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Sammanfattning 

 
Syfte: Uppsatsens syfte är att klargöra skillnaden mellan olika 

sorters rabatterade erbjudanden som kampanj och rea i Ur&Penns 

butiker. Syftet är även att se hur konsumenter ser på rabatterade 

erbjudanden och hur deras lojalitet kan påverkas av detta.  

 

Metod: En kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder 

har använts med en abduktiv ansats. Insamling av data har skett via 

enkäter, intervju och observation. Uppsatsen riktar sig in på att 

undersöka Ur&Penns marknad.  

 

Teori: Teorier som använts i uppsatsen beskriver prisstrategier, 

rabatterade erbjudanden, lojalitet ur konsumentperspektiv samt tar 

upp utsnitt ur marknadsföringslagen.  

 

Empiri: Empirin består av tre delar: webbenkät, intervju och en 

observation. Webbenkäten är skapad ur ett konsumentperspektiv 

medan intervjun är ur ett företagsperspektiv. En direkt observation 

har utförts av författarna.  

 

Slutsats: Det finns både negativa och positiva aspekter för både 

konsumenter och företag när det gäller rabatterade erbjudanden. 

Skillnaden mellan kampanj och rea är uppenbart i fakta men inte 

lika tydlig när det kommer till att se skillnaden i butik. 

Rabattaktiviteter används i butiker för att locka kunder till att 

handla. En stor del av våra respondenter uppfattar nedsatta priser 

som någonting positivt. 

 

Nyckelord: Realisation, kampanj, discounts, deals, price 

promotions, retail sales, pricing strategies, marknadsföring. 
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Definitioner och nyckelbegrepp 

 
Accessoarer: Ett samlingsbegrepp för tillbehör som oftast är kopplat till klädsel. Exempel på 

sådana är bälten, handskar, paraply, väskor, smycken med mera.1 

 

Bijouteri: Är ett samlingsbegrepp för smycken som oftast är tillverkade av bland metaller 

som även kallas Alloy.2 

 

Erbjuda: Ge ett anbud, ge, skänka, offerera m.m.3 

 

Kampanj: Butiker tar fram nya varor och erbjuder dessa till nedsatta priser under en viss tid 

för att påverka och locka till sig kunder.4 

 

Rabatt: Ett avdrag från det verkliga priset.5 

 

Rabatterade erbjudanden: Kombination av, erbjuda och rabatt. Det vill säga ge ett avdrag 

från det verkliga priset. 

 

Realisation/rea: Utförsäljning av varor, från tidigare säsonger till väsentligt nedsatt pris 

under en begränsad period.6 

                                                
1 http://www.ne.se/enkel/accessoarer 
2 http://www.ne.se/lang/bijouterier 
3 http://www.synonymer.se/?query=erbjuda 
4 http://www.ne.se/sve/kampanj 
5 http://www.ne.se/enkel/rabatt 
6 http://www.ne.se/enkel/realisation 
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1. Inledning 

Följande kapitel inleds med en bakgrund till vårt valda ämne och följs sedan av en 
problemdiskussion, samt syfte med vår studie som sedan utmynnar i vår forskningsfråga och 
avgränsning. 
 

1.1 Problembakgrund 

Ett pris är inte bara en siffra på en etikett utan förekommer i många former, utför flera 

funktioner och har fungerat som en av de viktigaste bestämningsfaktorerna för köparens val. 

Den hårda konkurrensen som råder på marknaden har lett till att konsumenter sätter press på 

återförsäljarna att sänka sina priser och återförsäljarna sätter press på tillverkarna att sänka 

sina priser. Resultatet är en marknad som kännetecknas av prissänkningar och rabatterade 

erbjudanden.7  

 

En varaktig prissänkning eller rabattaktivitet kan leda till att ett företag vinner nya 

konsumenter, det vill säga att antalet köpare ökar eftersom andelen som accepterat det nya 

priset ökar. Detta garanterar dock inte att resultatet blir bättre eller att företagets intäkter ökar. 

