inkluderas att ge företagskunderna lojala kunder men det är svårt att se 

hur det ska fungera, då Groupon genomför många liknande kampanjer varje dag för olika 

konkurrenter. Om Groupon bryter mot sin del av avtalet genom att erbjuda liknande 

behandlingar vecka efter vecka, kommer inga företag att tillslut vilja samarbeta med dem. 

Detta kan bekräftas av tio företag som upplever att kunderna inte kommer att bli lojala 

kunder, eftersom de vid besöken hos företagen redan har en ytterligare kupong till ett annat 

företag. Ju fler konkurrenter som marknadsförs hos Groupon, desto svårare är det för 

företagen att förstärka kundlojaliteten, se mer om detta under avsnitt 5.3.2. 

5.1.1.3 Erbjudandets maxtak 

I diagram 4.20 visar resultatet att de företag som satt maxtak i fler fall haft en lyckad eller 

väldigt lyckad kampanj. De som däremot satt maxtak men som angett +/-0, misslyckad eller 

väldigt misslyckad kan förklaras med olika anledningar. Den som angett +/-0 är Salong Nail 

Fashion där Groupon utan godkännande ändrade det bestämda maxtaket till dubbelt så många 

kuponger. Skönhetsbaren angav misslyckad men detta företag försökte förhandla om 

maxtaket, vilket inte lyckades då Groupon var strikta med att behålla ett visst minimum av 

antalet sålda kuponger. Skönhetsbaren ville maximalt sälja 200 kuponger men behövde på 

grund av Groupons minimikrav sälja 300 stycken. Slutligen ansåg Vasastans Nagelcenter sin 

kampanj vara väldigt misslyckad. Detta kan förklaras med att de tidigare gjort en kampanj hos 

en konkurrent som gav ett litet utfall. Förväntningarna samt beräkningarna för maxtaket 

underskattades och var därmed inte gällande för en kampanj hos Groupon. I de få fall där 

kampanjen inte lönat sig vid användning av maxtak, har det således berott på att maxtaken 

inte varit korrekt anpassade till företagets kapacitet. Resultaten angående maxtak stämmer 

därmed överens med Dholakias antagande. Dholakia fann i sin undersökning att placering av 

en övre gräns för antalet dagliga sålda kuponger positivt bidrar till förekomsten av lönsamhet. 

Således är det till företagarens fördel att begränsa antalet sålda erbjudanden, då de eventuellt 

inte har tillräcklig kapacitet för att sälja eller genomföra de produkter och tjänster som annars 

krävs. Om kapaciteten inte finns och maxtak inte sätts kan det leda till försämrad arbetsmiljö 

som kan tydas i diagram 4.16 där 25 företag, 54 %, ansåg kampanjperioden vara stressig.   

5.1.2 Kommunikation och kundservice 

Hypnosia HB genomförde en kampanj före samt efter Groupons börsnotering och menade på 

att kampanjerna skiljde sig mycket åt beroende på vilken period dem genomfördes. Tidigare 

hade Groupon och företaget haft en betydligt bättre kommunikation där den istället försämrats 

efter börsnoteringen. Skillnaden gällde främst antalet sålda kuponger, där Groupon efter 

börsnoteringen snarare såg till sin egen försäljning än företagets. I annonseringen av 
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Hypnosias kampanj framhävde Groupon även företaget på ett förnärmande sätt, där Groupon 

själva menar att beskrivningen utformas intresseväckande. Företaget ansåg dessutom att 

annonseringen efter börsnoteringen snarare hade fokus på behandlingen och Groupons 

varumärke än på marknadsföring av företaget som helhet. Stockholm Salsa Dance menade 

även dem att Groupon inte hade framhävt dess varumärke i annonseringen, se utförligare svar 

i bilagor 21 och 33. Dömle Herrgård, företag A, företag C, företag G, företag H, Beauty Care, 

företag E, Nyåks Industries, Salong Beautech, Salong Nail Fashion, Skönhetsbaren samt 

Twinkles anger att de på grund av olika anledningar haft en dålig kommunikation i samarbetet 

med Groupon, se utförligare svar i bilagorna. Av samtliga intervjuade företag är det 16 

stycken av 36 som anser kommunikationen vara ett problem i samarbetet. Tio företag anser att 

det var ett så stort problem att de väljer att inte fortsätta sitt samarbete med Groupon. Det 

finns även en koppling att dessa tio företag på grund av kommunikationen har påverkats 

negativt, detta genom att dem bland annat inte fick betalt i tid som i sin tur försenade 

betalningar av andra fakturor. Även kodningsproblem uppstod där företagen inte fick betalt 

för kunder som antingen inte hittats i systemet eller som nyttjat samma kupong flera gånger. 

För företag G, se bilaga 16, blev annonseringen försenad som gjorde att tilläggsvaror med 

kort bäst före datum blev gammalt tills då annonseringen genomfördes. Groupon har också 

vid ett flertal tillfällen missat eller valt att inte delge konsumenterna med väsentlig 

information, exempelvis när på dygnet erbjudandet gäller, vilket har skapat irritationer hos 

konsumenterna när företagen förklarat villkoren.  

5.1.2.1 Reklamation 

Kunderna har, som nämnt i 4.1.2 Reklamation, möjligheten till att reklamera. 

Reklamationstiden gäller i fjorton dagar men det kan vara svårt för konsumenterna att minnas 

det när erbjudandet gäller i upp till sex månader. Om kunderna dock inte minns att reklamera 

sitt köp, innebär alltså detta att pengarna förvaras hos Groupon. Det kan därmed som tidigare 

nämnt vara lönsamt för Groupon att inte sätta ett maxtak på antal sålda kuponger, eftersom 

försumliga kunder eventuellt aldrig nyttjar tillgodohavandet. De konsumenter som däremot 

nyttjar tillgodohavandet kan då använda beloppet på ett annat erbjudande. Andelen sålda 

erbjudanden kan dock ge företagen en missvisande bild då det kan ge dem uppfattningen att 

fler kuponger är sålda än de som faktiskt nyttjas. Det kan ge företagen förhoppningar om att 

få fler kunder än vad som erhålls vilket kan resultera i besvikelse. Ett exempel på detta är 

Stockholm Salsa Dance som sålde 170 kuponger varav endast fyra till fem nyttjades. De 

konsumenter som får tillgodohavande kan nyttja kupongens värde på andra erbjudanden, som 

återigen överskattar antalet sålda erbjudanden. Sannolikheten finns därför att dessa försumliga 

konsumenter fortsätter att agera likadant vid framtida erbjudanden och därmed finns en risk 

att alla erbjudanden överskattas. Ju fler erbjudanden som överskattas desto fler företag 

kommer att bli besvikna över utfallet. Avslutningsvis kan det också resultera i att företagen 

överskattar sin budget och får en ekonomisk förlust. 

5.2 The group buying business model  

Som konsument behöver du inte ansamla en grupp för att ta del av Groupons erbjudanden. 

Groupon har redan många kunder och tillsammans utgör alla kunder en stor kundgrupp. För 
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att ge kunderna låga priser måste Groupon först förhandla med företag, tillverkare och 

distributörer eller detaljister. I förhandlingarna försöker Groupon sänka företagspriserna med 

upp till 70 % ut mot kund. De flesta företag går med på detta då Groupon inte tar några andra 

avgifter än marknadsföringsavgiften på 50 %, vilket leder till att företagen får lägre 

omkostnader än om de skulle sälja varan eller tjänsten via exempelvis en detaljist. 

Groupon agerar som så kallade group managers (GM). Tidigare samlades konsumenter som 

en aktiv grupp för att sänka priserna mot leverantörer. Det har nu utvecklats till att Groupon 

uppstått som en mellanhand som förhandlar priserna åt konsumenterna. Konsumenterna har 

därmed återgått till att bli passiva. För leverantörer kan det vara av intresse att ta kontakt med 

en specifik grupp då det kan leda till en stor beställning, vilket gäller för de företag som 

samarbetar med Groupon, då dessa har tillgång till sådana grupper. För konsumenter är denna 

modell förmånlig då kostnader för andra mellanhänder elimineras. Det kan däremot vara 

kostsamt för företagen, då avgifter för mellanhänder byts ut mot Groupons höga 

marknadsföringsavgift. Det betyder därmed inte att Groupon är bättre och billigare än andra 

mellanhänder, eftersom distributionskostnader byts ut mot rabatterande erbjudanden och 

marknadsföringskostnader.  Eftersom Groupon agerar som en mellanhand som samtidigt 

kontrollerar in-och utbetalningar från konsument och till företagskund, innebär detta att figur 

2.2 måste modifieras. I den modifierade figuren 5.2 visar (a) hur företag som säljer tjänster 

via Groupon agerar. Det har från den icke-modifierade figuren 2.2, Processen från producent 

till konsument, i led (a) kapats en mellanhand. Då Groupon däremot tar emot betalningar från 

konsumenter samt förmedlar varan eller tjänsten kan inte det sista ledet kapas på det sätt som 

gäller i den icke-modifierade figuren. I den modifierade figuren, gäller led (b) för företag som 

säljer varor. Företagen köper in sina varor från en producent för att sedan nå ut till 

konsumenterna via Groupon, se figur 5.2 nedan. 

Figur 5.1 Modifierade processen från producent till konsument 

 
Källa: Källa: Sharif Paghaleh, H. & Sharif Paghaleh, M, 2008. Modifierad av uppsatsskrivarna. 

5.3 Lönsamhet  

Groupons affärsidé är att ge sina företagskunder lojala kunder samt lönsamhet. Dock kan 

företag finna det svårt att uppnå lönsamhet då de får sänka priserna kraftigt. Det kan också 

vara svårt för företagen att senare höja priserna. Det har även förekommit företag som utsatts 

för kampanjfusk, vilket också påverkar företagens lönsamhet. Njis hittade ett samband där 

priskampanjer inte har någon långsiktig effekt på försäljning gällande volym eller intäkter. 

Detta kan till viss del stödjas av studiens undersökning då fyra företag haft en mycket stor 

ökning av trafik och kunder under kampanjens tid. Trots ökningen har den dock återgått till 

det normala efter kampanjperiodens avslut.  
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Tolv av 46 företag har behövt nyanställa under kampanjen vilket betyder att de inte haft 

tillräckligt med resurser för att hantera antalet nya kunder, se vilka dessa är i tabell 40. Sex 

stycken av 46 företag behövde genomföra investeringar. Merparten av företag har emellertid 

varken investerat eller anställt, vilket innebär att de effektiviserat sig och förbättrat sina 

rutiner. Vissa företag såsom exempelvis Dömle Herrgård behövde dock anställa i ren 

panikåtgärd. Varför fler företag anställt personal istället för att genomföra investeringar kan 

bero på att kampanjtiden är förhållandevis kort och därför avråder företagen att investera, 

Twindent var ett sådant företag. Företagen ser inte kampanjens effekter som långsiktiga och 

agerar därför inte därefter. 

Som en jämförelse mellan Dholakias amerikanska studie och denna svenska studie kunde ett 

fåtal punkter som inte överensstämde upptäckas. En viktig grund som behöver noteras är att 

Dholakia ser korta nyttjandeperioder  som positivt för företagens lönsamhet. På den svenska 

marknaden har emellertid konsumenterna möjlighet till reklamering eller tillgodohavande. 

Groupon kan därmed inte ge betalt till företagskunderna för de konsumenter som inte nyttjat 

sina kuponger på den svenska marknaden. Detta gör att det i motsats till Dholakias studie 

istället är väsentligare för de svenska företagen att ha längre perioder, då det är nyttjandet av 

kupongen som dessa tjänar pengar på. Däremot uppkommer andra problem med detta, såsom 

exempelvis kampanjfusket, där konsumenterna istället utnyttjar de långa nyttjandeperioderna 

genom att till exempel boka in flera besök med samma kupong. Det ger även konsumenterna 

mer tid till reklamation eller tillgodohavande vilket gör att företagen i ovetskap inväntar 

kunder som antagligen inte kommer att nyttja kupongen. Detta kan i sin tur resultera i att 

företagen överskattar sina intäkter från kampanjen samt att en del av nyttjandeperioden inte 

används på ett effektivt sätt, då förhoppningen är att fler konsumenter ska boka in sig. 

Gällande branschernas utfall av kampanjerna är resultaten olika. Restaurang/bar har haft störst 

chans att öka sin merförsäljning eftersom kunderna eventuellt känt ett behov av att dricka 

något till maten och då det inte ingått i erbjudandet. Generellt går det emellertid inte att se 

något samband om det är tjänster eller produkter som erhåller en hög merförsäljning, se 

diagram 4.13. Enligt insamlad data från konsumenterna kan det dock uppfattas vara svårt att 

erhålla merförsäljning från Grouponkunderna, då endast fyra av dessa påstår sig handla utöver 

erbjudandet, se diagram 4.34. 

Vidare har fyra av fem företag inom restaurang/bar erhållit en ökad merförsäljning samt att 40 

% erhållit kundlojalitet på över 5 %. Detta överensstämmer med Dholakias resultat då han 

menar att restaurang/bar bör se en betydande positiv effekt, men där maximalt 50 % av 

företagen finner kampanjen lönsam. För företag inom salong/spa syns däremot andra resultat 

där åtta företag av tolv anser sig ha fått en ökad merförsäljning. Samtidigt har 42 % av 

företagen erhållit en kundlojalitet på över 5 %, medan 33 % samtidigt har erhållit kundlojalitet 

på mellan 1-5 %. Detta innebär att Dholakias resultat gällande salong/spa inte stämmer, då 

salong/spa i jämförelse med andra branscher har gått bra. Detta resultat stämmer istället 

överens med Tuten och Ashleys undersökning där de menar att tjänster som salong/spa är 

lönsamma vid priskampanjer. Sjukvård och hälsa som av Dholakia anses ha haft bäst resultat 

skiljer sig i denna undersökning inte särskilt mycket ifrån salong/spa, där nio av tolv företag 
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erhållit en ökad merförsäljning samt där endast 33 % erhållit en kundlojalitet på över 5 % och 

42 % erhållit 5 % eller lägre. Den bransch som enligt studien har erhållit lägst merförsäljning 

och kundlojalitet är detaljhandeln, där tre av nio företag inte fått någon merförsäljning alls 

samtidigt som sex stycken endast har fått en liten ökning. Samtliga sex av dessa företag som 

har besvarat frågan angående kundlojalitet har dessutom hamnat på 0 % i andel 

återkommande kunder. Detaljhandeln har inte ingått i Dholakias studie men är tydligt relevant 

att undersöka. 

5.3.1 Porters fem konkurrenskrafter 

Företagskunderna som marknadsförs via Groupon kan ses som de centrala aktörerna i bild 

2.3. Tydliga samband kan åskådas gällande faktorer som påverkar nyetablering av företag på 

marknader. Groupons marknadsföring kan ses som en marknad bestående utav ett stort antal 

konkurrerande företag inom olika branscher. Distributionskanalen är enkel att nå och anses 

redan av många företag som inte särskilt kostsam, se text för diagram 4.19. Detta medför att 

de företag som har intresse av att genomföra kampanjer har möjlighet att göra detta, vilket 

ökar konkurrensen på marknaden. Som det nämnts tidigare har företag i en bransch som 

salong/spa många befintliga konkurrenter, både på marknaden generellt men även hos 

Groupon. Detta gör att lönsamheten för en sådan kampanj och för företagen generellt, 

begränsas. Via Groupon har konsumenterna dessutom en stor förhandlingsstyrka eftersom det 

finns många leverantörer att välja mellan samt då det finns en tendens till priskänslighet. På 

grund av det stora antalet konkurrenter inom den specifika branschen ger det också Groupon 

ett övertag. Övertaget gör det svårt för företag inom salong/spa att förhandla till sig bättre 

villkor och Groupon kan därför pressa ner priserna kraftigt. I sin tur resulterar det i att 

intäkterna för varje producerad produkt eller tjänst minskar betydligt. De företag med varor 

eller tjänster som inte erbjuds ofta och som därmed inte har så många konkurrenter har istället 

lättare kunnat förhandla om avtalsvillkoren, se exempelvis företagen från kategorin övrigt. 

Differentiering kan därför anses som en viktig faktor för att uppnå en lönsam kampanj. 

SverigeKids är ett exempel på ett nischat företag som, varken hos Groupon eller på övriga 

marknaden har haft stor konkurrens från andra. På grund av att SverigeKids tjänst är unik är 

det dessutom svårt att finna substitut. Unikheten har resulterat i en ökad kundlojalitet som i 

slutändan påverkat lönsamheten positivt, där kundlojaliteten för SverigeKids uppnådde 60 %.  

5.4 Konsumentteorier 

5.4.1 Köpbeteende 

Groupons affärsidé går ut på att kunderna ska bli lojala och återvända till företagskunderna till 

fullt pris. Dholakias studie visade dock på att det inte stämmer där 80 % av de amerikanska 

konsumenterna inte återvände till företagen de köpt dagserbjudanden ifrån. I studiens 

undersökning visar istället att 49 % av konsumenterna har återkommit till företagen de 

handlat hos, se diagram 4.35. Kunderna uppger själva att de är sparsamma, använder ofta 

rabattkuponger samt spenderar lite utöver de fasta kostnaderna som sitt köpbeteende. Få 

nämner att de är priskänsliga, däremot kan det regelbundna användandet av rabattkuponger 

tyda på annat. Det verkar också som att de konsumenter som säger att de inte skulle återvända 

är de som köper erbjudanden sällan samt är sparsamma i sitt köpbeteende. De som däremot 
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handlar oftare är mer benägna att återvända till företagen som de varit hos. Detta kan dock 

inte generaliseras då konsumenterna har kunnat välja fler alternativ för att beskriva sitt 

köpbeteende. 

Diagram 5.2 

 

Nio stycken av 15, 60 % av dem som handlar mellan en gång i veckan till två till tre gånger i 

månaden, är mer benägna att återvända till företaget än de som handlar sällan. De 

konsumenter som handlar sällan uppgår till endast sex av 18 stycken som anger att de skulle 

återvända till företaget. 18 av 24 stycken, 75 % av de som handlar sällan uppger att de inte 

skulle återvända till företagen jämfört med sex av femton stycken, 40 % av de som handlar 

mellan en gång i veckan till två till tre gånger i månaden som anses handla oftare, se diagram 

5.2. Även om detta inte går att fastställa och generalisera kan ett samband visas då 

konsumenter som inte handlar regelbundet är mindre benägna att återvända till företagen än 

de som handlar mer regelbundet. Detta innebär att det därmed kan vara positivt för företagen 

om konsumenterna har en viss lojalitet gentemot Groupon, då dessa konsumenter handlar ofta 

och sannolikheten för att de blir lojala därmed kan vara större.  

Diagram 5.3 

 

Diagrammet 5.3 visar frågorna 11 och 13 kombinerade. Frågorna kan ses separat i diagram 

4.33 och 4.35. Som diagrammet visar så kan konsumenters köpbeteenden kopplas till om dem 

återvänder till företaget efter avslutad deal. De konsumenter med mer sparsamma beteenden 

är de kunder som inte är benägna att återvända till företagen. Flest konsumenter med 

beteendena dyr i drift och sparsam har menat att de återvänder till företagen. 
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Diagram 5.4 

 

Diagram 5.4 visar fråga 10 och 13 kombinerade. Separata frågor visas i diagram 4.32 och 

4.35. I den första kolumnen anger elva stycken att de inte anser sig vara en återkommande 

kund och har heller inte återkommit till företaget efter avslutad kampanj. I den andra 

kolumnen är det två stycken som inte anser sig vara en återkommande kund men som ändock 

återkommit. I den tredje kolumnen menar tretton konsumenter att de ibland återkommer men 

har egentligen inte gjort det. Tio av konsumenterna i denna kolumn har återkommit till företag 

de handlat hos, dessa motsvarar cirka 37 % av respondenterna som svarat att de återkommer 

ibland. Helhetsbilden av konsumenterna tyder i överlag på att de som inte anser sig vara lojala 

kunder heller inte återvänder till företaget. Dessa konsumenter motsvarar i detta fall en 

femtedel av stickprovet. Dholakia och Kimes fann inget som tydde på att konsumenterna 

skulle vara lojala gentemot de företag hos vilka de nyttjat erbjudanden. Denna studies resultat 

emotsäger dock detta då cirka 50 % av konsumenterna är återkommande kunder. 

Kacen och Lee fann att kulturella faktorer kunde påverka köpbeteendet vilket skapade ett så 

kallat impulsivt köpbeteende. Dholakia och Kimes upptäckte även att många av 

konsumenterna regelbundet köper dagserbjudanden impulsivt samt att dem i några fall inte 

nyttjar erbjudandena de köpt inom den begränsade kampanjperioden. Dessa resultat kan 

förklara varför många företag anger att konsumenter handlat erbjudanden men inte nyttjat 

dem. Stockholm Salsa Dance, som enbart erhöll fyra till fem stycken konsumenter, är återigen 

ett exempel på detta. Det låga priset kan ha lett till att det lockade många impulsiva köpare. 

Det finns dock en variabel som motsäger detta. Zumba Center som erbjuder liknande tjänster 

löste in samtliga av sina sålda kuponger.  

5.4.1.1 Groupons målgrupp  

Av vad man kan utröna är det fler kvinnor från undersökningen som har köpt ett erbjudande, 

vilket syns i diagram 4.27. Om andelen kvinnor och män istället jämförs kan det tydas att 

andelen män som köper inom vissa branscher inte nödvändigtvis är färre än andelen kvinnor, 

se diagram 4.31. Hos salong/spa har 59 % av kvinnorna handlat inom området, medan 

andelen för männen är 57 %. Gällande fordonserbjudanden är det dock männen som står för 

merparten av köpen, fyra av totalt fem personer vilka motsvarar 80 %. Även inom kategorin 

utbildning står männen för merparten av köpen där tre män av totalt fyra har handlat inom 

området, vilket ger en andel på 75 %. Merparten av kvinnorna uppger att dem handlar sällan 

medan männen handlar upp till flera gånger i veckan, se diagram 4.30. Det visar sig också att 
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männen köper fler erbjudanden inom olika områden. Detta innebär att män är mer benägna 

och villiga att prova på olika behandlingar allt oftare. De produkter och tjänster som erbjuds 

på Groupon är ändock ofta riktade mot kvinnor, då erbjudanden såsom skönhetsbehandlingar 

publiceras ofta. Även shopping, hotell och resor erbjuds mer frekvent än till exempel 

fordonserbjudanden eller utbildningar. Det bör därför finnas ett större intresse att erbjuda 

kampanjer med mer fokus åt män. Eftersom det sällan erbjuds produkter eller tjänster riktade 

mot män finns således möjligheter för företag med manliga produkter och tjänster att erövra 

marknadsandelar. Detta förutsätter dock att företagen har möjlighet att kunna omvandla de 

eventuellt rabattsökande manliga konsumenterna till lojala. 

5.4.1.2 Kundlojalitet  

Det visas i diagram 4.37 att endast fjorton av de tillfrågade konsumenterna skulle återvända 

till företaget vid en återkommande rabatt. Enligt Kotler och Keller kan det få konsumenten att 

känna ett mervärde i form av en extra rabatt som gör att förtroendet och intresset gentemot 

företaget ökar. Om företaget således ger en liten rabatt inför det nästkommande besöket kan 

sannolikheten att kunderna återvänder till företaget öka, vilket gör att företaget har större 

chans att bygga en relation och därmed en lojalitet gentemot konsumenten. Detta kan 

bekräftas av bland annat företag K, Selin Solutions, Sverigekids och Zumba Center som gav 

ut en flergångsrabatt på Groupon och därmed behöll en stor andel av kunderna längre, se 

diagram 4.26. I diagram 4.25 visas att användning av flergångsrabatter ger en positiv effekt på 

kundlojaliteten. Av de tre företag som befinner sig inom salong/spa och som använt sig av 

flergångsrabatter kan det även synas att dessa i jämförelse med resterande företag inom den 

branschen har erhållit en högre kundlojalitet. För fem av de resterande åtta företagen inom 

området som har besvarat frågan angående kundlojaliteten i diagram 4.14, har dessa endast 

erhållit kundlojalitet på mellan 0-4 %. Samtidigt är två av de resterande tre företagen bortfall. 