Ett antal konsumenter faller även bort då deras värdering av en vara inte längre stämmer 

överens med det nya priset. Konsumenterna påverkas av en prissänkning genom att deras 

förväntningar förändras i takt med att varans värde upplevs som annorlunda vid det nya 

förändrade priset.8 

 

Vi lever i en tid där vi ständigt omringas av rabatter, erbjudanden, ”helgpriser” och diverse. I 

detta konsumtionssamhälle är det nästan vanligare att handla till någon slags prissänkning än 

till fullpris. Konsumenter förväntar sig någon slags prissänkning av marknaden, vilket det i 

många fall sker. Mellandagsrea är någonting som pågår varje år och det har blivit allt 

vanligare att införa fler sådana stunder på året. Numera finns även vårrea, sommarrea och 

andra utförsäljningstillfällen.9  

 

Kampanj är ett rabatterat erbjudande som används dagligen inom detaljhandeln och sker 

utöver realisationstider. När en kampanj pågår i en butik är det dem nya modellerna av varor 
                                                
7 Kotler P. And Keller K.L. Marketing management. 2009 s.574 
8 Schäder G. Prissättning: rätt pris till rätt kund. 2006 s.133 
9 Smith S. And Schultz D.E: How to sell more stuff: promotional marketing that really works. 2004 s.123 
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som sätts till extra pris. Anledningen till att erbjudanden används i butiker är för att påverka 

och locka konsumenter att handla10. Multiköp är en vanlig form av kampanj som 

konsumenter oftast träffar på och denna form av erbjudande är även väldigt populär bland 

återförsäljare. Konsumenter erbjuds att till exempelvis köpa 3 varor för 69.90 kronor där 

styckpriset ligger på 29.90 kronor. Tidigare forskning visar på att denna typ av erbjudande 

ökar försäljningen i hög grad, till och med mer än om varan säljs i styckpris.11 

 

1.2 Problemdiskussion 

Prissänkningar är den vanligaste formen av säljfrämjande åtgärder på marknaden. Rabattering 

och olika typer av erbjudanden kan vara kostsamt för ett företag och även skada 

uppfattningen av varumärkesvärdet och kvalitén på produkterna. Därför är det viktigt för ett 

företag att veta vilken typ av marknadsföring som är önskvärt och värderas av 

konsumenterna.12  

 

Genom att butiker använder sig av varaktiga rabatterade erbjudanden kan det leda till att 

konsumenter börjar ifrågasätta prissättningen och produkternas värde. De kan känna sig 

vilseledda av butikens marknadsföring och anmäla till konsumentverket där det senare blir en 

utredning och böter kan fallas. Idag finns det kedjor inom detaljhandeln som råkat ut för 

granskning av konsumentverket och har då varit tvungna att ta åtgärden för dess beteende. 

 

En av kedjorna är Hemtex, ett företag inom hemtextil som har vilselett sina kunder genom att 

skriva ”rea på allt” när det endast gällt en del varor. Enligt Gunnar Larsson väcker ordet ”rea” 

många förväntningar om särskilt förmånliga erbjudanden och därför ska ordet användas med 

försiktighet.13 Konsumentverket har tidigare fått in klagomål över en annan 

detaljhandelskedja som Ur&Penn. Detta fall handlade om att rea skyltningen lockade en 

konsument att köpa en klocka ”för halva priset” i butik, men att han sedan känt sig lurad då 

han hittat en likadan till ordinariepris på nätet. Under år 2010-2011 var det ytterligare fyra 

                                                
10 Gupta S. And Cooper Lee G. The Discounting of Discounts and Promotion Thresholds. 1992 s.401-411 
11 Manning K.C. And Sprott D.E. Multiple unit price promotions and their effects on quantity purchase 
intentions. 2007 s.411-421 
12 Palazon M. And Delgado-Ballester E. Effectiveness of Price Discounts and Premium Promotions, Psychology 
& Marketing. 2009 s.1108-1129 
13 http://www.konsumentverket.se/Nyheter/Pressmeddelanden/Pressmeddelanden-20091/KO-stoppar-Hemtex-
langa-reor/ 
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anmärkningar om Ur&Penn som kommit in till konsumentverket. Efter att ha hamnat i kritik 

lovade Ur&Penn att upphöra alla vilseledande aspekter.14  

 

1.3 Syfte 

Uppsatsens syfte är att klargöra skillnaden mellan olika rabatterande erbjudanden och dess 

användning i butiker. Syftet är även att förstå hur dessa erbjudanden kan tolkas och hur de 

värderas hos konsumenterna men även hur företag resonerar kring rabatterade erbjudanden. 

 

1.4 Forskningsfråga 

Utifrån bakgrunden och problemdiskussionen kommer uppsatsen att undersöka frågan: 

Hur uppfattas upplägget av rea och kampanj ur ett konsumentperspektiv? 

 

Delfråga: Hur kan kunders lojalitet komma att påverkas av rabatterade erbjudanden? 

 

Delfråga: Hur resonerar företag kring rabatterade erbjudanden? 

 

1.5 Avgränsning 

Uppsatsen avser att avgränsas till att studera rabatterade erbjudanden ur ett konsument- och 

företagsperspektiv och därmed i anknytning till den svenska klock- och modeaccessoarkedjan 

Ur&Penn. Vidare kommer studien att avgränsas till en intervju med företaget, 

enkätundersökning på Facebook och för studenter på Södertörns högskola samt en 

observation som utförts i en av företagets butiker belägen i Stockholms stadsdel Kista.  

                                                
14 http://www.aftonbladet.se/nyheter/minekonomi/article15338453.ab 
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2. Metod 

I följande kapitel kommer de olika metoderna och tillvägagångssätten under 

uppsatsskrivandets gång att behandlas och beskrivas. 

 

2.1 Val av företag 

Ur&Penn är ett ungt företag inom modebranschen som sätter klockor i fokus men erbjuder 

även ett brett och attraktivt sortiment av modeaccessoarer. År 1943 grundades företaget av 

Erling Persson och är idag den största aktören på den svenska klockmarknaden. Sedan 2002 

ägs Ur&Penn av KIN AB och har 92 butiker med cirka 500 anställda i Sverige, varav 85 är 

helägda och sex drivs på franchisebasis. I Finland finns fyra butiker och flera är på gång.15 

 

Ur&Penn är det företag vi kom att tänka på när vi gjort klart för oss att undersöka en butik 

som använder sig av varaktiga kampanjer. Vi diskuterade kring olika butiker inom 

detaljhandeln och kom fram till att Ur&Penn verkar skilja sig på det sättet att de har 

kampanjpriser på ett väldigt stort antal varor i deras butiker. Skyltningen har även gjort oss 

uppmärksamma då vi tidigare sett ”Allt ska bort”, ”REA upp till 70 % “ och ”Slutspurt” fler 

gånger än vad vi sett i andra butiker. Därför har vi valt att undersöka kring kedjans så kallade 

marknadsföringsstrategi.    

 

2.2 Val av undersökningsmetod 

Det finns olika slags undersökningsmetoder att använda sig av beroende på vilken typ av 

information som krävs för forskningen. De två övergripande metoderna introduceras nedan.  

 

Kvantitativ metod innebär att mätningen och kvantifieringen räknas ut med hjälp av 

matematiska och statistiska redskap. Metoder av denna typ är numeriska observationer eller 

låter sig transformeras i sådana, med andra ord hård data. Kvalitativa metoder kännetecknas 

av undersökningar som inte använder sig av siffror eller tal. I denna metod använder man sig 

av verbala formuleringar där det viktigaste instrumentet är ”ordet”, det vill säga mjuk data.16  

 
                                                
15 http://uropenn.se/text/historia 2012-12-28 
16 Backman J. Rapporter och uppsatser. 2006 s. 31 
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Forskare kan mycket väl kombinera kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder i en 

och samma undersökning.17 Den kvantitativa metoden har varit lämplig för vår studie när vi 

genomfört en enkätundersökning. Samtidigt som den kvalitativa metoden har varit användbar 

i intervjun med företaget, samt för en observation i butik. 

 

2.3 Val av forskningsansats 

Forskning innebär att studera ett samband mellan teori och verklighet. Det förhållningssätt 

forskningen vanligtvis kan ha är induktiv, deduktiv eller abduktiv ansats.  

 

Induktion innebär att man drar slutsatser ifrån det speciella till det mer allmänna, från empiri 

till teori. Deduktion innebär att man avleder något från det generella till det konkreta, det vill 

säga från teori till empiri.18 ”Abduktion utgår från empiriska fakta liksom induktionen, men 

avvisar inte teoretiska förföreställningar och ligger i måtto närmare deduktionen. Analysen av 

empirin kan t.ex. mycket väl kombineras med, eller föregripas av, studier av tidigare teori i 

litteraturen; inte som mekanisk applicering på enskilda fall utan som inspirationskälla för 

upptäckt av mönster som ger förståelse”. Ett skifte mellan tidigare teori och empiri sker under 

forskningsprocessen, varvid båda successivt omtolkas i skenet av varandra.19  

 

Uppsatsens studie har utgått ifrån en abduktiv ansats, vilket betyder att ett samspel av 

induktion och deduktion försiggått. 