Endast ett företag som inte använt en flergångsrabatt inom branschen har därmed erhållit en 

kundlojalitet på över 5 %. Denna strategi och dessa resultat är därför förenliga med teorin om 

internationell marknadsföring, där repeterande besök hos ett företag kan leda till att företaget 

blir högt värderat hos kunden som därmed blir benägen att återvända. Dock kan nackdelen 

med flergångsrabatter vara att rabattsökande kunder som inte har planer på att återvända till 

företaget kan se det som en chans att återigen fynda och få behandlingar till lägre priser. 

Vidare kan detta leda till att företagarens kostnader ökar ytterligare utöver de rabatterade 

priserna. Precis som Kalwani och Yim menar så kan även rabatterbjudanden som ges för ofta 

resultera i att konsumenter fortsätter anta att fler rabatter kommer att ges i framtiden. Detta 

kan resultera i att konsumenterna enbart köper produkten när erbjudanden kommer, då 

produkten inte anses vara värd att köpa vid fullt pris.  

Ett problem som föreligger för Groupon och företagskunderna kan vara att konsumenten inte 

har ett verkligt behov utav produkten eller tjänsten, utan ser endast till priset och produktens 

värde utifrån det. Om kunderna inte känner ett verkligt behov av erbjudandet kan det leda till 

att de glömmer bort att nyttja det eller i annat fall ignorerar kupongen för att sedan reklamera 

den. En konsument köper heller inte enbart produkten för konsumtion utan för att denne har 

en perception om hur produkten kan kommunicera och förmedla ett budskap till andra, enligt 
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Onkvisit och Shaw. Det kan vara så att konsumenter som annars inte har råd med aktiviteterna 

som nu är nedsatta, får en känsla av att de vill passa in samt att de vill unna sig något. Att 

konsumenterna inte har möjlighet att handla produkterna eller tjänsterna till fullt pris efter 

kampanjens slut, leder dock till problemet att de inte återvänder. Kunder som dessutom söker 

på Groupons hemsida utan ett verkligt behov av varan eller tjänsten, är dem villiga att betala 

fullt pris för varan eller tjänsten vid ett senare tillfälle? Om kunden inte har ett starkt behov, 

kan det vara en underhållande aktivitet att testa men där intresset inte finns i att handla 

erbjudandet igen.  

5.5 Sales promotion 

Tanken är att sales promotion ska locka till sig nya kunder, belöna lojala kunder och öka 

återköpen hos tillfälliga köpare. Det gör Groupon genom att regelbundet lansera nya 

erbjudanden. Som det fastslås stämmer teorin delvis överens med studiens undersökning då 

sales promotion tenderar att locka konsumenter som söker låga priser, bra värde och 

belöningar. Detta kan tydas i diagram 4.28, där största orsaken till att konsumenterna handlar 

hos Groupon är det låga priset samt 4.36, där tio konsumenter anser nya erbjudanden hos 

andra företag vara en orsak till att de inte återkommer. Sales promotion är även ett effektivt 

verktyg när en ny produkt ska introduceras på marknaden. Det kan studiens undersökning 

bekräfta, då Amazing Smile, Athletes Clinic, Dömle Herrgård, StikkiNikki, företag C samt 

Restaurang Gotland som varit nystartade företag fått ett stort uppsving gällande nya kunder 

och en ökad försäljning, se närmare i bilagor 1-37. Dock är effekten av sales promotion svår 

att fastställa då dessa företag inte hade en befintlig kundstock eller försäljning sedan tidigare.  

Frågan bör därför ställas huruvida sales promotion leder till en lånsiktig ökning ibland annat 

kundkretsen och försäljningen. Om priskampanjer endast leder till en kortsiktig effekt bör 

företag ta ställning till vilka mål som sätts. Något som upptäcktes i uppsatsens insamlade data 

är att de tolv företag som haft övriga mål såsom att fylla ut lediga tider, tömma lager på 

svårsålda varor, marknadsföra ny produkt eller tjänst, genomföra ett volymtest eller förbättra 

sitt resultat, har samtliga av de tre företagen med målen fylla ut tider och tömma lager även 

erhållit en lyckad kampanj. Ett företag hade dessutom som mål att öka kännedomen om 

företaget men då kampanjen resulterade i att tomma tider fylldes, ansågs detta bidra till en 

lyckad kampanj. 

Studiens resultat visar att sales promotion inte fungerar bra på produkter som är mycket 

konkurrenskraftiga och standardiserade. Beauty Care, företag A, företag E, Vasastans 

Nagelcenter, Skönhetsbaren, företag L, Nirvana, Stockholm Salsa Dance, Salong Beautech, 

Kummin Bistro Café samt Sundbybergs Kiropraktik är företag som erbjudit standardiserade 

tjänster men som inte upplevt att kampanjen varit lyckad. Kuponger, rabatter och pengarna-

tillbaka-garanti kan också uppfattas negativt av konsumenterna. Konsumenter kan bli 

skeptiska till att rabatter erbjuds och därmed få uppfattningen att något är fel på varan eller 

tjänsten. 17 konsumenter har angett att de är skeptiska till att företagen utför tjänsten eller 

levererar varan till full belåtenhet.  
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5.6 Varumärkeslojalitet 

Desmond menar att det varumärke som anses vara mest optimalt och uppfyller behov som 

exempelvis kvalitet, blir det varumärke som erhåller lojalitet. Undersökningen visar däremot i 

diagram 4.36 att de konsumenter som ej återkommit till företagen främst inte vet varför eller 

föredrar nya erbjudanden för liknande produkter. Endast fem konsumenter verkar vara 

missnöjda med produktens eller tjänstens kvalité och service, men samtidigt menar sex 

stycken att den inte var värd att köpa till fullt pris. Dessa konsumenter motsvarar ändock 

endast 20 % respektive 25 % av samtliga icke återkommande konsumenter. Diagram 4.37 

visar emellertid att de övervägande faktorerna för erhållning av lojalitet är hög kvalité på 

produkten eller tjänsten samt upplevd kundservice. En återkommande rabatt påstås inte vara 

den övervägande faktorn för att konsumenterna ska återkomma.   

De konsumenter som köper från salong/spa har en större chans att vara illojala än mot 

exempelvis SverigeKids, som erbjuder en unik förmedlingstjänst. Återigen behövs dock ett 

behov för att kunna bli lojal men även ett tillfälle för att vara illojal, detta enligt Jacoby och 

Kyner. Frågan om det finns tillfällen för illojalitet kan besvaras av kampanjstatistiken, där 

konkurrensen skiljer sig beroende på bransch. Som tidigare nämnt har dock exempelvis 

salong/spa det svårare att erhålla fler lojala kunder än de företag som ingår i kategorin övrigt, 

detta på grund av den höga konkurrensen. 

Narasimhan fann att priskänsliga konsumenter snarare drivs av alternativkostnaden, den 

billigare produkten, än den föredragna produkten. Jacoby och Kyner anger att priset är en 

unik faktor och kan ha en betydande roll i individens val, då priset kan medföra att ett annat 

tänkbart varumärke väljs framför det föredragna om det är billigare. Om företag då sänker 

sina priser kan det leda till att de får en ökad kundkrets under kampanjtiden, vilket har 

bevisats i undersökningen då företagen påstår sig ha erhållit en ökning i trafik under 

kampanjerna men ingen eller väldigt liten ökning efter dem. Det kan dock inte konstateras i 

denna undersökning att företag lockar till sig kunder som är benägna att byta varumärke, då 

detta kan bero på flera faktorer exempelvis enskilda konsumenters köpbeteende eller 

branschområde. Teorierna stöds heller inte då konsumenterna inte utger sig för att vara 

priskänsliga och då de i hälften av fallen väljer att gå tillbaka till företagen till fullt pris, se 

diagram 4.33 och 4.35.  

Prisdiskriminering sker då olika kundgrupper betalar olika mycket för i princip samma vara 

eller tjänst. De lojala kunderna fortsätter att betala fullt pris, medan kupongen lockar en 

kundgrupp som annars inte väljer att lägga pengar hos företaget. Detta kan enligt Kotler och 

Keller skada ett företags varumärke. Kotler och Keller menar även att de lojala kunderna inte 

är benägna att byta varumärke även om en priskampanj sker. Detta stämmer dock inte med 

uppsatsens undersökning då nio företag har erhållit en negativ påverkan hos sina lojala kunder 

på grund av priskampanjen, där några av kunderna har lämnat företaget. Detta är således en 

faktor som företag måste ta hänsyn till vid genomförandet av en priskampanj och tyder 

därmed på att det är mer lämpligt för nystartade företag att använda sig av 

marknadsföringsstrategin.  
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6. Slutsats 

I detta avsnitt kommer studiens resultat att resumeras, uppsatsskrivarnas egna tolkningar och åsikter 

kommer även att framgå i en diskussion kring de framtagna resultaten.  

Studiens syfte är att undersöka hur företag som marknadsfört kampanjer i Stockholm genom 

samarbetet med Groupon har påverkats i form av kundlojalitet och lönsamhet. Vidare kommer 

konsumenters åsikter, köpbeteende och lojalitet gentemot Groupons företagskunder att 

undersökas. 

 Finner företagen det lönsamt att ha samarbetat med Groupon?  

12,5 % av företagen ansåg att målen med kampanjen inte uppfylldes och att de förlorade 

pengar på kampanjen, ytterligare 29 % tjänade ingenting på den. Vilka är det då som tjänar på 

denna marknadsföringsstrategi? Det finns olika faktorer för att öka sannolikheten för en 

lyckad priskampanj. Företag bör emellertid inte anta att sådana kampanjer ger en långsiktig 

effekt, förutsatt att de inte har unika produkter eller tjänster. För icke differentierade företag 

bör mål vara att till exempel tömma lager på svårsålda varor eller fylla ut lediga tider. Detta 

visades i uppsatsens resultat där samtliga tre av de företag som hade dessa mål ansåg sin 

kampanj vara lyckad. Ytterligare ett företag som hade ökad kännedom som mål ansåg 

kampanjen som lyckad då den resulterade i att de tomma tiderna fylldes upp. Företag som 

däremot erbjudit standardiserade tjänster har i stor utsträckning inte upplevt kampanjen som 

lyckad, detta tyder på att sales promotion inte fungerar för produkter som är mycket 

konkurrenskraftiga och standardiserade, förutsatt att kampanjen inte genomförs med de 

tidigare nämnda målen som grund. I jämförelse med Dholakias resultat visade det sig 

dessutom att restaurang/bar branschen fått skiljda resultat gällande både merförsäljning och 

kundlojalitet, där hälften av företagen har erhållit en kundlojalitet på över 5 % samt en mycket 

ökad merförsäljning. Dessa hamnar därmed inte i den riskzon som Dholakia påstår, 

åtminstone inte i jämförelse med andra branscher. Salong/spa har fått mycket hög 

merförsäljning, 67 %, samt där 42 % av dessa har erhållit en kundlojalitet på mer än 5 %. 33 

% av företagen har dessutom erhållit en kundlojalitet på mellan 1-5 %. Det är detaljhandeln 

som det har gått minst bra för där 33 % inte har fått någon merförsäljning samt att 67 % inte 

har uppnått kundlojalitet. Det är i kategorierna turism/resor och övrigt som de flesta företag 

anser att kampanjerna har varit lyckade och som samtidigt har fått förhållandevis bra 

kundlojalitet och merförsäljning, dessa företag är dock mycket differentierade. Företag inom 

detaljhandeln bör dock noga överväga att genomföra kampanjer via Groupon. Om kampanjer 

ska genomföras bör dessa i sådana fall ha ovannämnda mål i fokus. 

Vad bör ett företag tänka på före genomförandet av en kampanj? Företag bör se till ifall 

eventuella anställningar eller investeringar krävs, detta så att pengar eventuellt avsätts eller att 

maxtak införs. Vid införande av maxtak är det viktigt att förhandla med den eventuella 

gruppköpshemsidan så att maxtaket inte blir för högt. Maxtak bör införas av alla företag som 

har begränsad kapacitet. I ett långsiktigt perspektiv skulle det vara till Groupons fördel att 

införa maxtak för samtliga bolag, då företagaren hinner ta emot samtliga kunder inom 

kampanjens tidsperiod samt att sannolikheten att ge bra service ökar på grund av minskad 
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stress. Detta resulterar i att allt fler företagskunder blir nöjda med samarbetet då de innehar 

kontroll och erhåller en ökad lojal kundkrets. Groupon skulle dock på kort sikt inte tjäna lika 

mycket pengar om det infördes, då detta begränsar intäkterna från konsumenterna. Om 

maxtak inte begränsas kan det emellertid leda till att långsiktig lönsamhet inte uppnås, då 

Groupon inte tänker på företagens bästa. Det kan uppfattas att Groupon inte inför maxtak då 

dem får betalt för varje sålt erbjudande, medan företagarna enbart får betalt för de 

konsumenter som nyttjar kupongerna. Maxtak skulle däremot medföra att Groupon inte 

behöver betala tillbaka lika mycket i tillgodohavande till konsumenterna. Ett krav på maxtak 

vid genomförande av en kampanj skulle därför sammanfattningsvis leda till att mindre pengar 

behöver avsättas till tillgodohavande till konsumenterna, en ökad kundkrets samt en ökad 

kundlojalitet hos företagskunderna. Det skulle även eventuellt leda till ökad lönsamhet och 

mindre stress för företagen.  

Företagen bör även vid avtalsskrivning gardera sig mot andra eventuella problem. Det har 

som tidigare nämnts även förekommit så kallat kampanjfusk, vilket kan påverka företagens 

lönsamhet ytterligare om Groupon inte tar ansvar för konsumenternas beteende. 

Kommunikationen upptäcktes dessutom vara ett stort problem för företagskunder som 

genomför kampanjer genom Groupon. Det är av stor vikt att göra bestämmelser kring 

annonseringens utformning och information, då information som inte förklaras i annonsen kan 

resultera i problem ut mot kund. Om Groupons kommunikation ut mot konsumenten inte är 

korrekt påverkar det i sin tur företagens varumärke, rykte samt kundservice. Dessa faktorer 

kan vidare även påverka lönsamheten, då ett skadat rykte till exempel kan medföra en 

minskad kundkrets. Om Groupon inte är tillgängliga för företagen utom vid ingående av avtal, 

kan företagarna hamna i en klämd situation då de vid problem inte får korrekt information 

samt kan få stå för sakinnehåll som inte stämmer. Detta kan resultera i ökade kostnader för 

sakinnehåll som inte ingått i avtalet men även en minskad försäljning, då irriterade 

konsumenter möjligen inte genomför köpet eller väljer att inte återkomma till företaget. Den 

dåliga kommunikationen kan även resultera i oförutsedda kostnader, såsom förseningsavgifter 

ut mot leverantörer om inbetalningarna från Groupon inte sker i tid. Sammantaget försämrar 

allt detta företagskunders lönsamhet av kampanjerna och bör därmed noga övervägas vid 

kontraktsskrivning. Avslutningsvis bör även frågan diskuteras kring om priskampanjer via 

gruppköpshemsidor är rätt strategi för företaget, då det inte behöver vara billigare än andra 

distributionskostnader då Groupons marknadsföringsavgift tillkommer. 

 Har konsumenterna lojalitet till de företag hos vilka dem nyttjar rabatterna? Om inte, 

kan företagen utföra åtgärder för att förändra detta? 

Den bransch som haft mest misslyckade kampanjer är detaljhandeln som dessutom har erhållit 

lägst kundlojalitet, där samtliga företag som besvarat frågan anser sig inte ha fått några 

återkommande kunder. En anledning till detta anses vara konkurrensen på marknaden inom 

branscherna samt hos Groupon. Den höga konkurrensen bland företagskunderna har dessutom 

lett till en försvagad förhandlingsstyrka gentemot Groupon. Vidare gör förhandlingsstyrkan 

samt kundlojaliteten att lönsamheten hos dessa företag minskar. På grund av 

konkurrenskraftens höga påverkan på företagskunderna borde Groupon nischa sig och bli mer 
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utav ett exklusivt företag. De varor och tjänster som i sådana fall framställs kommer därmed 

bli mer attraktiva för konsumenterna att köpa, då dem inte erbjuds i samma utsträckning. 

Detta skulle i sin tur kunna leda till att konsumenternas lojalitet ökar, då de vet att liknande 

erbjudanden inte återkommer ofta.  Resultatet visar även att företag som erbjudit 

flergångsrabatter i större utsträckning har lyckats erhålla högre kundlojalitet, detta kan även 

medföra en ökad merförsäljning. Nackdelen med det är dock att kampanjen för företagen kan 

bli mer kostsam om konsumenterna inte återvänder, vilket gör det ekonomiskt svårt att 

genomföra för mindre bolag. Rabatterna behöver däremot inte erläggas i samma utsträckning 

som hos Grouponkampanjen, utan kan fördelas samt minskas till en nivå som företaget kan 

hantera. Om målet med kampanjen är att öka kundkretsen bör således flergångsrabatter i 

största mån användas för att på så sätt öka kundlojaliteten hos de priskänsliga konsumenterna.  

Om konsumenten dock är rabattsökande kommer troligtvis rabatten inte att ge en önskad 

effekt, då denne ser tillfället till att fynda. En viktig nackdel är även att både priskampanjen 

samt flergångsrabatterna kan leda till att de befintliga kunderna förloras, vilket har hänt hos 

cirka 24 % av de intervjuade företagen, detta är därmed en viktig faktor som måste tas in för 

företag som inte är nystartade.  

Gällande undersökningen av konsumenterna kan resultatet visa att 71 % angett det billiga 

priset som främsta orsak till att köpa och testa erbjudanden via gruppköpsföretag. Av de som 

inte handlat från Groupon har majoriteten svarat att de inte vet vad Groupon är för något, 64 

%, medan förvånande många har varit skeptiska till fenomenet, 13 %.  Studien bekräftar och 

instämmer med Dholakias och Kimes resultat då 56 % av denna studies respondenter inte 

visste vad Groupon var för något jämfört med forskarnas 45 %. Enbart 32,5 % av studiens 

respondenter hade testat Groupon för att de kände att de ville prova på och att de hade ett nytt 

behov. Studien har också visat att fler män handlar från Groupon, därför bör det finnas ett 

intresse att erbjuda kampanjer med mer fokus åt män. Eftersom det sällan erbjuds produkter 

eller tjänster riktade mot män finns således möjligheter för företag med sådana produkter och 

tjänster att erövra marknadsandelar, åtminstone på Grouponmarknaden. Männen handlar även 

oftare och har därmed en viss lojalitet gentemot Groupon. Det har däremot upptäckts att 

lojaliteten gentemot företagen är större hos de konsumenter som är lojala mot 

gruppköpsföretagen, det är därmed i dessa fall positivt om konsumenterna är multilojala. 

Dholakia och Kimes fann inget som tydde på att konsumenterna skulle vara lojala gentemot 

de företag hos vilka de nyttjat erbjudanden, denna studies resultat emotsäger dock detta då 

cirka 50 % av konsumenterna är återkommande kunder. I studien har det samtidigt upptäckts 

att priset är en av de drivande faktorerna. När företag erbjuder flergångsrabatter leder det till 

en högre inköpskostnad för konsumenten, detta kan i sin tur öka konsumenters behov av att 

nyttja kupongen. Det främsta problemet kan ligga på kunderna, ifall dem känner ett verkligt 

behov av erbjudandet eller inte. Om ett behov inte finns behöver dem inte återvända till 

företaget, oavsett pris eller kvalité på produkten eller tjänsten. 
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7. Kritik 

7.1 Metodvalskritik 

I detta avsnitt diskuteras den kritik som kan anses finnas mot denna uppsats metodval och 

tillvägagångssätt. 

De metoder och tillvägagångssätt som används i denna uppsats kan kritiseras då det inte 

fokuseras på endast ett perspektiv, detta gör att detaljerad information kan gå miste om inom 

ett specifikt perspektiv. Kontakten gentemot respondenterna kan även kritiseras då den sker 

via mail. Mailkontakt ger respondenterna en större möjlighet att ignorera förfrågningarna som 

skickas ut till dem, vilket har skett för följdfrågorna. 

Konsumenterna valdes ut via ett icke slumpmässigt urval. Nackdelen med denna metod kan 

vara att uppsatsskrivarna omedvetet eller medvetet väljer en viss typ av människor, vilket gör 

att personer med specifika egenskaper överrepresenteras, till exempel kön. En annan nackdel 

är att de konsumenter som köper dagserbjudanden, är dem som är av intresse att undersöka, 

dessa ingår dock i ett urval av en sällsynt population som därmed generellt är liten och svår att 

finna. (Dahmström, 2011) Detta gör det svårt att skatta ett N/A. 

Vidare är uppsatsskrivarna medvetna om att urvalet av företag inte behöver vara 

representativt. Om uppsatsskrivarna skulle göra om denna uppsats skulle lika många företag 

inom varje bransch väljas för att enklare kunna generalisera resultatet samt att det skulle 

spegla populationen bättre. Detta är nu svårt då det är fler företag från exempelvis salong/spa 

än utbildning. Även vid företagsenkäten som endast innehåller nio respondenter, har 

uppsatsskrivarna tagit hänsyn till och är medvetna om att urvalet inte kan generaliseras eller 

vara representativt för populationen. Då mer information erhölls under intervjuerna än vid 

enkäterna kan det leda till att uppsatsskrivarna baserar resultatet mer på vad de intervjuade 

hade att säga än enkätrespondenterna. Kritik ligger också i att urvalet av konsumenter inte är 

representativt, då en stor del av respondenterna som tillfrågades är från Södertörns Högskola. 

Endast några få tillfrågade svarade på enkäten via Groupons Facebooksida och detta är inte 

representativt. Kritik kan även riktas mot att studien endast gjorts i Stockholm, vilket inte 

behöver betyda att samma resultat är representativt för hela Sverige.  

För att få en annan aspekt på fenomenet har uppsatsskrivarna haft stort intresse av att 

intervjua Groupon. En intervju skulle kunna bidra med information om företagets affärsidé, 

arbetssätt gentemot kund samt en generell syn på hur branschen ser ut idag och eventuella 

framtidsaspekter.  Groupon har dock kontaktats vid ett flertal tillfällen men de har inte visat 

intresse i att delta i studien. Det optimala hade varit att genomföra en marknadsundersökning, 

detta var dock inte möjligt på grund av ekonomiska skäl. 
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8. Vidare forskning 

Avslutningsvis sker en upplysning av eventuella forskningsområden som antingen upptäcktes under 

denna studies arbete eller information som det inte fanns möjlighet att tillägga i denna uppsats på 

grund av tidsbrist. 

Gällande vidare forskning är uppsatsskrivarna fullt medvetna om att denna studie inte kan 

generaliseras till hela Sverige. Detta ger möjligheter till genomförandet av större studier där 

fler svenska städer, såsom exempelvis Göteborg och Malmö, skulle kunna ingå. Kacen och 

Lee visade även i sin studie att konsumenter i individualistiska samhällen är betydligt mer 

benägna att köpa impulsivt än konsumenter som lever i kollektivistiska samhällen. 