 

2.4 Utformning av enkät, intervju och observation 

Vid utformning av en enkät är det viktigt att ställa så konkreta frågor som möjligt. Det gör det 

lättare att svara och ger detaljerad information som gör det lättare att tolka data. 

Forskningsfrågornas avsikt är att få fram relevant kunskap om det som ska undersökas.20 Vid 

utformning av den elektroniska enkäten har vi använt oss av det webbaserade programmet 

Google Docs. 

 

                                                
17 Johannessen A. Och Tufte P.A. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. 2003 s.21 
18 Ibid. s.35 
19 Alvesson M. Och Sköldberg K. Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. 2008 s. 56 
20 Johannessen A. Och Tufte P.A. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. 2003 s.148 
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En enkät kan ha olika grader av strukturering när det gäller svarsalternativen. 

Prestrukturerade svarsalternativ är med andra ord färdiga sådana och öppna frågor är där 

respondenterna på egen hand kan skriva ner svaren. En kombination av ovanstående kallas 

för semistrukturerade enkäter.21 

 

Vi utformade en semistrukturerad webbenkät där frågorna varierade i fasta svarsalternativ 

och öppna frågor. Det fanns endast möjlighet för respondenten att ange ett svar på varje 

fråga. En del frågor hade svarsalternativet ”annat”, där respondenterna fritt kunde fylla i ett 

svar och en del frågor hade svarsalternativet ”ingen uppfattning” för att undvika att vårt 

resultat skulle baseras på gissningar. Efter att vi lagt in frågorna i Google Docs med en 

passande bakgrund, låste vi undersökningen och skapade en länk för enkäten. I programmet 

samlades svaren sedan in och sammanställdes i diagram för att vid senare tillfälle kunna 

analyseras (se bilaga 1). 

 

För att en intervju ska bli bra är det givetvis viktigt hur intervjuaren framför frågorna och 

presenterar intervjun för respondenten. En huvudsaklig regel är att frågorna måste vara enkla 

och korta. Det finns två varianter av genomförande när det gäller den kvalitativa intervjun. 

Strukturerande intervjuer, med en fast uppsättning frågor, där frågorna och ordningsföljden 

fastställs före intervjun. Respondenten har möjlighet att ge ett öppet svar. Sedan finns det den 

ostrukturerade intervjun då ett öppet samtal sker mellan intervjuaren och respondenten.22 

 

Vi valde att utföra en strukturerad intervju med marknadsföringschefen på Ur&Penn. Tanken 

var att få en personlig intervju mellan sex ögon, men det kunde inte ske då 

marknadsföringschefen var fullbokad fram till jul. Istället erbjöd hen oss att eventuellt kunna 

svara på våra frågor via e-post. Då intervjun inte ägde rum på en plats där intervjuaren och 

respondenten kunde se eller höra varandra, var det viktigt att formulera frågorna på ett 

objektivt sätt. Frågorna var anpassade till vilken detaljhandelskedja som helst och därmed 

inte riktat mot Ur&Penn (se bilaga 2). 

 

                                                
21 Johannessen A. Och Tufte P.A. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. 2003 s.150 
22 Ibid. s.97 
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En direkt observation innebär att undersökaren finns på plats i en situation som är relevant för 

studien och registrerar sina iakttagelser genom att se och lyssna. Data skapas genom att man 

antecknar det som sker under eller efter observationen.23 

 

För att få en inblick i den miljö vi ville undersöka valde vi att ta oss till Ur&Penns butik i 

Kista Galleria den 20 december 2012. En dag då både kampanjer och realisationer pågick. 

Dels för att observera butikens produkter, prissättning samt skyltning av rabatterande 

erbjudanden. Data fick vi genom att anteckna det vi såg på plats. 