Dagserbjudandehemsidor kan verka vara en källa till ökat impulsivt handlande och det kan 

därmed vara av intresse att se om det finns skillnader beroende på land. Detta kan dock vara 

svårt att åstadkomma i nuläget då det kräver tillgång till gruppköpsföretagens 

årsredovisningar och de flesta av dessa är inte börsnoterade ännu, vilket ger en väldigt 

begränsad tillgång till informationen. Dagserbjudanden kräver impulsivt handlande och 

frågan kan därmed gälla om ifall det impulsiva köpandet i världen generellt har ökat eller om 

denna begränsning fortfarande finns även för dessa rabatthemsidor. 
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Bilagor 
1. Amazing Smile – Telefonintervju med ägare Joakim Edlund. 

Joakim arbetar på familjeföretaget Amazing Smile och har totalt två anställda. Amazing Smile 

arbetar med att lansera en ny tandläkarstol och ta fram nya produkter men arbetar också med 

tandblekningar. Innan de genomförde Grouponkampanjen var de nystartade och de har använt 

Groupon sedan starten tre gånger. Idag samarbetar de också med Let´s Deal som de använt sig 

av två eller tre gånger. Målet med kampanjerna var främst att få nya men också lojala kunder 

samt att öka försäljningen. Detta också för att i nystarten slippa betala stora belopp för 

marknadsföring. 

Från det första erbjudandet som företaget gav ut hos Groupon fick de in mer pengar, hade 

bättre marginaler samt fick in 316 nya kunder. Den första kampanjen ansågs därför som 

mycket lyckad. När nästa kampanj skulle genomföras krävde Groupon att rabatterna skulle 

öka, då det fanns liknande produkter med lägre priser hos dem. Detta gjorde att hela 65 % av 

det som företaget tjänade in fick gå till Groupon. ”Ju högre rabatt desto fler kunder” säger 

Joakim, som menar att Groupon nästan har för många kunder. Man får visserligen ”gratis” 

marknadsföring men han vet inte om Groupon har så lojala kunder.  

Under kampanjtiden behövde företaget varken investera eller nyanställa, då det är svårt att 

anställa någon under enbart ett par veckor när kampanjen har sitt högtryck. Däremot behövde 

den ena anställda jobba mycket mer än innan. Eftersom företaget genomförde kampanjerna 

när det var nystartat är det svårt att veta om kunder har återkommit eller om kundkretsen bara 

har ökat generellt. I början vid första kampanjen hade de inga egna produkter så någon 

merförsäljning har Joakim svårt att se. Joakim tror däremot att Grouponkunderna kommer 

ihåg både Groupons och hans varumärke. Johan skulle därför ha avslutat eller avstått från att 

inleda ett samarbete om kunderna endast kom ihåg Groupon. Joakim beskriver tiden under 

kampanjen som att skrapa triss, spännande och kul. Kontakten med Groupon var i början bra 

men senare fungerade det inte alls. Joakim har inte fått betalt för 34 blekningar som han gjort, 

där Groupon påstår att de inte hittar de personerna och därför inte tänker ge betalt för dem. 

Sammantaget tycker däremot Joakim att målet uppfylldes, då försäljningen ökade samt att de 

fick nya kunder. Vid frågan om Joakim tänkt genomföra en ytterligare kampanj svarar han att 

Groupon inte är ett alternativ men att han kan tänka sig Let´s Deal.  

2. Athletes Clinic – Telefonintervju med ägare Aleksander S Iversen.   

Athletes Clinic hamnar under kategorin sjukvård/hälsa. Aleksander är ägare till företaget och 

den enda anställda. Två kampanjer har genomförts hos Groupon. Till den första kampanjen 

var målet att få fler kunder, då hans verksamhet var helt nystartad. Första kampanjen gick 

däremot inte så bra då kampanjen skedde under sommartid. Andra gången löpte kampanjen 

under hösten och gick bättre. Groupon kontaktade Aleksander via ett visitkort på ett gym där 

kliniken ligger.  

Kampanjerna anses som lyckade då företaget inte bara fick fler kunder utan det gav en ökad 

kännedom om kliniken. Under första kampanjen såldes det 30 stycken erbjudanden medan 

den andra kampanjen sålde över 100 stycken. Aleksander anser däremot att Grouponkunder 

inte har någon lojalitet, trots att de är nöjda med produkten. När det gällde återkommande 

kunder var det under 10 % som kom tillbaka. Han kommer inte att genomföra en ytterligare 

kampanj, då han anser att det blir mycket jobb och då det inte är lönsamt på lång sikt. 

Kampanjen bedömer han ändå som lyckad då han tycker att han blev omnämnd samt att det 

var gratis. Kommunikationen och samarbetet har fungerat bra med Groupon. Aleksander 

upplever inte att kunderna från Groupon skiljde sig från hans egen målgrupp, förutom på det 

sättet att hans lojala kunder kanske hade lite mer ont. Anställning av ny personal behövdes 

inte under perioden, heller inga investeringar. Av de kunder som kom var det någon enstaka 
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som köpte någonting extra, uppskattningsvis upp till 5 %. Han tror att kunderna enbart 

kommer ihåg Groupons varumärke och han ser det som en nackdel om det skulle stämma. 

Han upplevde kampanjen som positiv, dock när Groupon lanserade ett liknande erbjudande 

avbokade kunderna hos honom, för att antagligen gå vidare till nästa deal. 

3. BeautySecrets.se – Telefonintervju med VD Ayo Denir. 

Beautysecrets.se befinner sig inom detaljhandeln då de enbart säljer skönhetsprodukter på 

hemsidan. Groupon kom först i kontakt med Beautysecrets.se via ett samarbetande företag. 

Beutysecrets.se har endast en anställd. Förutom Groupon har företaget testat Let´s Deal en 

gång. Varför Beutysecrets.se valde att samarbeta med Groupon var för att tömma lagret på 

svårsålda varor, för att därigenom göra plats för nya varor. Ayo berättar också att kampanjen 

var lyckad då han sålde 300-400 erbjudanden och därmed rensade lagret samt att han fann det 

lönsamt. Han behövde inte anställa personal under kampanjtiden, däremot behövde han ta in 

bekanta för hjälp under de stressiga kampanjperioderna. Han arbetade även mycket övertid 

och hade han inte fått hjälp hade han upplevt kampanjen som mycket stressig, men nu gick 

det relativt bra. Inga investeringar behövde heller göras. 

Det fanns inga skillnader hos företagets kundkrets gentemot Groupons. Ayo märkte inte av 

någon merförsäljning av Grouponkunderna. Han tror emellertid att det endast var 

engångskunder som handlade hos företaget och beskriver de som rabattsökande, inte trogna, 

kunder. Ayo tror att Grouponkunderna kommer ihåg Groupons varumärke och inte hans eget. 

Han ser det som en nackdel om kunderna bara kommer ihåg Groupon, men han skulle inte 

avsluta samarbetet för det. Han visste vad han gav sig in på och var medveten om det, 

utförsäljningen som var målet anses därför vara uppfyllt och kampanjen därmed lyckad.  

4. Beauty Care – personlig intervju med Mina Moghadam. 

Beauty Care är en skönhetssalong med ägaren Mina och en ytterligare anställd. Företaget blev 

kontaktat av Groupon under år 2011, då Groupon fick information om företaget genom att 

besöka ett närliggande företag som skulle ha en kampanj. Beauty Care har testat Groupon 

endast en gång men sedan Let’s Deal två gånger. Företaget gick vidare till Let’s Deal på 

grund av att kampanjen hos Groupon var misslyckad.  

Målet med kampanjen hos Groupon var endast att öka kundkretsen, vilket företaget anser sig 

delvis lyckades med. På grund av trycket Groupon har från alla skönhetssalonger ansåg de 

däremot att Beauty Care behövde ge en stor rabatt för att kunna sälja erbjudandet. Detta 

innebar att kampanjen sålde 3 behandlingar för endast 350 kr. Avgiften låg på 50 % och det 

fanns inget direkt intresse av företaget att förhandla men Mina säger att avgiften säkert hade 

varit förhandlingsbar. Informationen om momsen fick emellertid inte företaget reda på förrän 

efter att de hade skrivit på avtalet och denna information gavs då muntligt. Momsen var alltså 

inte tydligt förklarad vid avtalsskrivningen. När hon skulle dubbelkolla momsen i avtalet 

insåg hon att det inte stod tydligt utan kommer endast ihåg den muntliga informationen. På 

grund av allt administrativt arbete behövde de nyanställa. Med tanke på att erbjudandet var till 

lågt pris gick företaget med stor förlust. 

Fördelarna med kampanjen var att merförsäljningen ökade. Upp till 60 % av kunderna köpte 

något utöver själva behandlingen som erbjudandet gällde. Erbjudandet såldes i 660 stycken, 

dock nyttjade endast cirka 500 personer kupongen. Grouponkunderna anser Mina skiljde sig 

mycket från hennes lojala kunder. Bland annat var Grouponkunderna mycket unga, mellan 

18-45 år, i jämförelse med den vanliga målgruppen där många äldre infinner sig. Det var 

främst kvinnor då många kom från städer utanför Stockholm. Hon tror däremot att vanan från 

att ha kommit på tre besök och gjort tre behandlingar har hjälpt henne att få fler kunder att 

stanna. Ungefär 10 % har Mina hittills märkt att de återkommit, hon hoppas dock på att det 

blir fler. Det låga priset på Grouponkampanjen gav emellertid andra oförutsägbara problem 

angående de lojala kunderna. Vissa lojala kunder hade sett erbjudandet och ville därför ha 
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likande rabatt.  Några av dessa återkom dock inte efter incidenterna, företaget förlorade 

därmed cirka 5-6 lojala kunder.  

Avslutningsvis berättade Mina om kommunikationen med Groupon. Groupon menade att 

deras kunder var vana vid att ta ”sämre” tider, till exempel mitt på dagen. Detta märkte 

däremot företaget att det inte stämde då Grouponkunderna blev irriterade om de inte fick 

möjlighet till samma tidsbokningar som de lojala kunderna. Beauty Care hade inga som helst 

bekymmer med ekonomiavdelningen, alla betalningar fungerade som det skulle. Däremot 

anser Mina att det var mycket svårt att kontakta Groupon vid eventuella problem. 

”Kommunikationen var dålig, jag fick inte tag på dem när det blev mycket tjafs med kunder 

som avbokat behandlingar”, säger Mina. Överlag tycker Mina inte att 

kommunikationsproblemen var de största problemen med kampanjen, utan det var snarare 

lönsamhetsbiten. Hade företaget varit större hade det kanske genomfört en kampanj, dock inte 

till det låga priset.  

5. Dentsmile – telefonintervju med Monica Arroio.   

Monica är tandsköterska på Dentsmile, företaget går därmed under kategorin sjukvård/hälsa. 

Dentsmile har testat Groupon två gånger och de har inte använt några andra 

dagserbjudandehemsidor. Målet med att använda Groupon var att få nya patienter och det 

anses ha uppnåtts. Eftersom kampanjen därför anses som lyckad kommer Dentsmile troligen 

att använda Groupon ytterligare gånger.  

Inga nyanställningar krävdes av kampanjen, utan gjordes endast för att det behövdes 

oberoende av kampanjen. Inga investeringar behövde heller genomföras. Cirka 60 % köpte 

något extra utöver det som erbjudandet gällde. 400 erbjudanden såldes under kampanjen. Vid 

den första kampanjen nyttjades alla kuponger. Grouponkunderna tror Monica kommer ihåg 

både företagets men även Groupons varumärke. De skulle dock se det som en nackdel om 

kunderna bara kom ihåg Groupon, eftersom det skulle medföra att målen inte uppfylldes. De 

skulle heller inte ha genomfört en andra kampanj om detta var sant. Kampanjen upplever 

Monica som stressig då det är merarbete och mycket att göra, men hon tillägger att det är bra i 

det långa loppet då de har fått fler patienter. Den andra kampanjen gjorde de också för att få 

ytterligare fler nya patienter. Kontakten med Groupon var avslutningsvis mycket bra. 

 

6. Dömle Herrgård – Telefonintervju med vice VD Julia Runervik. 

Dömle Herrgård är ett nystartat mindre bolag som har funnits sedan april 2011. Dömle 

Herrgård ville testa Groupon efter ett tips från en bekant till ägarna och de har totalt testat 

Groupon två gånger. Den första gången blev det explosionsartat då de fick många nya kunder, 

vilket var över förväntan. Detta gjorde att företaget ville testa att genomföra en ytterligare 

kampanj. Antalet heltidsanställda uppgår till sju stycken men totalt är de 15 stycken inklusive 

alla timanställda. Varför de gjorde en kampanj hos Groupon var främst för att prova på något 

nytt, men resultatet blev att de fick många nya kunder samt några få lojala kunder. Under 

Grouponkampanjen var det cirka 1000 personer som köpte erbjudandet. Julia uppskattar att 

cirka hälften av kunderna var så kallade rabattsökande. På grund av att Grouponkunderna var 

rabattsökande resulterade det inte i en ökning av merförsäljningen. Bristen på underlag gör att 

det är svårt för Julia att uppskatta det nuvarande läget kring omsättning och återkommande 

kunder, då resultaten inte inkommit ännu.  

Julia säger att de nästan gått back ekonomiskt då kampanjen lett till stora personalkostnader. 

Företaget behövde i ren panikåtgärd, under kampanjen, nyanställa tre personer enbart för att 

kunna ta hand om Grouponkunderna. Målen, som var att få nya kunder, få en ökad kännedom 

om företaget men även för att öka omsättningen, uppfylldes inte. Företaget anser däremot att 

man inte enbart kan beskylla Groupon för kampanjens utgång. Företaget inser att de själva 

inte lyckats tillgodose Grouponkunderna till den nivån att de skulle återkomma. Julia tycker 
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att det skulle vara till nackdel för Dömle Herrgård om Grouponkunderna bara kom ihåg 

Groupons varumärke och inte Dömle Herrgård.  

För att få starta samarbetet med Groupon behövde Dömle Herrgård ge minst 50 % rabatt ut 

till kunderna samt ge Groupon sin provision på 50 %. Detta var Groupon hårda med men Julia 

påpekar att det var frivilligt av dem att gå med på det eller inte. Samarbetet med Groupon 

beskriver Julia som lite krångligt då det blev missförstånd mellan Dömle Herrgård och 

Groupon. Groupon lade till exempel ut deras kampanj utan att Dömle fick godkänna den, där 

det förekom felaktigheter, såsom en utlovad lunch, som Groupon senare hade svårt att ta 

ansvar för. Administrativt tycker Julia att det inte fungerat speciellt bra då det dessutom var 

problem gällande de överenskomna utbetalningarna från Groupon. Kampanjen upplevdes i 

början som stressig på grund av ovetskapen om hur många erbjudanden som skulle säljas, 

men upplevelsen blev alltmer positiv när ökningen av kundkretsen syntes. De har tidigare inte 

haft något liknande erbjudande hos andra dagerbjudandeföretag och det finns numera inga 

planer på att göra det heller, då det var för kostsamt samt att målen inte uppfylldes. 

7. Erssons Fisk och Deli – telefonintervju med ägare Jens. 

Jens är ägare till Erssons Fisk och Deli. De är detaljister som både har butik och restaurang 

där de erbjuder fisk och delikatesser. Företaget hamnar därför under kategorin detaljhandel 

och har 50 anställda. De har testat Groupon en gång och Campadre en gång. Företaget såg det 

som ett tillfälle att prova på en ny marknadsföringsmetod, dock sattes inget maxtak. När 1000 

erbjudanden hade sålts på några få timmar blev därför företaget tvunget att kontakta Groupon 

för att stoppa kampanjen. Målet var inte att öka försäljningen, utan att få nya kunder. 

Kampanjen som lades ut tjänade företaget ingenting på. Tanken var att kundens 

återkommande besök skulle leda till pengar för deras del. Utfallet var förvånande och Jens 

insåg att de borde ha mätt det på något sätt, inte ens Groupon hade sett en sådan stor respons 

på någon kampanj. En ytterligare kampanj i dags läget kommer de däremot inte att ha, då det 

kostar mycket både i pengar, tid och administration, enligt Jens. Kampanjen bedömer han 

ändå som lyckad då det bildades en ökad kännedom om företaget.  

Erssons Fisk och Deli behövde inte anställa någon mer under kampanjtiden eller genomföra 

stora investeringar. Ingen merförsäljning syntes dock. Det var en besvikelse säger Jens, som 

hade hoppats och trott att folk skulle köpa mer. Om Grouponkunderna bara skulle komma 

ihåg Groupon skulle Jens se det som negativt, då det var av marknadsföringssyfte de gick 

med. Om kunderna bara skulle kommit ihåg Groupon skulle han inte ha inlett ett samarbete. 

Kontakten med Groupon var varken bra eller dålig. De var struliga gällande det 

administrativa. Pengarna kom senare än bestämt men Jens fick dem tillslut. Kampanjtiden 

upplever han som extremt stressig, eftersom det var ett sådant stort tryck de första dygnen när 

kampanjen låg ute på Groupons hemsida. Positiva stresskänslor uppkom däremot också under 

kampanjen, på grund av att företaget fick så många nya kunder. Målgruppen skiljde sig 

däremot på så sätt att Grouponkunderna inte hade vanan av att köpa i disk och delikatessbutik. 

De upplevdes också som snåla då de inte ville betala något utöver presentkortets värde, vilket 

tog udden av det hela.  

8. Fårösunds Fästning by Pontus – telefonintervju med ”Ann-Marie”.  

”Ann-Marie” är restaurang- och driftschef på restaurangen Fårösunds fästning by Pontus. 

Restaurangen är endast öppen under sommarmånaderna, så antalet anställda varierar beroende 

på säsong. Under sommaren har de 16 anställda. Företaget har testat Groupon en gång. Målet 

med Groupon var främst att fylla upp lågsäsong. Målet uppnåddes definitivt, det ansågs vara 

bättre att få in lite pengar än inga pengar. Kampanjen blev dessutom givande då de fick 

uppmärksamhet i form av ökad kännedom samt marknadsföring. Kampanjen bedömer ”Ann-

Marie” som lyckad. De kommer genomföra en ytterligare kampanj med Groupon men 

fortfarande finns det lärdomar att dra.  
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Avgiften var inte förhandlingsbar men det ansågs inte som något problem. Företaget hade 

som tak 200 erbjudanden och det såldes slut på 30 timmar. Under kampanjtiden behövde man 

inte genomföra några nyanställningar, de behövde däremot behålla kvar personalen längre. 

Inga investeringar krävdes. Det märktes därmed en stor ökning av mat, dryck, kaffe, läsk och 

desserter. ”Ann-Marie” menar att när gästerna är på plats så äter och dricker de där, cirka 70 

% köpte något utöver erbjudandet. Gällande lojaliteten hos kunderna kan man inte se om de 

blivit återkommande än, just nu är det svårt att säga då företaget är stängt. ”Ann-Marie” tror 

dock att de kommer få ett stort utslag av detta med många återkommande kunder. Hon menar 

att Grouponkunderna kommer ihåg bådas varumärke. ”Ann-Marie” skulle inte se det som en 

nackdel om alla kom ihåg Groupon. De skulle alltså inte avsluta samarbetet om det var sant.  

Gällande det övriga samarbetet med Groupon ansåg ”Ann-Marie” att kommunikationen var 

bra. Momsen fick företaget väl förklarat för sig. Även om företaget hade varit större så hade 

de genomfört kampanjen då det fungerar utmärkt till att fylla ut lågsäsongen. Kampanjen 

värderas därför som mycket lyckad. 

9. Företag A– personlig intervju med ägare ”Camilla”.   

”Camilla” är ägare till företaget. Företaget har fem anställda. De har testat Groupon, Gruppi, 

Lokaldealen, Let´s Deal samt EniroDeals. Hon har testat Groupon tre gånger och de andra 

totalt cirka 7-8 gånger. Tanken med Grouponkampanjen var att erbjuda tjänster som inte var 

avlönade timmar, till exempel bastubad. Groupons intresse låg till motsats i att lägga ut olika 

typer av behandlingar, till exempel ansiktsbehandlingar eller massage. Anledningen till att 

”Camilla” testade Groupon ytterligare gånger var för att de kontinuerligt ringde och lovade 

bättre positionering på hemsidan, detta upplevde dock inte ”Camilla”. Det första erbjudandet 

som genomfördes var målet att få nya kunder. Cirka 625 stycken erbjudanden såldes för den 

första kampanjen som gällde en massagesäng, dock blev endast cirka fem till tio lojala kunder 

till företaget. Målet uppnåddes inte då det inte var den typen av marknadsföring som 

önskades. Hon kommer inte att ha en ytterligare kampanj, varken med Groupon eller med 

någon annan aktör. Detta eftersom verksamheten inte går ihop ekonomiskt, vilket innebär att 

hon kommer behöva stänga ner verksamheten. En del av det ekonomiska tycker ”Camilla” att 

Groupon bidragit till, naturligtvis inte hela anledningen. Hon tycker att hon tvingades in i den 

sista dealen med så dåliga villkor att hon gick med kraftig förlust. Kampanjen bedömer hon 

inte som lyckad. 

Kommunikationen med Groupon var varken bra eller dålig. Företaget fick ingen information 

om att Groupon skulle dra av hela momsen. Utbetalningar kom regelbundet och det var upp 

till henne att kolla att allt stämde. Information om bland annat hur många erbjudanden som 

sålts eller hur många Groupon har betalat tillbaka, tycker ”Camilla” saknas. Hon säger att hon 

egentligen hade velat anställa en ekonomiassistent för att administrationen var så pass 

krånglig. Erbjudandet som gavs ut kostade 495 kronor och räknades som en dyrare deal, 

enligt Groupon. Den undre gränsen sattes till 500 stycken men en övre gräns sattes aldrig. 

Problemet ligger i att ”Camilla” inte har någon fast anställd vars tid behöver fyllas ut. Det 

handlar alltså om rörliga kostnader snarare än fasta. Investering i form av utrustning köptes in. 

Det märktes även av en viss irritation hos de lojala kunderna gentemot att Grouponkunderna 

fick lägre priser. Detta kunde ha lett till att företaget förlorade lojala kunder, vilket tur nog 

inte skedde. Kampanjen gjordes däremot i reklamsyfte, dock resulterade den i en stor förlust.  

Överlag syntes ingen merförsäljning. ”Camilla” försökte sälja produkter som användes i 

behandlingen men det var ytterst få som köpte. Hon upplevde kunderna som rabattsökande. 

Grouponkunderna kunde resa från andra städer, till exempel Uppsala, och det var alltså inte 

aktuellt att bli återkommande kund hos företaget. Vissa av kunderna använde redan använda 

koder för att få fler behandlingar, vanligt var också att köpa flera kuponger till sig själv, trots 

att endast en kupong fick gälla en person. Många av kunderna krävde dessutom pengarna 
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tillbaka av både henne och Groupon. Eftersom att det är två olika aktörer så kräver kunderna 

pengarna tillbaka av båda parter, då kunderna har lärt sig att kommunikationen de emellan 

oftast inte fungerar. Det var cirka tre till fem kunder som krävde pengarna tillbaka. ”Camilla” 

tror att Grouponkunderna kommer ihåg Groupons varumärke och det ser hon som en nackdel, 

speciellt när syftet var att få marknadsföring. Om företaget hade vetat om att 

Grouponkunderna endast kom ihåg Groupons varumärke hade ett samarbete aldrig blivit av.  

10. Företag B – personlig intervju med ”Isabelle”.  

”Isabelle” hyr in sig hos företaget som hamnar under kategorin sjukvård/hälsa. Hon har testat 

Groupon en gång och Let´s Deal en gång. Målet med att genomföra kampanjen var att 

marknadsföra ”Isabelles” verksamhet samt att få fler kunder men även fylla ut luckor. Målet 

anses vara delvis uppfyllt då hon fick fler kunder. ”Isabelle” använde sig av maxtak där 250 

erbjudanden var taket, varav alla såldes. Säljaren på Groupon ville först sätta gränsen på 1 000 

stycken men när ”Isabelle” vägrade försökte säljaren sig på en sänkning till 500 stycken. 

Däremot fick en missuppfattning att ändra på detta, i det erbjudandet som gällde till 250 

personer innehöll en kupong tre behandlingar, totalt blev det alltså 750 behandlingar.  

Ekonomiskt sett tjänade företaget på kampanjen, detta tack vare produkterna som såldes 

utöver erbjudandet. ”Isabelle” behövde inte nyanställa eller investera. Över 50 % erhöll 

företaget i merförsäljning och dessa köper fortfarande produkter än idag. Återkommande 

kunder uppskattar ”Isabelle” dock bara till 10 %. En orsak till detta tror hon är för att 

kunderna inte kommer ihåg företaget, utan endast Groupon. Grouponkunderna skiljde sig 

också åt från hennes normala målgrupp, många yngre besökte henne.  

Hade företaget varit större hade en kampanj inte genomförts från början. Kampanjen bedöms 

inte som lyckad, då ”Isabelle” endast fick många nya kunder under kampanjperioden. Hon 

anser att Groupon inte bara tar momsen från småföretagarna, utan även möjligheten att gå 

tillbaka till sina originalpriser efter en kampanj. ”Vi kan aldrig ha ett originalpris igen och 

komma på egna fötter”, säger ”Isabelle”. I regel är det dock småföretagare som samarbetar 

med Groupon och hon menar att Groupon snarare stjälper dem mer än hjälper. Avgiften för 

”Isabelle” var inte förhandlingsbar. Tiden under kampanjen var också stressig då 

Grouponkunderna ringde konstant.  

11. Företag C – personlig intervju med ”Sara”. 

”Sara” är ägare till en hudvårdssalong som har fem deltidsanställda och har testat Groupon en 

gång, där företaget stod för kontakten. Några andra dagserbjudandesidor har inte använts. 

Innan företaget startades fanns det bara ett liknande bolag i Stockholm. Då det också är en 

unik tjänst var det inte många som visste vad det var. Målet med Grouponkampanjen var 

därför att uppmärksamma tjänsten och företaget i sig. Företaget trodde inte att Groupon skulle 

medföra så många nya kunder på samma gång eftersom representanten från Groupon sagt att 

Grouponkunderna var vana vid att vänta för att få tider. Detta uppfattades inte av ”Sara” då 

Grouponkunderna krävde lika bra tider som de andra kunderna. 

När erbjudandet lades ut såldes det slut redan på förmiddagen. Detta gjorde att många 

konsumenter inte hann se företagets annons, vilket kan ha minskat chansen för ökad 

kännedom om företaget. Groupon ringde och menade på att företaget skulle dubbla antalet 

kunder. Maxgränsen låg först på 450 stycken och Groupon ville alltså dubbla detta till 900, 

”Sara” gick däremot med på 700 stycken. Dealen gällde dock för två personer, totalt skulle de 

alltså ta emot 1400 kunder. Företaget hade fullt upp och om ”Sara” inte hade sina anställda 

vet hon inte vad hon hade gjort, det var knappt så att de klarade av trycket tillsammans. Cirka 

5-10 % av Grouponkunderna återkom direkt, medan mellan 25-30 % hade en omgivning där 

de kunde rekommendera bekanta att gå till företaget. Av de 700 sålda erbjudandena var det 

endast 20 personer som inte kom. Endast fem personer av de 700 som nyttjade kupongen 

köpte något mer. Någon ytterligare kampanj kommer företaget därför inte att göra, också då 
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de inte vill bli tolkade som ett rabattföretag. Företagets ägare anser därför att det kan vara 

svårt att få Grouponkunderna till att bli lojala kunder, då intrycket är att den större delen av 

Grouponkunderna är mer fokuserade på att jaga rabatter än att stanna vid det företag som 

känns bäst. Överlag ansåg företaget att det var en mycket stressig kampanjperiod. Detta 

berodde dels på grund av Grouponkundernas beteende, men även på grund av Groupons 

kommunikation och information. 

Under kampanjen behövde företaget investera i nya inventarier. I och med den investeringen 

hade de kommit överens med Groupon om att de skulle betala ut halva betalningen till 

företaget i förväg. Groupon var emellertid sena med utbetalningen, vilket gjorde att företaget i 

sin tur blev försenade med fakturor. Groupon var cirka två veckor sena med betalningen. 

Kommunikationsproblem gällde även vid annonseringen. Företaget hade haft kontakt via mail 

angående annonsens utseende och upplägg, ändå blev det fel. Groupon ville bland annat lägga 

ut en bild som inte överensstämde med företaget. Avgiften som Groupon hade var 

förhandlingsbar, där företaget endast behövde betala 40 % till Groupon. ”Sara” menar 

däremot att informationen gällande momsen var lite diffus. I avtalet finns det också en klausul 

om exklusivitet. Detta innebar enligt Groupon att företag inte får genomföra kampanjer hos 

Groupons konkurrenter. Dock gick Groupon tre veckor senare ut med ett liknande erbjudande, 

tillsammans med en konkurrent till företaget.  

Avslutningsvis säger ”Sara” att hon inte tjänat några pengar på kampanjen. Hon fick det 

resultat som eftersöktes men företaget var tvunget att slita ut sig totalt. En förhoppning har 

däremot företaget om att kunderna kommer ihåg dem, då det är en så unik tjänst. Groupon 

tycker hon däremot motverkade företaget då de fick så lite information. Hade företaget varit 

större och mer etablerat hade det aldrig haft en kampanj, detsamma gäller om 

Grouponkunderna endast mindes Groupon. Nu finns istället inget framtida intresse på grund 

av det dåliga samarbetet samt bristen på information. 

12. Företag D– Personlig intervju med ”Anna”.  

”Anna” hyr ett rum i en skönhetssalong som ligger beläget vid Gullmarsplan. Hon är ägare till 

sitt bolag och arbetar bland annat med massage som går under kategorin sjukvård/hälsa. Hon 

är den enda anställda i bolaget. Det var Groupon som kontaktade företaget, då de hade sett en 

bra recension om henne på en hemsida. ”Anna” ville då prova på Groupon främst för att öka 

sin kundkrets men även för att öka kännedomen om henne och hennes verksamhet. Hon har 

endast testat Groupon en gång. ”Anna” har inte testat någon annan liknande 

dagserbjudandehemsida, främst för att hon inte får det enligt avtalet med Groupon. Hon är 

osäker på hur lång tid exklusivitetsklausulen gäller.  

När ”Anna” gick med på kampanjen var lönsamheten inte i fokus, hon tänkte att detta skulle 

ge henne gratis marknadsföring. Hon jämför med tidningsannonser som kostar mycket, där 

hon kanske skulle kunna få två till tre stamkunder för en annons som kostar mellan  

3 000-6 000 kronor. Hon tycker dock att målet med kampanjen, att öka kundkretsen och 

kännedomen, inte lyckades då företaget inte fick några nya kunder. Hon trodde att fler skulle 

komma tillbaka eftersom hon upplevde att kunderna var mycket nöjda. Förväntningen var att 

cirka 20-30 % av de 200 kunder som köpte erbjudandet, skulle återkomma. Det visade sig 

dock endast vara 5 %, alltså tio personer, som blev lojala. Dock var den lyckad på det sättet 

att hon kunde fylla upp tid som annars hade varit ledig. Inga nyanställningar eller 

investeringar behövde heller göras under kampanjperioden. Hon bedömer kampanjen som 

lyckad och erhöll även en viss merförsäljning. Cirka 20 % köpte presentkort utöver 

erbjudandet. 

Avgiften var inte förhandlingsbar för ”Anna”. När det gäller samarbetet med Groupon 

generellt har det varit bra. Kommunikationen och utbetalningar fungerade bra. ”Anna” anser 

att problemet gällande momsen inte heller bör vara ett problem, då det av företag bör antas att 
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det är exklusive moms. Tiden under kampanjen var dock stressig då hon blev totalt nedringd. 

”Anna” tror att Grouponkunderna kommer ihåg både hennes och Groupons varumärke. Om 

det däremot skulle visa sig att kunderna endast kom ihåg Groupon, skulle hon ändå inte ha 

avslutat samarbetet. Grouponkunderna skiljde sig drastiskt från hennes vanliga målgrupp, 

däribland att det var fler män istället för kvinnor i åldrarna 30-60 år. Det var även många fler 

studenter och yngre män. Detta ansågs däremot som en positiv sak. Hon kan fortfarande 

eventuellt tänka sig att göra en ny kampanj hos Groupon, intresset för tillfället ligger däremot 

endast i att avsluta den pågående kampanjen så fort som möjligt. 

13. Företag E – telefonintervju med ”Kristina”.   

”Kristina” är ägare till en fotvårdssalong. Hon är den enda anställda i bolaget och har använt 

sig av Groupon en gång. Målet med kampanjen var att få fler lojala kunder och det tycker 

”Kristina” inte uppfylldes. Hon fick många nya kunder under själva kampanjperioden men 

inte i längden då inga återkom. ”Kristina” kontaktades av Groupon och de hittade henne 

genom småföretagaresinformation tror hon. Någon ytterligare kampanj vet hon inte om hon 

kommer att genomföra. 

Totalt såldes 400 erbjudanden varav ungefär 380 av dessa nyttjade kupongen. ”Kristina” tog 

emot alla kunder själv och det krävdes därför inga nyanställningar. Inga investeringar gjordes 

heller. Av de 400 stycken som såldes var det däremot endast 10 stycken som faktiskt blev 

återkommande kunder. Det märktes heller inte av någon merförsäljning. Kampanjen hos 

Groupon tycker hon därmed inte var lyckad. ”Kristina” upplever inte att Groupon sett till 

hennes eget bästa, då det i deras intresse endast var att sälja och inte hur många kunder 

företaget faktiskt kunde hantera. Avgiften som Groupon tog var heller inte förhandlingsbar. 

Tiden under kampanjen upplevde ”Kristina” dessutom som stressig då hon under 

kampanjtiden fick arbeta mycket, vilket resulterade i att hon nästan gick in i väggen. De 

kunder som kom från Groupon var framförallt yngre än hennes egen målgrupp. ”Kristina” tror 

att Grouponkunderna endast kommer ihåg Groupons varumärke. Om det påståendet hade 

stämt hade hon inte inlett ett samarbete med Groupon. ”Kristina” är dock för tillfället tveksam 

till att göra en ytterligare kampanj med Groupon. Den redan genomförda kampanjen anses 

som misslyckad och målet var inte uppfyllt.  

14. Företag F– telefonintervju med ”Anders”.  

”Anders” är ägare till ett Internetföretag och har inga anställda. De har provat Groupon en 

gång och inte provat några andra liknande dagerbjudandehemsidor. ”Anders” kontaktade 

Groupon och frågade om de ville göra en kampanj. Målet med kampanjen var att öka 

försäljningen samt trafiken på hemsidan. Målet uppnåddes för stunden då försäljningen ökade 

och han bedömer kampanjen som lönsam. Ytterligare kampanjer kommer att genomföras, om 

det däremot blir med Groupon vet företaget inte. Enligt avtalet om exklusivitet måste de 

emellertid hålla sig till Groupon, företaget vill egentligen prova andra aktörer.  

Kampanjen blev inte som företaget hade tänkt sig, de hade förväntat sig ett mycket större 

utfall och fler sålda erbjudanden än de cirka 400 stycken som såldes. De behövde under 

kampanjtiden inte anställa eller investera i någon eller något. Merförsäljning märkte dem av 

då uppskattningsvis 20-40 kunder köpte något mer utöver erbjudandet. Det har däremot inte 

synts någon ökning i den lojala kundkretsen. ”Anders” menar också att det kan finnas en risk 

att lojala kunder kan bli irriterade på prisskillnaden mellan dessa och Grouponkunderna, som 

kan påverka antalet lojala kunder. Han tror att hälften kommer ihåg Groupon och resterande 

kommer ihåg företagets varumärke. Han skulle se det som en nackdel om kunderna bara 

skulle komma ihåg Groupons varumärke men han skulle ändå ha inlett ett samarbete om det 

var så. Tiden under kampanjen var extremt stressig, det var mycket arbete som krävdes. 

Regionsmässigt skiljde sig Grouponkunderna från deras vanliga målgrupp. Det var många 

från Stockholm som köpte erbjudandet men ”Anders” har svårt att uppskatta ålder, kön etc. 
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Momsen var strulig enligt ”Anders”. I övrigt var avgiften för företaget förhandlingsbar. 

Utbetalningarna fungerade emellertid sådär, företaget fick maila ett flertal gånger för att få 

svar från Groupon. Det slutade med att företaget fick sina betalningar, vilka var försenade. 

Om företaget hade varit större så hade de ändå genomfört en kampanj hos Groupon, då de 

anser att det genererar merförsäljning och det blir en form av marknadsföring. 

15. Företag G – Telefonintervju med ägare ”Fredrik”.  

”Fredrik” är ägare till en Internetbutik där han säljer en manuell espressomaskin på hemsidan. 

Företaget går under kategorin detaljhandeln och har två anställda. De har bara använt 

Groupon, där en kampanj har genomförts. Eftersom företaget dessutom var nystartat fanns det 

inte någon budget för marknadsföring, därför ansågs Groupon vara ett bra alternativ då det 

inte kostar något för annonsering. ”Fredrik” lyckades pressa priserna mot både leverantörer 

och mot Groupon så de gick med en liten vinst trots rabatterna. Målet med kampanjen var 

emellertid inte att tjäna pengar utan ”Fredrik” ville öka kännedomen om företaget. Målet 

tyckte ”Fredrik” uppnåddes till en viss del då det har väckt ett intresse hos några kunder som 

sett kampanjen. Företaget hade däremot förväntat sig mer ”svallvågor” i försäljningen och 

merförsäljningen, som ”Fredrik” uttrycker det. Endast en person köpte något extra.  

Groupon sade till företaget att de skulle sälja upp till ett par hundra erbjudanden, vilket 

fortfarande var en liten besvikelse för företaget. Ett annat problem var däremot förseningen 

med annonsen där Groupon och företaget hade bestämt ett datum. ”Fredrik” hade inför 

datumet köpt in extra mycket färskt kaffe som då blev liggandes några dagar eftersom 

Groupon lade ut annonsen på fel datum. Kunderna har dessutom hört av sig till företaget för 

att få veta när nästa kampanj ska dra igång, istället för att köpa till fullt pris. Resultatet blev 

att företaget inte fick en enda återkommande kund.  

”Fredrik” säger att Groupon säkerligen är den bästa kanalen för dessa typer av kampanjer men 

tillägger att de är helt opålitliga. Företaget fick först inga pengar från Groupon och Groupon 

gjorde dessutom ett antal fel i varuutskicken ut till kund, där kunderna fått två eller fler 

maskiner trots att de bara köpt och betalat för en. Detta fick dock företaget ersättning för från 

Groupon. Avtalet var dessutom komplicerat och det var mycket dålig kommunikation mellan 

företaget och Groupon. Avtalet innehöll också klausuler om att företaget inte fick gå över till 

konkurrenter. Hur länge klausulen gällde kommer ”Fredrik” dock inte ihåg. ”Fredrik” valde 

däremot att skriva på kontraktet utan dessa klausuler. Betalningarna från Groupon var 

däremot bekymmersamma. ”Fredrik” hade inte fått korrekt och tydlig information om när 

betalningarna skulle ske och Groupon höll inne på hela betalningen till företaget. ”Fredrik” 

kommer inte att genomföra en ytterligare kampanj med Groupon.  

”Fredrik” tror att Grouponkunderna kommer ihåg hans företag, då det var dem som skickade 

maskinerna och inte Groupon. Skulle däremot de flesta av kunderna bara komma ihåg 

Groupon, skulle det medföra att Groupon får ta på sig skulden vid problem med förseningar 

och liknande.”Fredrik” menar också att han ändå skulle ha inlett ett samarbete med Groupon 

om kunderna bara kom ihåg Groupon, åtminstone med det mål som de hade. Hade målet 

emellertid varit marknadsföring ändrar han sig och säger nej. I övrigt behövde företaget inte 

anställa någon ytterligare personal eller genomföra några ytterligare investeringar under 

kampanjperioden. Tiden under kampanjen var nervös, då det tog lite tid innan beställningarna 

trillade in men det var mycket bra dagar med positiva känslor och spänning.  

16. Företag H– Personlig intervju med ägare ”Linda”.  

”Linda” är ägare till en skönhetssalong som hamnar under kategorin salong/spa. Hon är den 

enda anställda i företaget, förutom under kampanjtiden då hon var tvungen att nyanställa. 

Endast en kampanj har företaget genomfört hos Groupon då det ansågs som en bra strategi för 

salongen till att kunna öka kännedomen om företaget samt kundkretsen. ”Linda” menar dock 
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att processen var mycket snabb och att hon därför inte riktigt visste vad hon gav sig in på. I 

efterhand menar hon att hon borde ha läst på mer vad avtalet faktiskt innebar. 

”Linda” sålde 120 erbjudanden som hon senare upptäckte var för många för henne att mäkta 

med. Som tur var utnyttjades endast 98 stycken. Groupon hade dessutom menat att företaget 

var tvunget att sänka priserna mer än genomsnittet, då salongen låg ”en bra bit utanför 

Stockholm”. Målet tycker ”Linda” därmed inte uppnåddes då inkomsten inte var värd mödan 

samt att irritation uppstod. Någon ytterligare kampanj kommer eventuellt att genomföras men 

i form av enklare behandlingar till bättre villkor och begränsat antal.  

Gällande samarbetet med Groupon menar ”Linda” att kampanjen inte fungerade som den 

skulle. Hon visade oss fakturan som Groupon fakturerat henne där momsen var dragen, vilket 

hon inte hade fått någon information om i förhand. Hon menar också att det är dumt att man 

som småföretagare inte får betalt för de kunder som inte nyttjar kupongerna. ”Linda” märkte 

också av att Grouponkunderna var mycket snåla. ”Kunderna är inte alls benägna att köpa mer 

utöver den behandling de har köpt”, menar ”Linda”. Det var endast i slutet av kampanjen som 

merförsäljningen ökade då merförsäljningen under en viss vecka uppgick till 2 000 kronor. 

Totalt var det cirka 12-13 personer som köpte något utöver erbjudandet från Groupon samt 

cirka tio kunder som faktiskt har återkommit till företaget. ”Linda” tror att Grouponkunderna 

endast kommer ihåg Groupons varumärke och det ser hon självklart som en nackdel.  

17. Företag I– Personlig intervju med ägare ”Olof”.  ”Olof” är ägare till en fotostudio och 

har inga anställda. Kategorin som studion hamnar under är övrigt. Han har testat Groupon tre 

gånger och Eniro Deals en gång. ”Olof” fick ett tips om Groupon av en bekant och kontaktade 

dem. Varför ”Olof” valde att fortsätta samarbeta med Groupon var för att den första 

kampanjen gick så pass bra, där den andra kampanjen gick betydligt bättre. Då ”Olof” ville nå 

ut till privatkunder, som normalt inte är hans målgrupp, samt för att fylla upp lediga tider 

gjorde det att kampanjen inte påverkade den lojala gruppen negativt. Målen med kampanjerna 

upplever ”Olof” som lyckade eftersom han fick fler kunder, dock har endast ett fåtal av dem 

blivit återkommande kunder. ”Olof” tror inte att det skulle ha någon större effekt om han hade 

sålt ett erbjudande med flera tillfällen.  

Några investeringar eller nyanställningar behövde ej genomföras under kampanjtiden, dock 

har ”Olof” haft mycket duktiga praktikanter till sin hjälp oberoende av kampanjen. Hur 

många som köpt erbjudandet minns han ej, en uppskattning är cirka 500-550 stycken. Av 

dessa var det ungefär fem till femton procent som aldrig utnyttjade erbjudandet. Detta sa 

Groupon var en vanlig siffra, vad det beror på kan ”Olof” tänka sig är att folk ångrar sig. 

Cirka 15 % av kunderna köpte dessutom någonting utöver erbjudandets värde. 

”Olof” tror att kunderna kommer ihåg hans varumärke då de kommer till hans studio och har 

kontakt med honom, inte med Groupon. Han menar på att det är hans fel om kunderna inte 

kommer ihåg hans varumärke. Även om kunderna inte skulle komma ihåg honom skulle han 

ändå fortsätta samarbetet med Groupon, då det är ett sätt att fylla ut hans tomma tider. I övrigt 

var avtalet med Groupon förhandlingsbart. Kommunikationen var dessutom klockren, ”Olof” 

hade därmed inga problem mot varken säljarna eller ekonomiavdelningen.   

18. Företag J – telefonintervju med ”August”.  

”August” är marknadschef på företaget. Antalet anställda är cirka 550 stycken. Företaget som 

är en tidning hamnar under kategorin övrigt. De har testat Groupon en gång. Den som inledde 

en kontakt för ett samarbete var Groupon. ”August” vet inte hur Groupon hittade företaget 

men eftersom dem är ett offentligt media så bör det inte vara så svårt. Volymmässigt tycker 

”August” att Groupon var bra men lojalitetsmässigt var det sådär från kundernas sida. Det är 

också en anledning till varför de inte har använt Groupon så mycket.  
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Målet med kampanjen var att göra ett rent volymtest och se hur det fungerade. Det såldes 250 

erbjudanden totalt och målet tycker ”August” uppnåddes volymmässigt men inte 

lönsamhetsmåttet. Avtalet och dess innehåll, såsom avgiften, var förhandlingsbar. Momsen 

som tillkom var också tydlig. Detta tycker ”August” att Groupon skötte bra. Faktureringen 

sköttes så att Groupon levererade en Excel fil med 250 nya adressater till ”August”. ”August” 

skickade sedan ut fakturan samt tidningen till dem och därefter betalade företaget ut det 

överenskomna beloppet till Groupon. Det innebär att företaget fick betalningarna från 

kunderna och att Groupon var den part som fick vänta på pengarna. De behövde inte anställa 

någon ytterligare, då varje ny tidning tar in mellan 20 000-40 000 nya prenumeranter var 

Grouponkunderna endast en liten del av totalen. Inga investeringar krävdes under perioden.  

Ingen merförsäljning skedde då förnyelsegraden var låg. August skulle också se det som en 

nackdel om de bara kom ihåg Groupon men det skulle inte ha stoppat honom från att ha inlett 

ett samarbete. I och med speciallösningen som gjorde att de kunde ha en relation direkt mot 

kund, skulle han ha genomfört kampanjen ändå. Tiden under kampanjen var varken positiv 

eller negativ men Groupon använde sig av en ganska aggressiv försäljning, vilket gjorde att 

stress upplevdes.  

19. Företag K – personlig intervju med ägare ”Paulina”.  
”Paulina” arbetar på nagel- och sminkavdelningen i sin mammas klädbutik. ”Paulina” har 

ytterligare tre anställda men dessa arbetar på klädavdelningen. ”Paulina” sköter 

nagelavdelningen och det är denna avdelning som har marknadsförts via Groupon. Groupon 

tog kontakt med ”Paulina” första gången under våren 2011 men det var först i september 2011 

som kampajen genomfördes. Företaget har endast testat Groupon en gång och målet med 

kampanjen var att få fler kunder. Hade företaget varit ett större bolag med fler lojala kunder 

hade företaget inte genomfört kampanjen. Målet med kampanjen var att få fler stamkunder. 

Det såldes 126 erbjudanden som gällde en nagelförlängning samt ett återbesök, dock kom inte 

alla som köpt erbjudandet, utan enbart 74 stycken. Tanken med återbesöket var att ”Paulina” 

skulle kunna bygga upp en relation till kunden samt boka in ytterligare återbesök. Alla kunder 

kom dock inte tillbaka på återbesöket.  

Kampanjen var lönsam då hon fått återkommande kunder, den ansågs däremot ha varit för 

kostsam. Erbjudandet som Groupon och ”Paulina” gav ut kostade 495 kronor per kund, men 

”Paulina” fick bara behålla 180 kronor av dessa. Detta ger en avgift på 50 % exklusive moms. 