 

2.5 Val av urvalsmetod 

Det finns två grupper av urvalsmetoder, sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval.24  

Den förstnämnda innebär att urvalet sker med en slumpmässig urvalsprocess och följden av 

detta blir att man kan få ett representativt urval. Ett icke-sannolikhetsurval är i själva verket 

ett samlingsbegrepp för alla de urvalsmetoder som inte grundar sig på någon 

sannolikhetsprincip. Vid ett sådant urval finns det större chans för vissa enheter i 

populationen att komma med.25 

 

Enkäten och intervjun ligger till grund för tre olika typer av icke-sannolikhetsurval; själv-, 

bekvämlighets- och anvisningsurval. Självurval innebär att respondenterna själva får välja 

ifall de ska ingå i urvalet eller inte. Bekvämlighetsurval innebär att respondenter som finns 

tillgängliga för forskaren väljs ut. Innebörden av anvisningsurval är att respondenterna väljs 

ut efter egenskaper de besitter.26 

 

Till en början var det tänkt att lägga upp enkäten på Ur&Penns egna ”fan page” sida på 

Facebook, för att på så sätt nå ut till deras kunder. Vi blev nekade till detta och valde att lägga 

ut den på våra egna Facebook sidor. Detta resulterade sig i ett självurval, där våra vänner i 

åldrarna 18-35 fick möjlighet att svara på enkäten. För att få respondenterna att svara på 

enkäten så uppdaterade vi våra statusar ett antal gånger för att göra den synlig på startsidan. 

Efter tre veckors tid och långsamma besvarningar, beslutade vi oss för att upphöra enkäten 

                                                
23 Johannessen A. Och Tufte P.A. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. 2003 s.88-89 
24 Lekvall P., Wahlbin C. Och Frankelius P. Information för marknadsföringsbeslut 2001 s.238 
25 Bryman A. Och Bell E. Företagsekonomiska forskningsmetoder 2010 
26 Lekvall P., Wahlbin C. Och Frankelius P. Information för marknadsföringsbeslut 2001 s.247-251 
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vid 50 svar. Vårt mål var att nå ut till 100 respondenter, så vi tog oss till Södertörns Högskola 

där vi ytterligare fick in 50 svar från studenter på skolan, vilket med andra ord blev ett 

bekvämlighetsurval. 

 

Anvisningsurval är den följande urvalsmetoden, då vi valde att undersöka ett specifikt företag 

och hade frågor som kunde besvaras av en marknadsföringschef på företaget. Därför blev det 

självklara valet att intervjua denna respondent. 

 

2.6 Val av data 

Uppsatsen ligger till grund för både primär och sekundärdata. Primärdata är ny information 

som kan bestå bland annat av intervjuer, enkäter eller observationer27. Primärdata för vår 

studie är aktuell då tidigare forskning inte har undersökt samma studie. I vår studie har vi 

använt oss av primärdata i form av elektroniska enkäter som kompletterats med en intervju 

via e-post samt en observation i en av Ur&Penns butiker. Enkätsvaren har vi behandlat med 

hjälp av Google Docs. 

 

Sekundärdata är den data som redan existerar28 och är stöd till vår primärdata. Vi har hämtat 

vår sekundärdata från artiklar, uppsatser, böcker, lagar, elektronisk material och tidskrifter. 

Vi har även använt oss av databaser som funnits tillgängliga via Södertörns högskola 

bibliotek. Bland annat: Business Source Premier, JSTOR och Google Scholars. Sökorden 

bestod av till exempel, realisation, kampanj, discounts, deals, price promotions, retail sales, 

pricing strategies, marknadsföring, sinnesmarknadsföring med flera. 

 

Utgångsläget till insamlad sekundärdata har varit att hitta relaterade referenser i tidigare 

uppsatser och diverse. Detta har gett oss möjlighet att se om det funnits annan tidigare 

forskning och teorier som kan vara användbara för vår studie. 

 

                                                
27 Ibid s.212 
28 Lekvall P., Wahlbin C. Och Frankelius P. Information för marknadsföringsbeslut 2001 s.212 



 13 

2.7 Undersökningens tillförlitlighet 

Validitet är mätinstrumentets förmåga att mäta det man avser att det ska mäta. Reliabilitet 

innebär att mätinstrumentet exempelvis enkätformulär ska ge tillförlitliga och stabila utslag.29 

 

För att säkerställa validiteten och reliabiliteten i vår undersökning genomfördes en 

”förstudie” av webbenkäten på ett litet antal försökspersoner. Detta för att få feedback dels 

för att undvika feltolkningar samt otydligheter. Enkätfrågorna bearbetades noga då ordningen 

på frågorna kunde påverkat svaren. Frågorna kring Ur&Penn ställdes sist i enkäten för att inte 

ha någon direkt påverkan på svarsalternativen gällande de ”allmänna” frågorna om 

rabatterande erbjudanden. Vid svarandet på webbenkäten kan respondenterna ha varit under 

stress eller blivit påverkade av andra externa faktorer vilket påverkar både validitet och 

reliabilitet. 