I normala fall kräver Groupon att liknande skönhetsföretag ger en rabatt på minst 70 % ut mot 

kund samt att erbjuda minst 250 erbjudanden. I det här fallet var avgiften förhandlingsbar på 

det sättet att Groupon höjde originalpriset på sin hemsida, för att därigenom kunna ge en 

rabatt på 70 % ut till kund. Groupon skrev att dealen var värd 1 550 kronor och nu 995 

kronor, kravet från Groupon var däremot att företaget skulle ändra sitt originalpris på 

hemsidan. Detta gjorde dock inte företaget, eftersom stamkunderna kunde reagera på 

prishöjningen. Ifrågasättande Grouponkunder fick svaret att originalpriset nyligen sänkts. 

Efter att avgiften hade dragits av, drogs även momsen av. Momsinformationen framgick inte 

tydligt utan ”Paulina” fick höra att hon skulle få 50 % av det som Groupon erhöll.  

Under kampanjtiden behövdes inga nyanställningar men en investering för en elfil för cirka 

9_000 kronor krävdes. Merförsäljning märktes av då cirka 40-50 % köpte något utöver det 

som erbjudandet gällde. Ungefär 30-40 % av Grouponkunderna var dessutom återkommande. 

”Paulina” påstår att det märktes en tydlig skillnad på Grouponkunderna jämfört med de lojala 

kunderna. Grouponkunderna var främst medelålders kring 30-40 år som arbetade centralt i 

stan eller som hade småbarn. ”Paulina” tror att Grouponkunderna kommer ihåg hennes 

varumärke då de varit nöjda, men hon skulle självklart se det som en nackdel om de endast 

kom ihåg Groupon. I övrigt fungerade samarbetet med Groupon bra. 
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20. Hamam Oriental – telefonintervju med Ziya Gürsoy.  

Ziya är ägare till Hamam Oriental och han äger ett turkiskt bad. Ziya har totalt fyra anställda 

och det turkiska badet hamnar under kategorin sjukvård/hälsa. Företaget har både testat 

Groupon och Lokaldealen en gång vardera. Groupon kontaktade Ziya och sa att de kunde få 

snabb och bra marknadsföring samt få in snabba pengar. Ziyas mål med kampanjen var dock 

inte att tjäna pengar utan att kunder skulle få en ökad kännedom om företaget, vilket delvis 

uppnåddes. En ytterligare kampanj kommer därmed inte att genomföras med varken Groupon 

eller Lokaldealen.  

Ziya blev förvånad då erbjudandet såldes så snabbt, totalt såldes 800 erbjudanden. Groupon 

kontaktade företaget och ville dubbla erbjudandet men det ville företaget absolut inte gå med 

på. Kampanjen anses vara lyckad men Ziya upplever att Groupon tar för stor del av kakan och 

bryter ner företag mer än bygger upp de. Under kampanjtiden behövde Ziya anställa två 

extraanställda, endast för att hinna med alla Grouponkunder. Han behövde dock inte göra 

några investeringar. Någon merförsäljning märkte han heller inte av, mindre än 20 % 

handlade något extra. Ingen av Grouponkunderna har återkommit, åtminstone inte vad Ziya 

kan se. Ziya tror att Grouponkunderna kommer ihåg både hans och Groupons varumärke. Han 

skulle däremot se det som en nackdel om kunderna bara skulle komma ihåg Groupon. Tiden 

under kampanjen var ändock positiv då trafiken på hans hemsida ökade samt att hans 

verksamhet rankats högt på Google. I övrigt var det mycket jobb och lite pengar. Groupon 

förklarade att avgiften skulle vara 60/40, alltså 60 % till Ziya och 40 % till Groupon, men då 

momsen tillkom så blev det snarare 50/50. Detta resulterade i att företaget inte fick en lönsam 

kampanj, utan förlorade pengar. Avgiften som Groupon hade var heller inte förhandlingsbar 

för företaget. Ziya säger däremot avslutningsvis att om Hamam Oriental hade varit ett större 

företag så skulle det ändå ha samarbetat med Groupon.  

21. Hypnosia HB – Personlig intervju med ägare Maja. 

På Hypnosia HB är Maja ägare som är utbildad hypnoterapeut. Hennes verksamhet hamnar 

under kategorin sjukvård/hälsa och hon är den enda anställda i företaget, förutom en vilande 

delägare. Maja har testat Groupon två gånger, en gång före det att Groupon blev börsnoterade 

och en gång efter. Maja säger att den första kampanjen var mycket tydlig och hon visste vad 

hon gav sig in på, medan andra gången var mindre tydlig. Hon menar att man binder upp sig 

på många saker så man måste vara noga med vad man skriver på.  

Maja tycker att det är synd att Groupon inte har mer koll på vilka kunder de har. Hon 

använder sig av en hypnosterapi och fick därför kunder med fel förväntningar till sig som hon 

aldrig annars hade tagit emot. Hon hade även avtalat med Groupon om att annonsen skulle se 

exakt likadan ut som på den första kampanjen. När det så inte skedde blev Maja vansinnig, då 

det verkade som att Groupon skulle förlöjliga hennes verksamhet. Maja kunde inte leva upp 

till kundernas förväntningar om de trodde att de skulle bli hypnotiserade på det sättet som 

Groupon beskrivit. Det syns också tydligt när Maja visar de olika annonserna att bland annat 

Groupons logga framstår betydligt mer under 2011 års annonser. Detta ser hon som en stor 

nackdel då det inte är företaget som blir marknadsfört.  

Maja är också förvånad över hur pass få som faktiskt nyttjade kupongen. På första kampanjen 

kom enbart 56 stycken av 140 totalt, och till den andra kom endast 79 av 248 stycken. 

Hypnosia fick endast betalt för de kunder som nyttjat kupongen, vilket Maja menar visar hur 

mycket Groupon tjänar på företagens bekostnad. Målet att få fler kunder anser företaget ändå 

att de lyckades med, dock förlorade Maja pengar på kampanjen. Momsen blev hon inte 

informerad om utan fick reda på det i efterhand. Ett annat problem var även det så kallade 

fusket, där personer som hade bokat tid inte kom på besöket. Hypnosia kommer troligen inte 

ha en ytterligare kampanj då man enligt Maja får jobba mycket för lite pengar, nästan gratis. I 

Groupons avtal får företagen inte samarbeta med någon av Groupons konkurrenter under 



66 

 

minst två års tid. Maja känner att hon är låst i avtalet och det finns också en uppsägningstid 

som hänsyn måste tas till. Maja genomförde inga nyanställningar eller investeringar under 

kampanjen.  

Grouponkunderna köpte någon session extra men det var inte mycket, under 50 %. 

Grouponkunderna tror Maja kommer ihåg Groupons varumärke och Maja beskriver tiden 

under kampanjen som mycket stressig i början samt i slutet, då hon blev fullkomligt nedringd. 

Rent administrativt tycker Maja att det fungerade sådär. Hon menar att Groupon vägrar lägga 

ut information om villkor som gäller gentemot konsumenterna endast för att de vill tjäna 

pengar. Detta resulterar i att företaget självt får ta skulden när de informerar konsumenterna 

om de villkor som gäller, vilket resulterar i ett sämre rykte för företaget. ”Groupon 

marknadsför sig mer, det är inte bra för varumärket”, säger Maja och menar att man måste 

välja vilken typ av verksamhet man går ut med på Groupon. 

22. IQ Travel Nordic - Personlig intervju med VD Levent Pandir. 

IQ Travel Nordic säljer paketresor till bland annat Turkiet och de befinner sig inom kategorin 

”Turism/Resor”. Företaget har fyra anställda i Sverige samt 350 stycken i Turkiet och agerar 

som en mellanhand mellan andra bolag och kunderna. IQ Travel Nordic har använt Groupon 

fem gånger, där kampanjerna har legat utspridda under året. Samarbetet med Groupon började 

med att Levent själv var medlem privat hos Groupon. Levent upptäckte då att det inte var 

något företag som erbjöd paketresor och ville därför prova att erbjuda det. Groupon är för IQ 

Travel Nordic ingen kanal där de kan tjäna mycket pengar, utan dem använder det endast för 

att få in nya kunder. Detta gör att de snabbt kan använda Grouponkunder för att fylla planen.  

Groupon har som policy att minst sätta 50 % rabatt till kunderna samt att de själva tar en 

marknadsföringsavgift på 50 % av det resterande priset. IQ Travel Nordic har som mest haft 

rabatt på 66 % men Levent säger att avgiften till Groupon har varit förhandlingsbar, då 

Groupon inte tidigare hade haft en kampanj med paketresor. Det som Levent tycker är bäst 

med Groupon är att det inte heller kostar honom någonting om det inte är någon som köper 

erbjudandet. IQ Travel Nordics mål med kampanjerna hos Groupon har varit att öka 

försäljningen och fylla upp flygstolarna men också öka kundkretsen. De känner sig jättenöjda 

med kampanjen då de uppnått resultaten, har fått fler kunder samt en ökad försäljning. IQ 

Travel Nordics vanliga målgrupp är pensionärer men när de kampanjar via Groupon får de 

mer barnfamiljer och ungdomar som köper paketresorna. Under kampanjtiden anställde de tre 

stycken extra som hjälpte till med det administrativa arbetet. Företaget behövde däremot inte 

göra investeringar under perioden. Merförsäljning av Grouponkunderna var inte speciellt stor 

men de allra flesta köpte till matpaket. Under kampanjen erhölls 500 kunder, dock har inte 

många av dessa blivit återkommande kunder, endast 20-30 stycken. 

Levent tror att många kommer ihåg Groupons varumärke men han uppskattar att mer än 25 % 

kommer ihåg IQ Travel Nordic då Groupon är ute ur bilden så fort dealen gått igenom. De 

upplevde tiden under kampanjen som stressig men positiv. Samarbetet med Groupon har även 

gått bra, främst på grund av att Groupons hemsida är mycket användarvänlig. Levent anser att 

orsaken till varför kampanjen varit så lyckad är för att tjänsten som säljs är som gjord för det, 

dels på grund av deras fasta, ej rörliga kostnader.  

23. Kummin Bistro Café – telefonintervju med Alber.  

Alber är ägare till Kummin Bistro Café. Cafét har tio anställda samt extrapersonal utöver det. 

Företaget har testat Groupon tre gånger samt DoneDeal en gång. Varför kampanjer 

genomfördes ytterligare gånger var för att testa på olika typer av kampanjer samt att få fler 

kunder. Resultatet anses dock inte ha uppnåtts, då bland annat Grouponkunderna köpt flera 

kuponger per person. Företaget kommer därför inte att ha ytterligare kampanjer, Alber anser 

kampanjen vara misslyckad. 
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I den första kampanjen som genomfördes såldes 40 erbjudanden, den andra sålde cirka 200 

stycken. Inga nyanställningar eller investeringar behövdes på grund av kampanjen. Företaget 

hade förväntat sig en viss merförsäljning men det inträffade inte. Alber vet heller inte om 

någon blivit återkommande men antar att det antagligen inte fanns några lojala kunder från 

Groupon. Avgiften som Groupon tar var i början förhandlingsbar men till den sista kampanjen 

var den inte det. I övrigt hade företaget däremot inga problem med ekonomin, betalningarna 

skedde i tid samt att momsen inte gav några problem. Alber tror dock att Grouponkunderna 

enbart kommer ihåg Groupons varumärke. Tiden medan kampanjen pågick var också sådär, 

det var mycket administrativt arbete med att ordna koderna. Det var ett väldigt krångligt 

system och han efterfrågar ett enklare kodsystem. Om företaget hade varit större och därmed 

haft fler kunder hade en sådan här kampanj inte varit av intresse. 

24. Marline Salong – telefonintervju med ägare Pauline Melki. 

Pauline Melki är ägare till Marline Salong som går under kategorin salong/spa. Hon har inga 

övriga anställda i bolaget. Totalt har Pauline använt Groupon en gång men hon har även 

provat Lokaldealen en gång. Pauline kom i kontakt med Groupon då de ringde upp henne och 

förhandlingsprocessen gick mycket snabbt. Avgiften var för Pauline inte förhandlingsbar. 

Groupon informerade dock inte om momsen vilket kom som en chock för Pauline, detta fick 

hon reda på när fakturan kom. Pauline menar att hon kände sig lite lurad, då avgiften 

tillsammans med momsen blev en betydligt större summa än vad hon hade räknat med. 

Tanken var att prova på det nya konceptet och därigenom möjligen få 10-15 nya kunder. I 

själva verket fick hon däremot 300 kunder. Ytterst få av Grouponkunderna kom från 

Stockholm och eftersom salongen ligger ute i Södertälje blev kunderna därför inte lojala. 

Totalt var det däremot som mest tio kunder som blev lojala och faktiskt återkom. Pauline tror 

däremot att en flergångsrabatt hade kunnat påverka detta, då det hade blivit som en vana för 

kunderna att besöka hennes företag och bygga upp en relation. Pauline menar emellertid att 

hon inte kommer att ha en ytterligare kampanj med Groupon och hon upplevde det som att 

hon jobbade gratis. I övrigt förlorade hon dessutom många lojala kunder som hade blivit 

irriterade över prisskillnaderna när Grouponkunderna fått betydligt lägre priser. Det 

sammantagna betyget var däremot bra, då hon fick många nya kunder. 

Pauline behövde inte anställa någon mer under kampanjtiden. Ingen investering behövdes, 

dock blev det mycket slitage på hennes maskin. Merförsäljning upplevde Pauline som god, då 

det var över 50 % som köpte något utöver erbjudandet. Grouponkunderna tror Pauline 

kommer ihåg Groupon och hon skulle självklart se det som en nackdel om de bara kom ihåg 

dem. Hon skulle inte ha genomfört ett samarbete med Groupon om detta gällde. Hon skulle 

heller inte ha genomfört en kampanj om hennes salong hade varit större och varumärket mer 

känt. Hon upplevde tiden under kampanjen som stressig, då erbjudandet inte var planerat. I 

övrigt fungerade samarbetet med Groupon bra, kontakten med dem var det inga problem med. 

25. Nirvana – telefonintervju med Birgitta.  

Birgitta är ägare till Nirvana som är ett hälsoföretag med olika typer av behandlingar, yoga, 

utbildningar och workshops. Nirvana har två anställda som även är ägare till företaget. 

Bolaget har förutom att ha testat Groupon en gång också testat Lokaldealen samt Rabble en 

gång vardera. Nirvana använde främst Groupon för att marknadsföra dess nya solrum. Målet 

tycker Birgitta inte uppfylldes av flera anledningar. Dels tycker hon att avtalet är tvivelaktigt, 

det har heller inte kommit in så många kunder som de önskat. De kunder som kom till 

företaget är heller inte sådana kunder de vill ha, då Birgitta fick känslan av att de är 

rabattsökande.  

Hade företaget varit större hade det inte genomfört någon kampanj överhuvudtaget. 

Kampanjen hos Groupon tyckte Birgitta mest var jobbig, hon tjänade heller ingenting. 

Grouponkunderna är inte trogna, de vill inte köpa något mer utöver erbjudandet eller 
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återkomma. Avgiften på 50 % anser Birgitta är för hög och den var dessutom inte 

förhandlingsbar. Under Grouponkampanjen behövde de emellertid inte anställa eller 

investera. Merförsäljningen från Grouponkunderna märktes inte av. Totalt såldes det 200 

stycken erbjudanden varav 100 stycken faktiskt nyttjade kupongen. Grouponkunderna var 

däremot fler unga kvinnor. Birgitta tycker inte om det faktum att Groupon får betalt för alla, 

även de som inte nyttjat kupongen, medan företaget bara får betalt för de som faktiskt 

kommer på besöket. Birgitta skulle inte bli förvånad om kunderna bara kommer ihåg 

Groupon. Hon vet heller inte om någon kund faktiskt har återkommit, vilket Birgitta inte 

antar. Sammantaget så var kampanjtiden negativ på grund av kunderna, då de heller inte var 

de ödmjukaste.  

26. Nyåks Industries - Telefonintervju med grundare Johan Åkerström. 

Johan Åkerström på Nyåks Industries säljer bland annat klockor och befinner sig i kategorin 

”Detaljhandeln”. De är ett mikroföretag då de är färre än tio anställda. Företaget har testat 

Groupon en gång men de har också provat Lokaldealen tre gånger, Eniro Deals två gånger 

och Let´s Deal i Norge en gång. Målet med att använda dessa dagserbjudandeföretag var för 

att öka försäljningen, kundkretsen och öka konsumenternas kännedom om företaget. Nyåks 

Industries tyckte sig sälja bra genom kampanjerna men Johan vill inte påstå att målen 

uppfylldes, då omsättningen inte ökade. Företaget kommer däremot genomföra fler kampanjer 

fast hos andra företag liknande Groupon.  

Kampanjen som de hade hos Groupon bedömer de som lyckad då de sålde totalt 232 stycken 

erbjudanden. De blev dock besvikna då Groupon ”lovat” att erbjudandet skulle sälja 1 000 

stycken. Företaget behövde varken genomföra några nyanställningar eller investeringar på 

grund av kampanjen, däremot krävdes utökade arbetstider hos de redan anställda. Nyåks 

Industries vanliga målgrupp är främst kvinnor i åldrarna 18 – 25 år och den förändrades inte 

under kampanjen. Två procent av Grouponkunderna köpte produkter utöver det som 

erbjudandet gällde, som alltså gav en liten ökning i merförsäljning. Innan Grouponkampanjen 

hade de cirka 500 kunder. Efter kampanjen bedömer Johan att de totalt har 1 000 kunder. Man 

tror dock att endast någon procent av Grouponkunderna faktiskt har återkommit. Johan tror att 

kunderna kommer ihåg båda varumärkena men att de främst kommer ihåg Nyåks Industries. 

Kommunikationen med Groupon upplever Johan som dålig då säljarna var mycket 

kompetenta men då utbetalningarna inte fungerade alls. Företaget är missnöjt med Groupons 

avgifter samt momsen. Groupon tar inte bara 50 % av försäljningspriset ut till kund utan även 

hela momsbeloppet på 25 % av det återstående priset, vilket minskar vinsten i överlag.  

 

27. Restaurang Gotland – personlig intervju med Zoran Ruvceski. 

Zoran är ägare till restaurang Gotland och har totalt 25 anställda vilket gör det till ett litet 

företag. Restaurangen är indelad i tre sektioner. Restaurang Gotland, restaurang Gute samt en 

vinkällare där egna sällskap kan boka rummet för vinprovning eller middag. Zoran har använt 

Groupon tre gånger, en gång för restaurang Gotland samt två för restaurang Gute. Vid 

tidpunkten för Grouponanvändningen var alla tre restaurangerna nystartade och målet var 

därför främst att öka folks kännedom om företaget. Målet anses delvis ha uppnåtts. 

Grouponkampanjen för Gotland var mycket bra medan den för Gute var mindre bra. Om 

Zoran får vara efterklok borde han ha satt en maxgräns för antalet sålda erbjudanden för 

Gotland, man måste begränsa antalet menar han. Brunchkampanjen på Gute fick de slutligen 

lägga ner då de började märka att det påverkade Restaurang Gotlands varumärke negativt. I 

överlag tycker Zoran att Groupon är bra eftersom de når ut till så pass många människor.  

En ytterligare kampanj tror Zoran inte att företaget kommer att genomföra, möjligtvis över 

sommaren för att fylla lediga tider. Största nackdelen Zoran anser med Groupon är att de tar 

för höga avgifter. Gällande avtalet hade företaget emellertid chans att förhandla om. Bland 
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annat så arbetade de upp en betalningsplan där företaget tog 90 % av betalningarna i förskott. 

Kampanjen för Restaurang Gotland bedömer Zoran som lyckad medan brunchen på Gute som 

mycket misslyckad. Kampanjerna krävde dock inga nyanställningar eller investeringar.  

Av de Grouponkunder som kom, köpte alla något utöver erbjudandet i form av dryck till 

maten. Erbjudandet för Gotland sålde 600-700 kuponger, för Gute kväll såldes 2 000 

erbjudanden och brunchen desto fler. Zoran tror att kunderna kommer ihåg både företagets 

och Groupons varumärke då de köper från Groupon men får en bra upplevelse från 

restaurangerna. Än så länge har upp till 5 % återkommit för besök på restaurangerna. Zoran 

menar att kampanjen hade genomförts även om kunderna endast hade kommit ihåg Groupon 

eftersom han anser att Groupon inte har något med restaurangerna att göra. Det har även inte 

märkts av att Grouponkunderna är rabattsökande, utan de kunder som besökt restaurangerna 

anses snarare vara mycket kapitalstarka. Tiden under kampanjen upplevdes som stressig. 

Överlag var samarbetet med Groupon mycket bra och det uppstod inga problem med 

betalningar. 

 

28. Salong Beautech – telefonintervju med Jeanette. 

Jeanette är ansvarig för marknadsföringen på Salong Beautech, det är därmed hon som 

genomfört kampanjerna och tagit besluten kring dem. Företaget har inga anställda förutom 

ägarna som arbetar där. Salongen har testat Groupon och Let´s Deal. Groupon har använts två 

gånger och Let´s Deal en gång. Varför Jeanette genomförde en ytterligare kampanj var för att 

marknadsföra en ny unik tjänst. I den första kampanjen erbjöds fotvård, vilket i princip vem 

som helst kan erbjuda och köpa. Den andra gången erbjöd hon därför en herpesbehandling. 

Detta erbjudande resulterar i att endast kunder med herpesutbrott har anledning till att nyttja 

erbjudandet. Tanken bakom kampanjen var att arbeta med dessa kunder under en längre 

period samt att fylla ut strötider och bli mer synbar på bland annat Google. Jeanette tänkte att 

en sådan kampanj skulle ge bra marknadsföring och nya kunder, målen uppfylldes dock inte 

för den första kampanjen. Grouponkunderna hade inget överseende med väntetider för 

tidsbokning. Jeanette menar att kundernas irritationer resulterade i att företaget fick ett dåligt 

rykte, vilket hon upplevde som mycket negativt. Hon var även tvungen att ta hjälp av sin 

dotter för att hinna med Grouponkunderna. På grund av att Grouponkunderna tog så mycket 

tid, ledde detta troligtvis, enligt Jeanette, till att företaget förlorade lojala kunder.  

Under den första kampanjen menar Jeanette att det bara kom rabattsökande kunder. Det var 

heller inte många av dessa kunder som blev återkommande, endast tio stycken av de 300 som 

köpte fotbehandlingen kom på återbesök. Hon märkte inte av någon merförsäljning utan ”man 

jobbade gratis”, säger Jeanette. Beautechs stamkunder som varit lojala i flera år, reagerade 

dock inte bra på att de behövde betala fullt pris. De krävde antingen en likvärdig rabatt eller 

så köpte de själva Grouponkuponger. Hon bedömer därför den första kampanjen som mycket 

misslyckad. Jeanette tror, i och med den första kampanjen, att kunderna bara kommer ihåg 

Groupon. I övrigt var samarbetet med Groupon också mycket strikt. Avtalet var inte 

förhandlingsbart varken gällande avgiften på 60 % eller något annat. Ingen information fick 

Jeanette heller om momsen förrän fakturan erhölls.  

29. Salong Nail Fashion – personlig intervju med ägare Lucilla Ybrandt. 

Lucilla arbetar ensam på sin Salong Nail Fashion. Salongen går under kategorin salong/spa 

och för tillfället arbetar hon ensam då hennes kollega är mammaledig. Hon har testat Groupon 

en gång men även Msn lokaldealen. Lucilla testade konkurrenten trots den tvååriga 

exklusivitetsklausulen som gäller i Grouponkontraktet. Samarbetet med Groupon gick inte 

som planerat och detta är orsaken till att företaget har gått vidare till andra konkurrenter.   