Yttre (extern) validitet är något som rör generalisering från urval till population. Är urvalet 

representativt för populationen? Det bästa sättet att kontrollera för yttre validitet är att 

genomföra samma undersökning i olika kontexter och vid olika tidpunkter.30 I helhet omfattar 

studien en låg extern validitet, då webbenkäten är begränsad till en specifik urvalsgrupp, 

intervjun till ett företag och en observation i en butik vid en tidpunkt. 

                                                
29 Eriksson L.T. Och Widersheim-Paul F. Att utreda, forska och rapportera 2006 s.60-61 
30 Johannessen A. Och Tufte P.A. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. 2003 s.240 
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3. Teori 

I följande kapitel kommer de teoretiska utgångspunkterna att ge den bakgrund som krävs för 

att förstå den empiriska undersökningen och uppsatsens analys. 

 

3.1 Prissättning och  strategi 

Lundén menar att prissättning är en av företagets viktigaste uppgifter. För att sätta ett 

optimalt pris på produkter så måste företaget ha en översikt på konkurrenternas priser, sina 

egna kostnader, och inte minst kundernas uppfattning om värdet på produkterna. Den 

perfekta prissättningen är när vinsten optimeras genom att få maximalt med köpare för en 

minimal prissänkning eller ett maximalt pris för en minimal sänkning av antalet köpare. Att 

åstadkomma detta är en svår konst. Prissättning är en ständig process eftersom det dagligen 

sker förändringar i och runt företaget. Man brukar tala om fyra konkurrensmedel inom 

marknadsföring och priset är en av dem.31 

 

Schäder redogör för begreppet prisstrategi vilket innebär hur man avser att välja väg för att nå 

de långsiktiga mål som satts för företagets priser. När ett företag har tydliga långsiktiga mål 

för sin prissättning så skapas också motiv för att fundera över hur prisstrategin kan användas 

som ett verksamt konkurrensmedel på marknaden. Den övervägande delen av 

prisaktiviteterna på en konsumentmarknad är rabattåtgärder, vilket snarast kan betraktas som 

en tillfällig marknadsanpassning av priset.32 

 

Rock anser att det är ur ett företagsperspektiv en negativ faktor att det ofta används rabatter i 

handeln. I vissa fall då en leverantör gör en prissänkning så kan det leda till att återförsäljaren 

även ger en rabatt till sina kunder, men så är ofta inte fallet. Återförsäljaren ger ut en rabatt 

oavsett leverantörens inverkan. Det finns de tillfällen där återförsäljaren måste anpassa priset 

nedåt på grund av marknaden och det som sker inom företaget. En rabattering av 

ursprungspriset och den kalkylerade marginalen kräver en ökad försäljning för att behålla en 

oförändrad bruttovinst/täckningsbidrag i kronor. 

                                                
31 Lundén B. Prissättning – Praktisk handbok 2008 s.9-10 
32 Schäder G. Prissättning: rätt pris till rätt kund. 2006 s.56 
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Ett exempel: 

Försäljningen av en glasskål 162 (exkl. moms) 

Inköp   112  

Bruttovinst     50 (=30,9%) 

Bruttovinst 100 glasskål   5 000 

 

 

Försäljning av en glasskål 

med 10 % rabatt  146 

Inköp   112 

Bruttovinst     34 (=23,3%) 

Bruttovinst 100 glasskål   3 400 

 

Exemplet visar att bruttovinsten i kronor kommer att sjunka med 16 kronor per skål om en 

rabatt på 10 % ges ut till konsumenterna. För att kompensera den förlorade bruttovinsten 

krävs en försäljningsökning på cirka 50 %. Det man vill komma fram till med exemplet ovan 

är att det är viktigt att veta vilka följder en prissänkning kan ge. Ifall det inte görs en 

noggrann beräkning så kan det uppstå förödande effekter för butikens ekonomi.33 

 

Företag kan använda sig av en lågprismodell i sin prissättning. Lundén menar att begreppet 

lågpris i allmänhet associeras med skumma varumärken och tvivelaktig kvalité, men att det 

inte behöver vara fallet. Ett företag kan använda sig av en lågprisstrategi även vid prissättning 

på produkter från mer etablerade tillverkare. Vid en lågprissättning strävar man ständigt efter 

att ha lägre priser än konkurrenterna. För att lyckas med detta krävs att man har hög 

omsättning och detta kan ta tid att uppnå, även om företagets priser är låga. Därför måste 

företaget ha finansiella muskler för att härda ut tills man nått den höga omsättningen. Lundén 

menar även att lågprisföretag ofta har lägre kostnader genom effektivare drift och liten 

personalstyrka. Men det helt avgörande är att få in tillräckligt stora volymer inom rimlig tid. 