Tanken bakom kampanjen hos Groupon var dels för marknadsföring men även för att fylla ut 

luckor i schemat samt få en ökad kundkrets. Målen anses däremot inte ha uppfyllts. När 
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erbjudandet lades ut lade Groupon ut ett maxtak med dubbelt så många som Lucilla gett 

tillåtelse till. Planen var att Lucilla skulle ta emot 75 stycken nagelförlängningar samt 50-60 

stycken kombinationserbjudanden bestående utav en manikyr och pedikyr. Istället blev hon 

tvungen att ta emot totalt 280 kunder. Hon ringde Groupon och sa att hon var helt 

överbelastad och att hon inte kunde ta emot så många. De var otrevliga tillbaka och menade 

att det nu var för sent att göra något åt saken då de redan sålt så pass många erbjudanden. Hon 

blev mycket arg över den nonchalanta stilen. Bortfallet skedde men Lucilla irriterade sig på 

att endast Groupon fick betalt för dessa. Avgiften Groupon tog mot Lucilla var 60 %, vilket 

medför att hon fick behålla 40 %. När säljaren förklarade varför de tog 60 % blev hon visad 

en tabell som gällde specifikt för skönhetssalonger. Därför trodde Lucilla att det var fastställt 

och inte förhandlingsbart. Lucilla hade tidigare inte fått någon information om momsen och 

hon blev därför förvånad när hon inte fick betalt så mycket som hon först trodde att hon skulle 

få. ”Groupon kör över småföretagare som inte vet bättre”, säger Lucilla. Efter att ha fått 

fakturan var däremot Groupon hjälpsamma att skicka henne ett mail, bestående utav 

information om hur momsen skulle bokföras. Detta anser Lucilla var den enda positiva 

kontakt som hon hade haft med företaget.  

Trots att endast 20-25 kunder blev återkommande tycker Lucilla ändå att kampanjen var 

lyckad, detta på grund av marknadsföringen samt då många kunder menat att de skulle 

återkomma. Gällande målgrupperna märkte Lucilla att Groupons målgrupp skiljde sig från 

företagets normala. Det var fler från förorter som köpt erbjudandet samt yngre personer. En 

viss merförsäljning märktes däremot av, där ungefär 30 % av kunderna köpte något utöver det 

som erbjudandet gällde. De kunder som kommer till henne tror Lucilla kommer ihåg hennes 

varumärke, då besöket ändå håller på i en och en halv till två timmar. Om företaget hade varit 

större med fler kunder hade dock inte ett samarbete med Groupon inletts från första början. 

Trots en lyckad kampanj kommer däremot kommunikationen medföra att Salong Nail Fashion 

inte tänker samarbeta med Groupon något mer i framtiden.  

30. SelinSolutions– personlig intervju med Arne Selin.  

Arne är egen företagare och ägare till SelinSolutions. Arne arbetar som kinesolog och har inga 

andra anställda. Han har testat Groupon en gång och det tyckte han fungerade bra då han 

visste vad han ville ha ut av kampanjen. Han ville fylla ut sina ”dåliga” tider med 

Grouponkunder där han kunde ta upp till fem fler kunder i veckan. Begränsningen på fem 

kunder i veckan medförde att ett maxtak kunde sättas. Arne märkte inte av några större 

problem med administration då kunderna bokade tid direkt via hans hemsida. 100 

erbjudanden såldes men bara 50-60 stycken nyttjades. Av de 50-60 kunder som köpt 

erbjudandet, köpte 50 % Arnes egna rabatterade klippkort. Arne kommer däremot inte att 

genomföra en till kampanj då han inte längre har tillräckligt med tomma tider att fylla ut i 

dagsläget.  

Groupons avgift var förhandlingsbar men Arne gick ner ganska mycket i pris för att få nya 

kunder. Kunderna från Groupon skiljde sig från hans vanliga målgrupp, då vissa exempelvis 

bara ville testa och se vad det innebar. Hans vanliga kunder är mer seriösa kunder. 

Förhoppningen är att Grouponkunderna kommer ihåg både Groupons och Arnes varumärke, 

Arne är åtminstone säker på att kunderna minns det efter besöket. Groupon är en mäklare av 

en tjänst så självklart kommer de ihåg dem, säger Arne. Han skulle däremot se det som en 

nackdel om kunderna enbart kom ihåg Groupon. När det gäller samarbetet med Groupon 

uppstod det inga problem. Däremot gällde en viss svårighet i bokföringen på grund av 

momsen, där Arne fick professionell hjälp. Även om hans företag hade varit större hade han 

ändå genomfört Grouponkampanjen. Arne bedömer kampanjen som lyckad på grund av det 

passande konceptet. Han tjänade däremot inte speciellt mycket på kampanjen, men det ingick 

inte heller i målen. 
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31. StikkiNikki – Personlig intervju med ägare Nicole. 

StikkiNikki är en glassbar där ägaren Nicole arbetar tillsammans med två heltidsanställda 

samt många extraanställda. Nicole provade Groupon under ett tillfälle under högsäsongen, 

sommaren 2011. Företaget var då nystartat och Nicole ville därför prova om det kunde locka 

fler kunder. 800 erbjudanden såldes, varav bara 377 nyttjades. De behövde inte investera 

något extra då 377 stycken över en tremånadersperiod inte var mycket för dem. Hon 

uppskattade att 50 kunder blev återkommande. Målet uppnåddes delvis då de fick fler kunder 

samt fler lojala kunder. Avgiften Groupon tog var 50 %. Utöver kupongens värde köpte en 

tredjedel något mer. Förhoppningen ligger hos Nicole att kunderna kommer ihåg företaget och 

inte bara Groupon. I övrigt anser Nicole att Groupon har bra kundservice. Inga problem med 

momsen ansågs finnas. Hade företaget varit större menar däremot Nicole att det inte hade 

funnits någon anledning till att använda Groupon. ”Groupon är en positiv engångserfarenhet” 

säger Nicole, som menar att endast nystartade företag behöver genomföra sådana kampanjer. 

 

32. Skönhetsbaren – telefonintervju med Marie Martin.  
Marie är ägare till Skönhetsbaren och har inga anställda, alla som arbetar hos företaget är 

inhyrda. Skönhetsbaren går under kategorin salong/spa då de arbetar med både hudvård och 

nagelvård. Marie tog över salongen i maj 2011 och hon fick kontakt med Groupon efter att 

den förre ägaren hade börjat arbeta som säljare där. Hon har testat Groupon en gång. Målet 

med kampanjen var att få in nya kunder, detta uppnåddes inte då hon fick arbeta gratis i ett 

halvår. Marie bedömer kampanjen som misslyckad då kampanjen tog mycket av hennes tid 

samt att det inte ansågs lönsamt. 70 % var Marie tvungen att sänka sina priser med för att få 

göra en kampanj hos Groupon. Avgiften som Groupon tog var dessutom 50 % och det var inte 

förhandlingsbart. Momsen tillkom även och den gick inte att förhandla. Marie behövde 

däremot inte nyanställa eller genomföra några investeringar. Merförsäljning märkte hon av till 

viss del, där cirka varannan kund köpte något utöver det som erbjudandet gällde.  

Kampanjens tak sattes till 300 erbjudanden då Groupon sa att det var vanligt. Marie tyckte att 

det var många och ville gå ner till 200 stycken men det var inte förhandlingsbart. Av de totalt 

250 som utnyttjade erbjudandet var det endast cirka tio personer som faktiskt återkommit till 

företaget. Kunderna kunde komma från Gävle och Södertälje och dessa är ofta inte benägna 

att komma tillbaka. Ett flertillfälleserbjudande, såsom gå tre betala för två, hade alltså inte 

kunnat förändra lojaliteten hos Grouponkunderna enligt Marie. Gällande Grouponkunderna 

vet Marie därför inte vilket varumärke de kommer ihåg, om de ens kommer ihåg något. Hon 

hade nog emellertid inte gjort någon kampanj om det hade visat sig att kunderna endast kom 

ihåg Groupon. Gällande kommunikationen med Groupon var den dålig under kampanjtiden. 

Bland annat hade en nagelteknolog i samma salong också en kampanj samtidigt som Marie, 

detta gjorde att koder blandades ihop.   

33. Stockholm Salsa Dance - Personlig intervju med ägare Harvey Anturi. 

Stockholm Salsa Dance ägs av Harvey Anturi och är en dansskola som därmed hamnar under 

kategorin sjukvård/hälsa. Företaget är ett litet bolag med totalt 18 anställda. Två arbetar heltid 

medan resterande arbetar på uppdrag. Stockholm Salsa Dance har testat Groupon en gång och 

Rabble två gånger. Groupon kontaktade Harvey. Målen med kampanjen var att öka 

kundkretsen och kännedomen om företaget. Kampanjen var dock en besvikelse då målen inte 

uppfylldes. Totalt såldes 170 erbjudanden men endast fyra till fem kunder dök upp, detta 

innebär att Groupon har fått betalt för 170 stycken samtidigt som Harvey enbart har erhållit 

betalningar för de återstående fyra eller fem kunderna. Han ansåg även att marknadsföringen 

inte direkt var riktad mot företaget utan snarare generellt mot branschen.  

Gällande avtalsvillkoren var Groupon strikta, avgifter och liknande var därmed inte 

förhandlingsbara. Groupon ville ha en hög rabatt på upp till 75 %, såsom gå tre gånger betala 
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för en. Företaget gick däremot inte med på en sådan stor rabatt då avgiften var på 50 %, samt 

att han redan sänkt priset med 50 % ut till kund. I dagsläget kommer Harvey inte att 

genomföra någon ytterligare kampanj då han är missnöjd med kampanjen. Stockholm Salsa 

Dance har främst kvinnor som målgrupp och Harvey antar att Grouponköparna 

överensstämmer med hans vanliga målgrupp. Problemet är däremot att många Grouponkunder 

är rabattsökande. Företaget märkte även att tidigare lojala kunder använde 

Grouponerbjudandet för att få rabatterade priser. Erbjudandet var så billigt att kunder 

antagligen köpte det, trots att de varken hade ett egentligt intresse eller behov utav tjänsten, 

tror Harvey. Ökningen för Stockholm Salsa Dance´s kundkrets var så låg, att företaget varken 

behövde nyanställa eller investera under kampanjperioden. Kampanjen medförde heller ingen 

stress eller negativ upplevelse. Merförsäljning hade företaget ingen information om, men då 

Grouponkunderna även var så få hade den ändå inte kunnat vara särskilt stor. Om företaget i 

förväg hade vetat om utgången hade annonseringen hos Groupon aldrig blivit av.  

34. SverigeKids – personlig intervju med ägare Abbe Barsom.  

Abbe är ägare till SverigeKids. SverigeKids är ett bemanningsföretag, även om Abbe inte 

gillar ordet bemanningsföretag. SverigeKids har normalt inga heltidsanställda utan istället har 

dem mellan 10-40 stycken deltidsanställda, beroende på säsong och efterfrågan. För att öka 

kännedomen om företaget bestämde de sig däremot senare för att göra en mindre, begränsad 

kampanj. De har testat Groupon en gång och målet med det var att nå ut till nya potentiella 

kunder. Abbe kontaktade Groupon eftersom en vän arbetade där. När Abbe förklarar 

samarbetet med Groupon börjar han med att förklara hur viktigt det är att verkligen tänka 

igenom konceptet. Han menar också att kupongmänniskor ingår i en speciell nisch av kunder 

som måste hanteras på ett visst sätt. SverigeKids satte därför ett tak på fyra städer med max 

100 stycken erbjudanden.  

Av de 100 kuponger som såldes är cirka 50 % återkommande kunder och 15 % blev fasta 

kunder, så kallade abonnemangskunder. Inga investeringar gjordes under kampanjtiden. 

Företaget märkte av en viss merförsäljning eftersom 15 % av kunderna blev 

abonnemangskunder. Företagets vanliga målgrupp är främst familjer där en eller båda 

föräldrarna har karriär och ofta bra inkomst. Abbe menar att Grouponkunderna är 

återkommande kunder. I detta fall erbjöd man däremot ett erbjudande som gällde tre tillfällen, 

detta för att medvetet kunna bygga upp en relation till kunden. Abbe säger också att det nog är 

lätt hänt att man som konsument endast kommer ihåg Groupon om man beställer hem en 

produkt via dem. Abbe påstår slutligen att även större företag kan dra nytta utav Groupons 

affärsidé, att allt handlar om syftet med kampanjen.  

Själva samarbetet med Groupon menar Abbe inte hade några som helst problem. 

Kommunikationen med Groupon var bra och SverigeKids var noga med att skriva med i det 

finstilta om villkor samt rättigheter och skyldigheter. Avgiften var för detta företag 

förhandlingsbar och momsen var tydligt förklarad. SverigeKids hade även kommit överens 

med Groupon om att de själva skulle skapa och godkänna annonsen. Abbe tror också att de 

kommer använda sig mer av Groupon i framtiden.  

35. Twinkles.se – telefonintervju med ägare Lotta Loberg. 

Lotta Loberg är ägare till Twinkles.se. Twinkles.se, eller annars kallad Twindent AB, säljer 

tandsmycken till tandläkare och privatpersoner och befinner sig därmed under kategorin 

detaljhandel. Lotta är den enda anställda i bolaget. Lotta har använt sig av Groupon en gång 

och det var hon som kontaktade dem. Varför Lotta genomförde kampanjen var för att öka 

kännedomen om produkten, eftersom det är ett litet företag med en mycket nischad produkt. 

Resultatet tycker Lotta däremot är omöjligt att utläsa, hon fick mycket respons på kampanjen 

men hon tjänade ingenting på den. Vid Grouponkampanjen hade Lotta 1 000 besökare men 

efter kampanjen återgick det till det normala med 100 stycken besökare. Lotta kommer inte att 
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genomföra en ytterligare kampanj med Groupon. Kontakten med Groupon bedömer Lotta 

som en femma på en tiogradig skala, då det fanns kommunikationsproblem. 

Twindent sålde 80 stycken erbjudanden via Groupon och det var kunder som köpte fler än ett 

erbjudande. Lottas målgrupp är vanligtvis yngre kvinnor men det ville nås en äldre grupp. 

Under kampanjperioden behövde Lotta inte anställa personal men hon hade sin son som 

hjälpte henne. Inga investeringar genomfördes, däremot menade Lotta att hon kunde ha 

investerat för hantering av koderna på ett bättre sätt. Eftersom kampanjen pågick under så 

pass kort period ansåg hon dock inte att det var meningsfullt. Gällande merförsäljning var det 

några kunder som köpte dyrare smycken än vad erbjudandet gällde, för att sedan betala 

mellanskillnaden. Merförsäljningen gällde däremot mindre än 50 % av samtliga kunder.  

Lotta tror emellertid att Grouponkunderna kommer ihåg hennes varumärke, just eftersom att 

de använder tandsmycket dagligen. Hon hade heller inte avslutat samarbetet med Groupon om 

det visade sig att kunderna enbart kom ihåg Groupon.  

36. Vasastans nagelcenter – telefonintervju med Veronica. 

Veronica är ägare till Vasastans Nagelcenter och salongen hamnar under kategorin 

salong/spa. Hon har en anställd och har testat Groupon en gång samt Lokaldealen två gånger. 

Målet med att genomföra kampanjen var att öka kundernas kännedom om företaget då de 

nyligen hade bytt lokal samt för att få marknadsföring. Om målet anses ha uppnåtts är svårt att 

säga eftersom det är svårt att mäta, säger Veronica. Hon hade 200 kunder som nyttjade sina 

nagelerbjudanden. Ett misstag var att Veronica arbetade själv, vilket gjorde att hon blev 

fullbokad mycket snabbt med nya kunder. Hon menar också att de lojala kunderna blev 

irriterade på att inte få tid hos henne och kan därför ha gått till andra konkurrenter. Veronica 

var helt enkelt inte beredd på trycket från Grouponkunderna. En månad före 

Grouponkampanjen säger Veronica att hon hade gjort en kampanj hos Lokaldealen där de 

utlovat ett stort utfall. Där såldes det endast sex stycken erbjudanden och på grund av sina 

tidigare erfarenheter trodde Veronica därför att det skulle bli ett liknande utfall med Groupon, 

dock hade hon fel. För att genomföra en kampanj hos Groupon har de som krav att 

företagaren måste sänka sina priser ut till kund med minst 60-70 %. Avgiften ligger på 50 % 

och den var inte förhandlingsbar för nagelcentret. Veronica tycker att fakturorna och 

specifikationen var lite diffusa och hon var inte medveten om momsen från början.  

Maxgränsen hade lagts på 200 stycken, varav alla erbjudanden såldes. Veronica tycker att 

Groupon visade riktiga glädjekalkyler, där hon skulle tjäna in 80 % på återkommande kunder 

som hon annars inte skulle ha fått. Hon upplevde det mer som att kunderna var rabattsökande 

och redan hade köpt andra kuponger till andra nagelcenter nästa månad. Endast ungefär tio 

Grouponkunder handlade något utöver erbjudandet. Veronica tror däremot att erbjudanden i 

form av klippkort hade fungerat för att få Grouponkunderna att bli lojala. Besöksstatistiken 

sköt i höjden under själva kampanjen men återgick sedan efter avslutad kampanj till det 

normala. Kampanjen var däremot en snabb och effektiv strategi, då hon inte behövde lägga ut 

tiotusentals kronor på en annons som ändå inte skulle ha uppmärksammats. Det finns därför 

fortfarande intresse för Veronica att med ett annat företag genomföra en kampanj, där hon får 

bättre villkor samt en annan typ av kund. En nyanställning gjordes däremot i slutändan där 

den personen började i mitten av kampanjen. Inga investeringar behövde däremot göras. Hon 

bedömer kampanjen som mycket misslyckad. Hon tror heller inte att Grouponkunderna 

kommer ihåg något av varumärkena och hon skulle se det som en nackdel om de bara kom 

ihåg Groupon. Tiden under kampanjen var stressig men positiv, hon anser sig ha blivit 

betydligt mer effektiv i sina arbetsprocesser. 

37. Zumba center – personlig intervju med Lena Helt.  

Lena är ägare och den enda anställda på Zumba center i Stockholm. Resterande är 

egenföretagare men totalt är dem fem stycken. De erbjuder bland annat Zumba på danscentret 
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och hamnar under Sjukvård/Hälsa. Lena har förutom Groupon också testat YourDeal och 

Lokaldealen. Groupon har hon testat en gång under sommaren 2011, YourDeal två gånger och 

Lokaldealen två gånger. Groupon kontaktade Lena och frågade om hon var intresserad av att 

göra en kampanj. Målet med kampanjen hos Groupon var att få in fler kunder. Lena känner att 

kampanjen lyckades då det såldes över 300 klippkort vilket medförde att företaget hade arbete 

under hela sommaren. Alla klippkort löstes in och det var helt hysteriskt, säger Lena. 

Lena behövde inte anställa ny personal under perioden. Inga investeringar gjordes heller. 

Lena kommer eventuellt att genomföra fler kampanjer, dock inte via Groupon. Hon tycker att 

Groupons avgifter är alldeles för höga och Lena säger att det hon endast får ut 20 % från varje 

erbjudande, vilket är alldeles för lite. Kontakten med Groupon har varit bra, de har bra säljare 

och är tillmötesgående. Utbetalningarna fungerade mycket bra och det var inga problem. 

Kampanjen var jättelyckad, dock inte lönsamhetsmässigt. En viss lojalitet har däremot synts 

hos några av Grouponkunderna. Av de 300 sålda erbjudandena blev cirka 60 % 

återkommande. Delvis på grund av den höga lojalitetsgraden anser Lena att Grouponkunderna 

inte bara kommer ihåg Groupon, utan även företaget. Om det skulle visa sig att 

Grouponkunderna enbart kom ihåg Groupon hade Lena ändå genomfört kampanjen, då 

Groupon når ut till så många kunder. Hade Zumba Center varit större hade det alltså inte sett 

några orsaker till att inte genomföra en kampanj.  
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38. Företagsenkät 

Företagsinformation 

1. Vilken titel har den intervjuade? Företagsnamn:       

 Ägare  VD/vice VD  HR/Personalchef  Ek./redovisningschef  Övrig Anställd 

2. Inom vilket område befinner sig Ert företag? 

 Restaurang/Bar  Salong/spa  Detaljhandeln  Fordon  Städ 

 Sjukvård/Hälsa  Utbildning  Turism/Resor  Speciella Events  Övrigt 

3. Hur stort är Ert företag?  

  Mikroföretag (0-10 anställda)  Litet företag (11-50 anställda) 

  Medelstort företag (51-250 anställda)  Stort företag (251+ anställda) 

Lönsamhet 

4. Vilket/vilka företag har Ni haft kampanjer hos? 

Fler än ett alternativ kan väljas. 

  Groupon  Let’s Deal  Rabble  Gruppi  Annan:       

5. Hur många gånger har Ni använt Er av Groupon? 

 1 gång  2-3 ggr  4-5 ggr  6-7 ggr  8-9 ggr  10+ ggr 

Om Ni endast har haft en kampanj, gå vidare till fråga 7. 

6. Vad fick Er att genomföra en ytterligare kampanj hos Groupon? 

( ökning > 50% innebär en ökning med mer än 50%, ökning < 50% innebär mindre än 50%) 

 Fick många nya kunder (ökning > 50%)  Fick få men nya kunder (ökning < 50%) 

 Fick många lojala kunder (ökning > 50%)  Fick få men lojala kunder (ökning < 50%) 

 Fick bra rykte    Ökade försäljningen 

 Annat:       

7. Hur många gånger har Ni använt Er av andra liknande företag som Groupon? 

  0   1-2 ggr  3-4 ggr  5-6 ggr  7-8 ggr  9-10 ggr  Fler än 10 ggr 

8. Vad var Ert mål med kampanjen/erna, varför genomförde Ni den/de? 

 Öka försäljningen/omsättningen  Öka kundkretsen  Öka den lojala kundkretsen 

 Öka konsumenters kännedom om Er  Annat:        

9. Fick Ni önskade resultat, uppnådde Ni målen med kampanjen/erna? 

   Ja  Delvis   Nej  Vet Ej 

10. Om ja/delvis, vilka mål?  

   Fler kunder      

   Fler lojala kunder    

   Ökad försäljning      

   Ökad kännedom om Er    

   Kampanjen var lönsam    

   Annat:       

Om nej/vet ej, varför inte? 

 Förlorade befintliga kunder  

 Dåligt rykte       

 Fick inga nya kunder (endast rabattsökande grouponkunder) 

 Förlorade pengar på kampanjen 

 Tjänade inget på kampanjen (+/-0) 

 Annat:      
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11. Kommer Ni att ha en ytterligare rabattkampanj? 

  Ja    Nej  Vet ej 

Om ja, med vilket företag? 

 Groupon 

 Ett annat företag 

 Groupon samt andra företag 

 Endast andra företag 

 Vet ej 

Om nej/vet ej, varför inte? 

 För kostsamt 

 Uppfyllde inte målen 

 Vet ej 

 Annat:      

12. Er kampanj hos Groupon bedömer Ni som: 

  Väldigt misslyckad  Misslyckad  Gick +/-0  Lyckad  Väldigt lyckad 

13. Behövde det anställas mer personal inför, under eller efter Er kampanj hos Groupon? 

  Ja, antal:        Nej  Behövde avskeda personal  Vet ej 

14. Gjordes det några investeringar inför, under eller efter kampanjen som en effekt utav den? 

 Ja, ungefär hur mycket:        Nej   Vet ej 

Kundlojalitet 

15. Märktes det en merförsäljning (köp av mer än den rabatterade produkten) hos Grouponkunderna?  

 Ja  Nej  Delvis  Vet ej 

16. Ungefär hur mycket ökade/minskade merförsäljningen med? 

(För denna fråga gäller ökade > 50%, en ökning med mer än 50%, ökning < 50%, är mindre än 50%.) 