Det är en enda egenskap som lågprisföretagen oftast bara fokuserar på, nämligen priset, och 

litar på att det finns tillräckligt många kunder som bortser från andra egenskaper som kvalité, 

bekvämlighet, varumärket och diverse. Deras kunder älskar det låga priset men det har sina 

                                                
33 Rock B. Bättre butiksekonomi. 2005 s.32-33 
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för- och nackdelar. Lika lätt som det är att locka till sig kunder är det för någon annan att ta 

över dem genom att erbjuda ett ännu lägre pris.34 

 

3.2 Rabatterade erbjudanden 

”Don’t sell your new product for $29. Offer it at $1 000 029 with a rebate of $1,000,000. 

People will think it’s a great bargain when in fact it’s just a huge inconvenience.” 

 Dilbert Cartoon35 

 

Mer än en fjärdedel av dagens marknadsföring inom detaljhandeln handlar om 

konsumenterbjudanden som kuponger, rabatter, realisationer, prisavdrag, gratisprover m.m. 

Vilken form av erbjudande som förkommer i butik grundar sig på hur företaget tror att deras 

kunder kommer att reagera på dessa. Syftet med erbjudanden till konsumenter är att de ska 

köpa.36 

 

Kotler och Keller beskriver några prissättningsstrategier som företag kan använda sig av för 

att locka kunder till att handla. 

 

‐ Lockpriser - Sänka priset på exempelvis välkända varumärken för att locka kunden till 

att köpa fler eller andra produkter ur sortimentet till ordinariepris. Intäkten för de 

övriga produkterna bör täcka differensen för prissänkning för produkten av det 

välkända varumärket.37 Som Andersson uttrycker det så lyder filosofin: ”det vi 

förlorar på gungorna ska vi ta igen på karusellen”38. 

‐ Speciell- event försäljning - För att locka fler kunder skapar butiker tillfällen vid 

speciella säsonger. Till exempel i december finns erbjudanden inför julen. 

‐ Låg ränta - Det kan erbjudas en förmånlig ränta för avbetalning istället för ett lägre 

pris. En del bilförsäljare erbjuder till och med avbetalning utan ränta för att locka till 

sig kunder. 

                                                
34 Lundén B. Prissättning – Praktisk handbok 2008 s.43-44 
35 Davis D.D. And Millner E.L. Rebates, Matches, and Consumer Behaviour, 2005 s.410-421. 
36 Folkes V. And Wheat R.D. Consumers’ price perceptions of promoted products, 1995 s.317-328. 
37 Kotler P. And Keller K.L. Marketing management 2009 s.600 
38 Andersson G. Kalkyler som beslutsunderlag: kalkylering och ekonomisk styrning. 2006 s.352 
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‐ Längre avbetalningstider - En förlängning av avbetalningstiden på lån lockar till mer 

köp då månads kostanden blir lägre för kunden. De bryr sig mindre om 

räntekostnaden och ser ofta till att de har möjlighet att betala månadskostnaden. 

‐ Garantier och service - Att erbjuda gratis eller lägre pris på garantier och service kan 

skapa efterfrågan till försäljning. 

‐ Psykologisk prissänkning – Ett högre påhittat fullpris sätts på prislappen för att 

rabatten ska se lägre ut, exempelvis ”Förr 299, nu 199!”. Den här typen av 

prissättning är inte tillåten då det är vilseledande för kunden. Att sänka priset från 

normalt fullpris är lagligt.39 

 

Lundén menar att psykologisk prissättning kan delas in i två områden. Den första delen 

handlar om olika psykologiska faktorer man kan arbeta med i prissättningen av företagets 

produkter. 