  Ökade mycket ( > 50%)  Ökade lite ( < 50%)  Inget  

  Minskade mycket ( > 50%)  Minskade lite ( < 50%)  Vet ej 

17. Ungefär hur många kunder hade Ni före, under och efter kampanjen/erna hos Groupon? 

 

Före:  Antal:       

  Under:  Antal:       

Efter:  Antal:       

18. Vilket varumärke tror Ni att Grouponkunderna minns? 

  Ert varumärke  Groupon  Båda  Ingen av de  Vet ej 

19. Skulle Ni se det som en nackdel om kunderna endast minns Groupon? 

  Ja  Nej  Vet ej 

20. Om påståendet ovan skulle stämma, hade det kunnat få Er att avsluta samarbetet med Groupon? 

  Ja  Nej  Kanske  Vet ej 

21. Hur upplevde Ni tiden medan kampanjen pågick? 

  Stressigt  Positiv  Negativ  Annat:       

Övriga kommentarer:                                                                                                                                                                          

TACK FÖR ERT DELTAGANDE!!! 
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39. Kundenkät 

Tack för att Ni valt att delta i undersökningen, tänk på att Du är anonym, vilket innebär att all 

information som ges ut inte kan spåras till dig, var därför helt ärlig i svaren.  

1. Är du…   Kvinna  Man 

2. Ålder:       

3. Ungefärlig inkomst (nettolön, lön efter skatt, per månad):        (frivilligt) 

4. Ert civilstånd: 

   Singel (0+ barn)   Förhållande/Gift/Sambo utan barn  

   Förhållande/Gift/Sambo (1 barn)  Förhållande/Gift/Sambo (2+ barn) 

5. Använder eller har Du amvänt någon form av dagserbjudanden, t.ex. Groupon, Rabble m.fl.? 

   Ja  Vet ej  Nej

 Om ja, varför?  

  Billigt.      

  Bra/Hög kvalité på produkt/tjänst.    

  Nya behov – prova på.      

  Bra Service 

  Bra rykte från vänner/bekanta 

  Vet ej  

  Annat:       

 

Vid svar Ja, fortsätt med fråga 6. 

 

Om vet ej/nej, varför inte? 

 Vet ej vad det är för något.  

 Betalar hellre fullt pris.      

 Skeptisk till fenomenet (blufföretag, dålig service, 

dålig kvalité?) 

 Är registrerad men har ej köpt än. 

 Är lojal mot mitt/mina nuvarande varumärken 

 Har ej tillgång till internet/betalning via internet 

 Vet ej 

Vid svar Vet ej/Nej är du nu klar! 

 TACK FÖR ERT DELTAGANDE!

 

6. Vilket/vilka företag köper Ni dagserbjudanden från? 

 Fler än ett alternativ kan väljas. 

 Groupon  Let’s Deal  Rabble  Annan:       

7. Hur ofta använder Du dagserbjudanden? 

 1 gång/vecka  2-7 ggr/vecka  1 gång/månad  2-3 ggr/månad  Sällan  Vet ej 

8. Inom vilket område köper Du dagserbjudanden? 

 Fler än ett alternativ kan väljas. 

 Restaurang/Bar  Salong/spa  Detaljhandeln  Fordon  Städ 

 Sjukvård/Hälsa  Utbildning  Turism/Resor  Speciella Events  Övrigt 

9. När Du använder ett dagserbjudande, vilket varumärke brukar Du oftast minnas? 

 Företagets  Groupons m.fl.  Både företagets och dagserbjudandehemsidans (Groupon m.fl)   Vet ej. 

10. Enligt en amerikansk studie är 80% av alla kunder som använder dagserbjudanden ej återkommande kunder.  

 Anser Du detta stämma överens på dig? 

 Ja.  Nej.  Ibland, beroende på produkt/tjänst /företag.  Vet ej. 

11. Vilket/vilka av dessa köpbeteenden anser Du passar in på Dig? 

Fler än ett alternativ kan väljas. 

  Sparsam   Dyr i drift  Priskänslig 

  Använder ofta rabattkuponger  Spenderar lite utöver de fasta kostnaderna (t.ex. hyra, mat m.m) 

  Vet ej   Annat:         
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12. När Du använder ett dagserbjudande, brukar Du köpa andra produkter hos företagen där rabatterna gäller?  

Om Du har använt flera dagserbjudanden, tänk antingen på det vanligaste agerandet, alternativt det senaste erbjudandet som använts.  

 Ja.  Nej.  Ibland, beroende på produkt/tjänst /företag.  Endast vid tillräckligt stor rabatt  Vet ej. 

13. Har Du efter en avslutad deal återvänt till det företag som rabatten gällde? 

Om Du har använt flera dagserbjudanden, tänk antingen på det vanligaste agerandet, alternativt det senaste erbjudandet som använts.  

   Ja   Vet ej  Nej 

 Om ja, varför?  

  Bra service.      

  Bra/Hög kvalité på produkt/tjänst.    

  Produkten/tjänsten var värd originalpriset.     

  Unik produkt/tjänst. 

  Vet ej       

  Övrigt:       

 

Om vet ej/nej, varför inte? 

 Dålig service.  

 Dålig kvalité på produkt/tjänst.      

 Produkten/tjänsten var inte värd priset. 

 Finns nya erbjudanden hos andra företag med 

liknande produkter/tjänster. 

 Vet ej 

 Annat:      

14. Vilka faktorer skulle göra att du skulle återvända till företaget som erbjöd rabatten? 

  Bra Service  Bra originalpris på produkt/tjänst Återkommande erbjudande  

  Trevlig miljö Bra kvalité på produkt/tjänst  Vet ej 

  Annat:       

 

KLART! TACK FÖR ERT DELTAGANDE!!! 
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40. Sammanfattning av svar från företagsintervjun samt enkäten  

För att se enkätrespondenternas svar, se längre ned i tabellen under rubriken företagsenkäter. 

Företag 

intervju Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 Fråga 6 Fråga 7 Fråga 8 Fråga 9 Fråga 10 

Amazing 

Smile ägare övrigt mikro Groupon 2-3 ggr 

fick nya 

kunder, ökade 

försäljningen 3-4 ggr 

öka försäljning, öka 

kundkrets, öka den lojala 

kundkretsen Ja 

fler kunder, ökad 

försäljning, lönsam 

kampanj 

Athletes 
Clinic ägare 

sjukvård/häls
a mikro Groupon 2-3 ggr 

fick många nya 
kunder, annat: 0 ggr öka kundkretsen Ja 

fler kunder, ökad 
kännedom 

Beautysecrets.

se VD detaljhandeln mikro 

Groupon, 

Let's Deal 1 ggr - 1-2 ggr annat: Ja 

lönsam kampanj, 

annat: 

Beauty Care ägare salong/spa mikro 

Groupon, 

Let's Deal 1 ggr - 2 ggr öka kundkretsen Delvis 

fler kunder, men 

hoppas på att fler är 

återkommande 

Dentsmile 
övrig anställd: 
tandsköterska 

sjukvård/häls
a mikro Groupon 2 ggr 

fick många nya 
kunder 0 ggr öka kundkretsen Ja fler kunder 

Dömle 
Herrgård VD turism/resor litet Groupon 2-3 ggr 

fick många nya 
kunder 0 ggr 

öka försäljning, öka 

kundkretsen, öka 
kännedomen Nej tjänade inget 

Erssons Fisk 

& Deli ägare detaljhandeln litet 

Groupon, 

annan 1 ggr - 1-2 ggr öka kundkretsen Vet ej tjänade inget, annat 

Fårösunds 
fästning by 

Pontus 

övrigt anställd: 
Restaurang- 

och driftschef restaurang/bar litet 

Groupon, 

annan 1 ggr  - 1-2 ggr annat: Ja fler kunder 

Företag A ägare 
sjukvård/häls
a mikro 

Groupon, 

Let's Deal, 
annan 3 ggr annat: 7-8 ggr öka kundkretsen Nej annat: 

Företag B ägare 

sjukvård/häls

a mikro 

Groupon, 

Let's Deal 1 ggr  -  1-2 ggr öka kundkretsen Delvis fler kunder 

Företag C ägare salong/spa mikro 

Groupon, 
Upplevelse

present 1 ggr - 0 ggr öka kännedomen Delvis ökad kännedom 

Företag D ägare 

sjukvård/häls

a mikro Groupon 1 ggr - 0 ggr 

öka kännedomen, annat: 

gratis marknadsföring Nej 

fick inga nya 
kunder, tjänade 

inget 

Företag E ägare salong/spa mikro Groupon 1 ggr - 0 ggr öka kundkretsen Delvis 

fick inga nya lojala 

kunder 

Företag F ägare detaljhandeln mikro Groupon 1 ggr - 0 ggr 

öka försäljningen, öka 

kundkretsen Ja 

ökad försäljning, 

lönsam kampanj 

Företag G ägare detaljhandel mikro Groupon 1 ggr - 0 ggr öka kännedomen Delvis ökad kännedom 

Företag H ägare salong/spa mikro 

Groupon, 

annan 1 ggr - - 

öka kännedomen, öka 

kundkretsen Nej annat: 

Företag I ägare övrigt mikro 

Groupon, 

annan 4-5 ggr annat: 1-2 ggr 

öka lojala kundkretsen, öka 

kännedomen Ja fler lojala kunder 

Företag J 

övrig anställd: 

marknadschef övrigt stort 

Groupon, 

annan 1 ggr - 1-2 ggr annat: Delvis 

 fler kunder, tjänade 

inget 

Företag K ägare salong/spa mikro Groupon 1 ggr - 0 ggr 

öka kundkretsen, öka den 

lojala kundkretsen Ja 

fler kunder, annat: 

relation 

Hamam 
Oriental ägare 

sjukvård/häls
a mikro 

Groupon, 
annan 1 ggr - 1-2 ggr 

öka försäljning, öka 
kännedomen Delvis 

ökad kännedom, 

förlorade pengar, 
annat: 

Hypnosia HB ägare 

sjukvård/häls

a mikro Groupon 2-3 ggr annat: 0 ggr öka försäljningen Ja fler kunder 

IQ Travel 

Nordic VD turism/resor mikro 

Groupon, 
Let's Deal, 

annan 4-5 ggr 

fick få men nya 

kunder 5-6 ggr 

öka försäljningen, öka 

kundkretsen Ja 

fler kunder, ökad 

försäljning 

Kummin 

Bistro Café ägare restaurang/bar mikro 

Groupon, 

Donedeal 2-3 ggr annat: prova på 1-2 ggr öka kundkretsen Nej 

fick inga nya 
kunder, tjänade 

inget 

Marline 

Salong ägare salong/spa mikro 

Groupon, 
Lokaldeale

n 1 ggr - 1-2 ggr öka kundkretsen Ja fler kunder 
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Nirvana ägare sjukvård/hälsa mikro 

Groupon, 

Rabble, 
annan 1 ggr - 1-2 ggr 

öka kundkretsen, öka 
kännedomen, annat: Nej 

fick inga nya 
kunder 

Nyåks 
Industries ekonomichef detaljhandeln mikro 

Groupon, 

Let's Deal, 
annan 1 ggr - 5-6 ggr 

öka försäljningen, öka 

kundkretsen, öka lojala 

kundkretsen, öka 
kännedomen Nej förlorade pengar 

 
Restaurang 

Gotland 

 

ägare 

 

restaurang/bar 

 

litet 

 
Groupon, 

Let's Deal 

 

2-3 ggr 

 

annat: 

 

1-2 ggr 

 

öka kännedomen 

 

Delvis 

 

fick många nya 
kunder, annat 

 

Salong 
Beautech 

övrigt anställd: 

marknadsförin
gsansvarig salong/spa mikro 

Groupon, 
Let's Deal 2-3 ggr annat: 1-2 ggr 

öka kundkretsen, öka 

lojala kundkretsen, öka 
känndomen, annat: Nej 

förlorade 

befintliga kunder, 
annat: 

Salong Nail 
Fashion ägare salong/spa mikro 

Groupon, 

MSN 
Lokaldealen 1 ggr - 0 ggr annat: Nej tjänade inget 

SelinSolutions ägare sjukvård/hälsa mikro Groupon 1 ggr  -  0 ggr annat: Ja annat: 

StikkiNikki ägare restaurang/bar mikro Groupon 1 ggr  -  0 ggr 

öka kundkretsen, öka 

lojala kundkretsen Delvis 

fler kunder, fler 

lojala kunder 

Skönhetsbaren ägare salong/spa mikro Groupon 1 ggr  -  0 ggr öka kundkretsen Nej 
fick inga nya 
kunder, annat: 

Stockholm 

Salsa Dance ägare sjukvård/hälsa mikro 

Groupon, 

Rabble 1 ggr - 1-2 ggr 

öka kundkretsen, öka 

kännedomen Nej tjänade inget 

SverigeKids ägare övrigt litet Groupon 1 ggr  -  0 ggr 

öka kännedomen, öka 

kundkretsen, annat: Ja ökad kännedom 

Twinkles.se ägare detaljhandeln mikro Groupon 1 ggr - 0 ggr 

annat: öka kännedomen 

om produkt Vet ej tjänade inget 

Vasastans 

nagelcenter ägare salong/spa mikro 

Groupon, 

annan 1 ggr  -  1-2 ggr öka kännedomen, annat: Vet ej 

fick inga nya 

kunder, tjänade 

inget, annat: 

Zumba Center ägare sjukvård/hälsa mikro 
Groupon, 
annan 1 ggr  -  3-4 ggr öka kundkretsen Ja fler kunder 

 

Företagsenkäter 
         

Firma Eila 

Tickain ägare salong/spa mikro Groupon 1 ggr  - 0 ggr 

öka försäljningen, öka 

kännedom Delvis 

ökad kännedom, 

fick inga nya 
kunder, tjänade 

inget 

Företag L övrig anställd salong/spa litet Groupon 1 ggr - 0 ggr 

öka försäljning, öka 

kundkretsen, öka 
kännedomen Nej 

dåligt rykte, fick 

inga nya kunder, 
förlorade pengar 

Företag M ägare detaljhandeln mikro Groupon 1 ggr - 0 ggr 

öka försäljningen, öka 

kundkretsen samt lojala 
kundkretsen, öka 

kännedomen, annat: Ja 

fler kunder, fler 

lojala kunder, 
ökad försäljning, 

ökad kännedom 

Företag N övrig anställd utbiildning mikro 

Groupon, 

Let's Deal 4-5 ggr 

bra rykte, 

ökade 

försäljningen 3-4 ggr 

öka försälningen, öka 

kundkretsen, öka 

kännedomen Delvis 

ökad försäljning, 

ökad kännedom 

Företag O ägare detaljhandel mikro Groupon 1 ggr  -  0 ggr 

öka försäljningen, öka 

kännedomen Nej 

tjänade inget, fick 

inga nya kunder 

HairMax ägare detaljhandeln mikro 

Groupon, 

annan 2-3 ggr - 1-2 ggr öka kundkretsen Delvis fler kunder 

Hotel Kocksta 

Gården ägare turism/resor mikro 

Groupon, 
annan: Take 

Offer 1 ggr - 1-2 ggr öka försäljningen Ja 

fler kunder, ökad 

försäljning, ökad 
kännedom, 

lönsam kampanj 

Restaurang 
Ett Hundra 

Ett ägare restaurang/bar litet 

Groupon, 

Let's Deal 4-5 ggr 

nya kunder, 
ökade 

försäljningen 1-2 ggr 

öka kundkretsen, öka 

kännedomen Delvis 

fler kunder, ökad 

försäljning 

Sundbybergs 

Kiropraktik ägare sjukvård/hälsa mikro Groupon  1 ggr - 0 ggr öka kundkretsen Delvis 

fler kunder, ökad 

kännedom 

 



81 

 

För fråga 17 gäller att f innebär antal kunder före kampanjen, u innebär antal Grouponkunder under 

kampanjen samt e som menas antal kunder efter att kampanjen genomförts, kan innebära antal 

återkommande kunder.  

Företag 

intervju Fråga 11 

Fråga 11 

varför? Fråga 12 Fråga 13 Fråga 14 Fråga 15 Fråga 16 Fråga 17 Fråga 18 Fråga 19 Fråga 20 Fråga 21 

Amazing Smile Ja 

endast andra 

företag lyckad nej nej vet ej vet ej u: 320 båda  ja nej 

som att skrapa 

triss, spänning 

Athletes Clinic Nej annat: lyckad nej nej delvis ökade lite 

u: 130, e: 

<10% återkom groupon ja nej positivt 

Beautysecrets.se vet ej vet ej lyckad nej nej Nej Inget 

u:300-400, e: 

0% återkom groupon ja nej 

stressigt, 

positivt, 

annat: 

Beauty Care Ja 

ett annat 

företag: Let's 

Deal 

väldigt 

misslyckad 

ja: 1 

extra nej Ja 

ökade 

mycket: 

60% 

u: 660 - ca 500 
kom, e: ca 10% 

återkom - kan 

vara fler. groupon ja ja stressigt 

Dentsmile Ja Groupon 

väldigt 

lyckad ja: 1 st nej Ja 

ökade 

mycket: 

60% 

u: 400, 

kampanj ej klar 

än båda ja ja 

stressigt, 

mycket arbete 

Dömle Herrgård Nej 

för kostsamt, 

uppfyllde ej 

målen gick +/-0 ja: 3 st nej delvis ökade lite u: 1000 båda ja nej 

stressigt, 

positivt 

Erssons Fisk & 
Deli Nej 

för kostsamt, 
annat lyckad nej nej Nej Inget 

u: 1000, e: 0% 
återkom vet ej ja ja 

stressigt, 
positivt, annat 

Fårösunds 

fästning by 
Pontus Ja Groupon 

väldigt 
lyckad ja nej Ja 

ökade 
mycket u: 200 båda nej nej 

stressigt, 

positivt, 
annat: 

Företag A Nej annat: 

väldigt 

misslyckad ja ja Nej Inget u: 625 groupon ja ja 

stressigt, 

annat: 

Företag B Nej för kostsamt lyckad nej nej Ja 
ökade 
mycket 

u:250, e:10% 
återkom groupon ja nej 

stressigt, 
positivt, annat 

Företag C Nej 

annat: "sålde 

ut sig" man 

ska inte gå 
ner i pris - 

svårt att sälja 

till 
originalpris 

efter lyckad nej 

ja: 1 
akvariu

m Ja 

ökade lite: 

7% 

f: nystartat, u: 
1400, e: 5-10% 

återkommande, 

25-30% 
rekommendera

de 

ert 

varumärke ja ja 

stressigt, 

annat 

Företag D Nej 

annat: vill 
avsluta 

nuvarande 

kampanj lyckad nej nej ja 

ökade lite: 

20% 

u: 200, e: 5% 

återkom. båda ja nej 

stressigt, 

nedringd 

Företag E vet ej 

ett annat 

företag: Fine 

Wine misslyckad nej nej nej Inget 

u: 400, 380 

kom, e: 3% 

återkom groupon ja ja 

stressigt, 

mycket jobb, 

gick nästan in 

i väggen. 

Företag F Ja Groupon lyckad nej nej ja ökade lite 

u: 400, e: 0% 

återkom båda ja nej stressigt 

Företag G Ja 

ett annat 

företag gick +/-0 nej nej delvis 

ökade lite: 

4% 

u: 25, men 40 
levererades, e: 

0% återkom 

ert 

varumärke nej kanske positivt 

Företag H Ja 

Groupon 

samt andra 
företag gick +/-0 ja: 1 st nej delvis ökade lite 

f: 75-125, u: 

120, e: 8% 
återkom groupon ja - annat: 

Företag I Ja Groupon 

väldigt 

lyckad nej ja, lite ja ökade lite 

u: 500-550, e: 

pågår 
fortfarande så 

vet ej 

ert 

varumärke nej nej annat 

Företag J Nej annat: lyckad nej nej nej Inget u: 250 

ert 

varumärke ja nej annat 

Företag K Nej 

annat: fått 

kunder men 

ej lönsamt lyckad nej 

ja: elfil 

för 900 

kr delvis ökade lite 

u: 126, e: 30-

40% återkom 

ert 

varumärke ja ja 

stressigt, 

panik 

Hamam Oriental Nej annat: lyckad 
ja: 2 
extra nej Ja ökade lite 

u: 800, e: 0% 
återkom båda ja ja positivt, annat 
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Hypnosia HB vet ej annat: lyckad nej nej ja ökade lite u: 140 + 250 groupon ja nej annat: 

IQ Travel 
Nordic Ja 

Groupon 

samt andra 
företag 

väldigt 
lyckad nej nej delvis ökade lite 

f: 5000, u: 500, 

e: 4-6% 
återkom båda nej nej 

stressigt, 

positivt, 
negativt 

Kummin Bistro 

Café Nej vet ej misslyckad nej nej nej Inget 

u: 40+200, e: 

0% återkom groupon ja ja 

annat: struligt 

med koderna 

Marline Salong Nej 

annat: 
jobbade 

gratis lyckad nej nej ja 

ökade 

mycket 

u: 300, e: 3% 

återkom groupon ja nej stressigt, kaos 

Nirvana Nej 

uppfyllde ej 

målen 

väldigt 

misslyckad nej nej nej Inget 

u: 200, 100 
kom, e: 0% 

återkom vej ej ja nej 

negativt, 

annat: 

 

Nyåks 
Industries 

 
Ja 

 

endast andra 
företag 

 
gick +/-0 

 
nej 

 
nej 

 
delvis 

 
ökade lite 

 

f: 500, u: 250, 
e: 1% återkom 

 
båda 

 
ja 

 
kanske 

 

stressigt, 
negativt 

 

Restaurang 

Gotland 

 

nej 

 

annat: 

 

gick +/-0 

 

nej 

 

nej 

 

ja 

 

ökade 

mycket 

 

u: gotland: 6-
700, gute: 

2000, e: totalt 

5% återkom 

 

båda 

 

ja 

 

nej 

 

stressigt 

Salong 
Beautech Ja Groupon 

väldigt 
misslyckad nej nej nej Inget 

u: 320, e: 3% 
återkom groupon ja ja annat: 

Salong Nail 
Fashion Ja 

ett annat 
företag gick +/-0 

ja: 1 
extra nej ja ökade lite 

u: 130+150, e: 

10-14% 
återkom 

ert 
varumärke ja nej annat: 

SelinSolutions Nej annat: lyckad nej nej ja 

ökade 

mycket 

u: 50-60, e: 

50% återkom båda ja kanske positivt 

StikkiNikki Nej annat gick +/-0 nej nej ja ökade lite 
u: 377, e: 13% 
återkom båda ja nej stressigt 

Skönhetsbaren Nej 

uppfyllde ej 

målen misslyckad nej nej ja ökade lite 

u: 300, e: 3% 

återkom vet ej ja vet ej 

stressigt, 

negativt. 

Stockholm Salsa 
Dance Nej 

uppfyllde ej 
målen 

väldigt 
misslyckad nej nej vet ej  vet ej  

f: 2000, u: 4-5 
e: 0% återkom groupon ja ja annat 

SverigeKids Ja Groupon lyckad ja nej ja ökade lite 

u: 100, e: 50% 

återkom båda ja kanske stressigt 

Twinkles.se vet ej annat: gick +/-0 nej nej delvis ökade lite 
u: 80, e: 0% 
återkom 

ert 
varumärke ja nej annat 

Vasastans 
nagelcenter Ja 

ett annat 
företag 

väldigt 
misslyckad ja nej ja Inget 

u: 200, e: 0% 
återkom inget ja ja 

stressigt, 

positivt, 
negativt. 

Zumba Center Nej nej 

väldigt 

lyckad nej  nej  ja 

ökade 

mycket 

u: 300, e:60% 

återkom båda ja nej  

stressigt, 

positivt 

 

Företagsenkäter 
           Firma Eila 

Tickain vet ej 
uppfyllde ej 
målen gick +/-0 nej nej delvis ökade lite 

f: 10, u: 150, e: 
0% återkom båda ja kanske 

stressigt, 
positivt 

Företag L Nej 

för kostsamt, 

uppfyllde ej 
målen 

väldigt 
misslyckad nej nej nej Inget vet ej Groupon ja vet ej negativt 

Företag M Ja Groupon 

väldigt 

lyckad nej 

ja: 

planerin

gsdag ja ökade lite u: 650 båda ja nej 

stressigt, 

positivt 

Företag N Ja 

Groupon 

samt andra 

företag gick +/-0 nej nej ja ökade lite - 

ert 

varumärke ja kanske positivt 

Företag O Nej 
uppfyllde ej 
målen gick +/-0 nej nej nej Inget  - Groupon ja ja annat: 

HairMax vet ej annat: lyckad - - ja ökade lite u: 50 Groupon ja nej annat: 

Hotel Kocksta 
Gården Ja 

Groupon 

samt andra 
företag 

väldigt 
lyckad ja: 2 st 

ja: 10 
000 kr delvis - 

u: 1000, e: 2% 
återkom båda nej nej positivt 

Restaurang Ett 
Hundra Ett Ja 

Groupon 

samt andra 
företag gick +/-0 nej  nej  ja  ökade lite 

f: 20, u: 50, e: 
10% återkom båda ja ja stressigt 

Sundbybergs 

Kiropraktik Nej 

för kostsamt, 

annat: misslyckad - - ja ökade lite u: 94 båda ja ja negativt 
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41. Sammanfattning av svar från övriga intervjufrågor 

Denna bilaga behandlar endast de 37 intervjuade företagen. Följande intervjufrågor gäller: 

Fråga 1 Hur fungerade kommunikationen med Groupon? 

Fråga 1a Påverkades Ni negativt av kommunikationsproblemen? 

Fråga 2 Var avgiften förhandlingsbar? 

Fråga 3 Hade Ni fått information om momsen? 

Fråga 3a Påverkades Ni negativt av momsproblemen? 

Fråga 4 Påverkades de lojala kunderna av kampanjen? 

Fråga 4a Om ja, vilken påverkan skedde på de lojala kunderna? 

Fråga 5 Råkade Ni ut för fuskande Grouponkunder? 

Fråga 6 Tror Ni att en flergångsrabatt hade påverkat kundlojaliteten? 

Fråga 7 Använde Ni flergångsrabatt under eller efter kampanjen? 

Fråga 7a Påverkan av användning av flergångsrabatt 

Fråga 8 Använde Ni maxtak? 

Fråga 8a Bedömning av kampanjen i relation till maxtak 

Fråga 9 Var företaget nystartat? 
 

 

  

  Se tabellen på nästkommande sida. 
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Övriga intervjufrågor Fråga 1 

Fråga 

1a Fråga 2 Fråga 3 

Fråga 

3a Fråga 4 

Fråga 

4a 

Fråga 

5 Fråga 6 

Fråga 

7 Fråga 7a Fråga 8 Fråga 8a 

Fråga 

9 

Amazing Smile Dåligt Nej Nej Bortfall - Bortfall - Nej Bortfall Ja Positivt Nej 

 

Ja 

Athletes Clinic Bra Nej Bortfall Bortfall - Bortfall - Nej Bortfall Nej - Nej 
  

Beautysecrets.se Bra Nej Bortfall Bortfall - Bortfall - Nej Bortfall Nej - Nej 

  
Beauty Care Dåligt Ja Ja Nej Ja Ja Negativt Ja Ja Ja Positivt Nej 

  
Dentsmile Dåligt Nej Bortfall Bortfall - Bortfall - Nej Bortfall Nej - Nej 

  
Dömle Herrgård Dåligt Ja Nej Bortfall - Nej - Nej Bortfall Nej - Nej 

 

Ja 

Erssons Fisk & Deli Dåligt Nej Bortfall Bortfall - Bortfall - Nej Bortfall Nej - Nej Lyckad 

 
Företag A Sådär Nej Ja Nej Ja Ja Negativt Ja Bortfall Nej - Nej 

  

Företag B Sådär Nej 

Hela 

avtalet var 
det Ja Nej Bortfall - Ja Bortfall Nej - Ja 

  

Företag C Dåligt Ja Ja 

Delvis, 

diffus Delvis Nej - Nej Nej Nej - Ja Lyckad Ja 

Företag D Bra Nej Nej Ja Nej Bortfall - Ja Bortfall Ja Positivt Nej 

  
Företag E Dåligt Ja Nej Ja Nej Bortfall - Nej Bortfall Nej - Nej 

  

Företag F Sådär Nej Ja 

Delvis, 

diffus Nej Ja Negativt Nej Bortfall Nej - Nej 

  
Företag G Dåligt Ja Ja Ja Nej Nej - Nej Delvis Nej - Nej 

 
Ja 

Företag H Dåligt Ja Vet ej Nej Ja Bortfall - Ja Ja Ja 

Delvis 

positiv Nej 

  
Företag I Bra Nej Ja Ja Nej Bortfall - Nej Nej Nej - Nej 

  
Företag J Bra Nej Ja Ja Nej Nej - Nej Bortfall Nej - Nej 

  
Företag K Bra Nej Ja Nej Delvis Bortfall - Nej Ja Ja Positivt Nej 

  Fårösunds fästning 

by Pontus Bra Nej Nej Ja Nej Bortfall - Nej Bortfall Nej - Ja 

Väldigt 

lyckad 
 

Hamam Oriental Sådär Nej Nej Nej Ja Bortfall - Nej Bortfall Nej - Nej 

  
Hypnosia HB Dåligt Nej Nej Nej Ja Ja Negativt Ja Nej Nej - Nej 

  
IQ Travel Nordic Bra Nej Ja Ja Nej Nej - Nej Bortfall Nej - Nej 

  
Kummin Bistro Café Sådär Nej Ja Ja Nej Bortfall - Ja Bortfall Nej - Nej 

  
Marline Salong Sådär Delvis Nej Nej Ja Ja Negativt Nej Ja Nej - Nej 

  

Nirvana Dåligt Nej Nej Bortfall - Bortfall - Nej Nej Ja 
Ingen 
skillnad Nej 

  
Nyåks Industries Dåligt Ja Nej Ja Nej Nej - Ja Ja Ja Positivt Nej 

  
Restaurang Gotland Bra Nej Ja Bortfall Nej Nej - Nej Bortfall Nej - Nej 

 

Ja 

Salong Beautech Dåligt Ja Nej Nej Ja Ja Negativt Nej Nej Nej - Nej 
  

Salong Nail Fashion Dåligt Ja Nej Nej Ja Bortfall - Ja Ja Ja Positivt Ja ,+/- 0 

 
SelinSolutions Bra Nej Ja Ja Nej Nej - Nej Bortfall Ja Positivt Ja Lyckad 

 
StikkiNikki Bra Nej Nej Ja Nej Ja Negativt Nej Bortfall Nej - Nej 

 
Ja 

Skönhetsbaren Dåligt Ja Nej Ja Nej Nej - Nej Nej Nej - Ja Misslyckad 

 Stockholm Salsa 

Dance Dåligt Nej Nej Ja Nej Ja Negativt Nej Bortfall Nej - Nej 
  

SverigeKids Bra Nej Ja Ja Nej Nej - Nej Ja Ja Positivt Ja Lyckad 

 
Twinkles.se Dåligt Nej Nej Bortfall - Nej - Ja Bortfall Nej - Nej 

  Vasastans 

nagelcenter Bortfall - Nej Nej Ja Ja Negativt Nej Ja Nej - Ja 

Väldigt 

misslyckad 

 
Zumba Center Bra Nej Nej Ja Nej Nej - Nej Ja Ja Positivt Nej 

  



85 

 

42. Sammanfattning av svar från köpare av dagserbjudanden 

Tabellen nedan gäller för frågor 1-8 i konsumentenkäten, på nästa sida presenteras även frågor 9-14. 

Konsument 1 2 3 4 5 5. Varför/varför inte? 6 7 8 

1 Kvinna 16 - Singel Ja Billigt Groupon 2-3 ggr/månad Restaurang/bar, salong/spa 

2 Kvinna 20 - Singel Ja Nya behov, bra rykte Groupon Sällan - 

3 Kvinna 20 - 

F/G/S 0 

barn Ja Billigt, nya behov Groupon - - 

4 Kvinna 20 4000 

F/G/S 0 

barn Ja Billigt, nya behov 

Let's 
deal, 

Rabble 1 gång/månad Restaurang/bar, salong/spa 

5 Kvinna 20 2700 Singel Ja Billigt Rabble 1 gång/månad Salong/spa 

6 Kvinna 21 - Singel Ja Billigt, nya behov Groupon Sällan Restaurang/bar, salong/spa, utbildning, övrigt 

7 Kvinna 21 - Singel Ja Nya Behov Groupon Sällan Övrigt 

8 Kvinna 21 13000 Singel Ja Billigt, nya behov Groupon Sällan Salong/Spa 

9 Kvinna 22 10500 Singel Ja Billigt, nya behov 

Groupon, 

Rabble 1 gång/månad Restaurang/bar, detaljhandeln, övrigt 

10 Kvinna 22 3500 Singel Ja Billigt, nya behov 
Groupon, 
Rabble Sällan Restaurang/bar, salong/spa, speciella events 

11 Kvinna 23 24000 - Ja Billigt, nya behov Groupon Sällan Restaurang/bar, salong/spa 

12 Kvinna 23 10000 

F/G/S 0 

barn Ja 

Billigt, nya behov, bra 

rykte Groupon Sällan Salong/spa 

13 Kvinna 24 

10-12 

000 

F/G/S 0 

barn Ja 

Billigt, bra kvalité, bra 

rykte Groupon Sällan 

Restaurang/bar, salong/spa, sjukvård/hälsa, 

turism/resor 

14 Kvinna 24 - Singel Ja Bra rykte Annan Sällan Salong/spa 

15 Kvinna 24 6000 Singel Ja Nya behov Groupon Sällan Salong/spa 

16 Kvinna 24 22000 
F/G/S 0 
barn Ja Nya behov Groupon 1 gång/månad Restaurang/bar, turism/resor, övrigt 

17 Kvinna 24 9000 Singel Ja Billigt, nya behov Groupon Sällan Sjukvård/hälsa 

18 Kvinna 25 10000 Singel Ja Bra rykte Groupon Sällan Sjukvård/hälsa, speciella events 

19 Kvinna 25 10000 

F/G/S 1 

barn Ja Vet ej Groupon Sällan Restaurang/bar 

20 Kvinna 25 8000 Singel Ja Nya behov Groupon Sällan Restaurang/bar, detaljhandeln 

21 Kvinna 26 13000 

F/G/S 0 

barn Ja Billigt, nya behov Rabble Sällan Restaurang/bar, detaljhandeln 

22 Kvinna 26 12000 Singel Ja 
Billigt, bra kvalité, bra 
rykte Groupon Vet ej Salong/spa, turism/resor 

23 Kvinna 26 8500 Singel Ja Billigt 

Groupon, 

Let's 
Deal Sällan Restaurang/bar, salong/spa, sjukvård/hälsa 

24 Kvinna 27 - 

F/G/S 0 

barn Ja Billigt Groupon Sällan Restaurang/bar, salong/spa, sjukvård/hälsa 

25 Kvinna 28 - 
F/G/S 2 
barn Ja Billigt Groupon Sällan Detaljhandeln, Fordon 

26 Kvinna 30 - 

F/G/S 1 

barn Ja Billigt Groupon 2-3 ggr/månad Restaurang/bar, övrigt 

27 Kvinna 32 20000 

F/G/S 2 

barn Ja Billigt, nya behov Groupon Sällan Salong/spa 

 

28 Kvinna 32 - 

F/G/S 0 

barn Ja Billigt 

Groupon, Let's 

Deal Sällan Restaurang/bar, övrigt 

29 Kvinna 36 - 

F/G/S 2 

barn Ja Billigt Groupon Sällan Restaurang/bar, salong/spa 

30 Kvinna 40 20000 

F/G/S 2 

barn Ja Billigt, nya behov Groupon Sällan Restaurang/bar, salong/spa, sjukvård/hälsa 

31 Kvinna 41 - 

F/G/S 0 

barn Ja Billigt, nya behov 

Groupon, Let's 

Deal, annan: 

Gruppi 

1 

gång/månad Restaurang/bar, salong/spa, sjukvård/hälsa 

32 Kvinna 46 - 
F/G/S 1 
barn Ja 

Billigt, nya behov, 
bra rykte 

Groupon, Eniro 
Deals Sällan Salong/spa, speciella events 

33 Kvinna 47 10000 

F/G/S 0 

barn Ja Billigt Annan 

2-3 

ggr/vecka Övrigt 

34 Kvinna 48 17000 
F/G/S 2 
barn Ja 

Billigt, bra kvalité, 
nya behov, bra rykte Enirodeal Sällan Salong/spa, sjukvård/hälsa 

35 Kvinna 48 40000 

F/G/S 0 

barn Ja Billigt Annan Sällan Detaljhandeln 

36 Kvinna 53 15700 
F/G/S 0 
barn Ja Billigt, bra kvalité Groupon 

1 
gång/vecka 

Restaurang/bar, salong/spa, detaljhandeln, 
sjukvård/hälsa 
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37 Kvinna 54 - Singel Ja Bra kvalitet, bra rykte 

Groupon, Let's 

Deal 

1 

gång/månad Restaurang/bar, salong/spa 

38 Man 20 - Singel Ja Bra service Let's Deal 
1 
gång/månad Turism/resor 

39 Man 20 - Singel Ja Nya Behov Let's deal Sällan Restaurang/bar 

40 Man 21 - 
F/G/S 0 
barn Ja Billigt 

Groupon, Let's 
Deal, Rabble 

1 
gång/vecka 

Restaurang/bar, salong/spa, detaljhandeln, 

fordon, städ, sjukvård/hälsa, utbildning, 
turism/resor, speciella events, övrigt 

41 Man 21 - Singel Ja Bra rykte Groupon Sällan Salong/spa, fordon, utbildning 

42 Man 22 - Singel Ja Billigt, nya behov 

Groupon, 

Rabble Sällan Restaurang/bar, detaljhandel 

43 Man 23 - Singel Ja Billigt, Nya behov Rabble 
1 
gång/månad 

Restaurang/bar, salong/spa, detaljhandeln, 
fordon, utbildning, turism/resor 

44 Man 25 - Singel Ja Billigt Groupon, annan Sällan Restaurang/bar, salong/spa 

45 Man 27 32000 Singel Ja Nya behov 

Groupon, Let's 

Deal Sällan Salong/spa, turism/resor 

46 Man 28 - Singel Ja Billigt Groupon 

2-3 

ggr/vecka Restaurang/bar, salong/spa 

47 Man 28 25000 Singel Ja Billigt Rabble Sällan Restaurang/bar 

48 Man 29 23000 Singel Ja Billigt 
Groupon, Let's 
Deal 

2-3 
ggr/månad Restaurang/bar, fordon 

49 Man 30 26000 Singel Ja Billigt 

Groupon, Let's 

Deal, annan: 

Lokaldealen Sällan Restaurang/bar, detaljhandeln, speciella events 

50 Man 39 30000 - Ja Nya behov Groupon Sällan Salong/spa, turism/resor 

51 Man 45 - 

F/G/S 2 

barn Ja Nya behov, annat Groupon 

1 

gång/vecka Salong/spa, sjukvård/hälsa, turism/resor 

Konsument 9 10 11 12 13 13. Varför/Varför inte? 14 

1 Groupon m.fl. Nej Dyr i drift Ibland Ja Bra/hög kvalité 

Bra service, bra originalpris, 

trevlig miljö, bra kvalité 

2 Groupon m.fl. Ibland Dyr i drift Ibland Vet ej Vet ej 

Bra service, Bra originalpris, 

bra kvalité, återkommande 

erbjudande 

3 - - - - - - - 

4 Groupon m.fl. Ibland 

Spenderar lite utöver de fasta 

kostnaderna Nej Nej 

Annat: Har ej haft behov utan 

skulle bara prova 

Bra service, bra kvalité, bra 
originalpris, återkommande 

erbjudande 

5 Båda Ibland Sparsam Nej Ja Bra/hög kvalité Bra service, bra kvalité 

6 Groupon m.fl. Nej Sparsam Ja Nej Finns nya erbjudanden Bra service, bra kvalité 

7 Vet ej Ja 
Spenderar lite utöver de fasta 
kostnaderna 

Endast 

vid 

tillräcklig 
rabatt Vet ej Vet ej Bra kvalité 

8 Båda Ibland 

Spenderar lite utöver de fasta 

kostnaderna Nej Nej 

Produkten/tjänsten var ej värd 

priset, finns nya erbjudanden 

Bra service, bra originalpris, bra 

kvalité  

9 Groupon m.fl. Ibland Sparsam Nej Vet ej Finns nya erbjudanden 
Återkommande erbjudande, bra 
kvalité 

10 Båda Ja Sparsam Nej Nej Finns nya erbjudanden 

Bra service, Bra originalpris, 

trevlig miljö, bra kvalité 

11 Groupon m.fl. Ibland Dyr i drift - Nej Vet ej 

Bra service, bra originalpris, 
återkommande erbjudande, 

trevlig miljö 

12 Båda Ja 

Sparsam, priskänslig, 
spenderar lite utöver de fasta 

kostnaderna Ibland Nej 

Produkten/tjänsten ej värd 

priset, finns nya erbjudanden 

Bra service, bra originalpris, 
återkommande erbjudande, 

trevlig miljö, bra kvalité 

13 Groupon m.fl. Ibland Vet ej Ibland Nej Vet ej Bra service, bra originalpris 

14 Groupon m.fl. Ibland 
Använder ofta 
rabattkuponger Nej Nej Vet ej Vet ej 

15 Groupon m.fl. Ja Sparsam Ibland Nej Vet ej Bra service, Bra kvalité 

16 Vet ej Nej 

Spenderar lite utöver de fasta 

kostnaderna Ibland Ja Bra/hög kvalité Bra service, bra originalpris 

17 Groupon m.fl. Ja 

Sparsam, priskänslig, 
använder ofta 

rabattkuponger, spenderar 

lite utöver de fasta 
kostnaderna Nej Nej Finns nya erbjudanden Bra service, bra orginialpris 

18 Groupon m.fl. Ibland Vet ej Vet ej Vet ej Vet ej Vet ej 
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19 Vet ej Vet ej 

Använder ofta 

rabattkuponger Ibland Nej Vet ej Bra service, bra kvalité 

20 
Groupon 
m.fl. Ibland 

Dyr i drift, använder ofta 
rabattkuponger Vet ej Nej Vet ej Återkommande erbjudande 

21 Båda Ibland 

Spenderar lite utöver de fasta 

kostnaderna Ibland Nej Finns nya erbjudanden 

Återkommande erbjudande, bra 

kvalité 

22 
Groupon 
m.fl. Vet ej Dyr i drift Vet ej Vet ej Vet ej Bra kvalité 

23 Vet ej Vet ej 

Spenderar lite utöver de fasta 

kostnaderna Vet ej Vet ej Vet ej Bra originalpris, bra kvalité 

24 Båda Nej Annat Ibland Ja Bra service 

Bra service, återkommande 
erbjudande, trevlig miljö, bra 

kvalité 

25 Båda Ja 
Använder ofta 
rabattkuponger Nej Nej Dålig kvalité Bra service, bra kvalité 

26 Vet ej Nej 

Använder ofta 

rabattkuponger Ja Ja 

Bra/hög kvalité, 

produkten/tjänsten var värd 

originalpriset 

Bra service, bra originalpris, bra 

kvalité 

27 

Groupon 

m.fl. Ibland 

Annat: använder kuponger 

ibland men ganska "slösig" Ibland Nej 

Produkten/tjänsten var ej värd 

priset, finns nya erbjudanden 

Bra service, bra originalpris, bra 

kvalité 

28 Båda Ibland Annat: varierande Ibland Nej 

Annat: Nyligen använt 

erbjudandet så vet inte än om 

hon ska tillbaka 

Bra service, Bra originalpris, 

bra kvalité 

29 Företagets Ja Dyr i drift Ibland Nej Dålig kvalité Bra service, Bra kvalité 

30 Företagets Ibland Sparsam Ibland Ja Bra service, bra/hög kvalité 

Bra service, trevlig miljö, bra 

kvalité 

31 Båda Ibland Sparsam, Priskänslig Ibland Ja Bra kvalité 

Bra service, bra originalpris, bra 

kvalité 

32 Båda Ibland Priskänslig Ja Ja Unik produkt/tjänst Bra originalpris, bra kvalité 

33 Företagets Ibland Sparsam Ibland Ja Övrigt Annat 

34 Företagets Ja 

Spenderar lite utöver de fasta 
kostnaderna, annat: är emot 

rabatter Ibland Nej Dålig service, dålig kvalité 

Bra service, bra originalpris, bra 

kvalité 

35 Företagets Ibland 
Spenderar lite utöver de fasta 
kostnaderna Ibland Nej - Bra originalpris 

36 - - - - - - - 

37 Företagets Ibland Vet ej Ibland Nej Finns nya erbjudanden Bra service, trevlig miljö 

38 Båda Nej 

Använder ofta 

rabattkuponger Vet ej Nej 

Produkten/tjänsten var ej värd 

priset Bra kvalité 

39 Företagets Vet ej 

Spenderar lite utöver de fasta 

kostnaderna Ibland Ja Vet ej 

Återkommande erbjudande, 

trevlig miljö 

40 
Groupon 
m.fl. Ibland Sparsam, dyr i drift Ja Ja Bra service Återkommande erbjudande 

41 Båda Ja Dyr i drift Ibland Nej Vet ej Bra Service 

42 Båda Ja 
Sparsam, spenderar lite 
utöver de fasta kostnaderna Ibland Nej 

Dålig kvalité, 

produkten/tjänsten var ej värd 
priset, finns nya erbjudanden 

Återkommande erbjudande, bra 
kvalité 

43 Båda Ibland 

Dyr i drift, använder ofta 

rabattkuponger Ibland Ja 

Bra/hög kvalité, 

produkten/tjänsten var värd 

originalpriset, unik produkt Bra originalpris, bra kvalité 

44 Båda Ibland Dyr i drift Nej Ja 

Bra service, bra/hög kvalité, 

produkten/tjänsten var värd 

originalpriset 

Bra service, bra originalpris, bra 

kvalité 

45 Vet ej Vet ej Vet ej 

Endast 
vid 

tillräckligt 

stor rabatt Ja 

Produkten/tjänsten var värd 

originalpriset 

Bra service, bra originalpris, 

trevlig miljö, bra kvalité 

46 Båda Ibland 

Använder ofta 

rabattkuponger Ibland Ja Bra/hög kvalité, unik produkt Bra kvalité 

47 Vet ej Ibland Vet ej Ibland Ja Vet ej Bra service 

48 

Groupon 

m.fl. Ibland 

Dyr i drift, använder ofta 

rabattkuponger Ibland Ja 

Bra/hög kvalité, 
produkten/tjänsten var värd 

originalpriset 

Bra service, bra originalpris, 
återkommande erbjudande, bra 

kvalité 

49 

Groupon 

m.fl. Ja 

Priskänslig, använder ofta 

rabattkuponger Nej Nej 

Produkten/tjänsten var ej värd 

priset, finns nya erbjudanden Bra originalpris, bra kvalité 

50 

Groupon 

m.fl. Ibland Dyr i drift - Vet ej Vet ej Återkommande erbjudande 

51 
Groupon 
m.fl. Ibland Priskänslig Nej Vet ej Vet ej Återkommande erbjudande 
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43. Hypnosias samarbetsavtal 
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