 

Presentation av rabatter: 

När en butik marknadsför en rabatt kan den presenteras i kronor eller procent. Om en dunk 

med olja prissänks från 100 kronor till 75 kronor, är det en smaksak om det skrivs 25 kronor i 

rabatt eller 25 % rabatt. Är rabatten 25 öre per liter på bensin ser det mycket bättre ut att 

skriva rabatten i öre än i procent. Procenttalet blir bara 2 % på ett bensinpris på 12 kronor. 

 

Tre till priset av två: 

Istället för att ge en viss procents rabatt så kan en butik erbjuda köp tre så får du den 

billigaste utan extra kostnad, eller tre varor till samma pris som två. En nackdel med en 

sådan prissättning är att den kund som bara vill ha en enda vara kan bli irriterad. 

 

Att en butik vill sälja fler varor till ett pris förklaras sannolikt av att merkostnaden för 

tillkommande vara är relativt blygsam och att man på så vis kan behålla marginalen på 

försäljningen till varje enskild kund. Konsumenter kan även glädjas åt det låga snittpriset.40 

Manning och Sprott menar att multiköp är en form av rabatterat erbjudande som konsumenter 

ofta möter på. Ett erbjudande där en prissänkning presenteras som ett reducerat pris totalt för 

flera varor tillsammans. Exempelvis en vara som regelbundet ligger på ett styckpris på 29,90 

                                                
39 Kotler P. And Keller K.L. Marketing management 2009 s.600 
40 Lundén B. Prissättning – Praktisk handbok 2008 s.81-84 
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kronor och nu: ”3 för 69,90 kronor”. Detta är en slags prisstrategi företag använder sig av och 

är väldigt populär bland återförsäljare. Denna form av erbjudande ökar försäljningen i hög 

grad, mer än om försäljningen sker i styckpris.41 

 

Lundén beskriver även den andra delen inom psykologisk prissättning som har att göra med 

själva siffrorna. 

 

Den psykologiska nian: 

Givetvis vet prissättaren att en och annan konsument retar sig på att en vara kostar 99.50 och 

inte hundralappen jämnt. Vinsten med att ta så kallade 99-priser överväger klart ändå. 

Människan låter sig lätt luras och uppfattar 899 kronor mera som 800 kronor än 900 kronor. 

Detta har otaliga undersökningar visat. En butik förlorar antagligen mycket i försäljning av 

att skriva ut 301 kronor, istället för 299 kronor. 

 

Hur priset skrivs ut: 

Finns det bättre eller sämre sätt att skriva priset på? Teckensnitt, en viss färg eller en viss 

storlek? Priset ska i alla fall skrivas tydligt, med stora siffror och med ett teckensnitt som är 

lätt att läsa. För att markera att priset är lågt kan man använda sig av ett avskalat teckensnitt 

och en varm färg. Något som lågprisbutiker brukar använda sig av är kontrasterande färger, 

exempelvis röd text på gul bakgrund. Ett sätt att visa att det skett en prissänkning är att skriva 

det ursprungliga priset med ett ganska strikt svart teckensnitt, stryka över det och skriva det 

nya priset med blå text i ett teckensnitt som liknar handskrift.42 

 

Enligt Anderson och Simester ökar konsumenters efterfrågan på produkter i en butik när det 

finns försäljningsskyltar, det vill säga exempelvis rea och kampanjskyltar. Men skyltarna är å 

andra sidan mindre effektiva om ett flertal produkter bär dem.43 

 

                                                
41 Manning K.C. And Sprott D.E. Multiple unit price promotions and their effects on quantity purchase 
intentions. 2007 s.411-421. 
42 Lundén B. Prissättning – Praktisk handbok 2008 s.81-84 
43 Anderson E-T. And Simester D-I. Are Sale Signs Less Effective When More Products Have Them? 2001 
s.121-142 
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3.3 Lojalitet 

Folkets och Wheat påstår att en produkt som erbjuds i rabattform kan ge psykologiska 

konsekvenser för konsumenten som inte är önskvärt för företaget. Exempelvis kan ett 

reducerat pris få konsumenter att ifrågasätta produktens prissättning. Till vilket pris bör man 

egentligen betala för produkten?44 

 

Schäder menar att en varaktig prissänkning eller rabattaktivitet kan leda till att företag vinner 

nya kunder, det vill säga att antalet köpare ökar eftersom andelen som accepterat det nya 

priset ökar. Däremot är det inte givet att intäkterna ökar eller resultatet förbättras. Ett antal 

kunder faller också bort då deras värdering av produkten inte längre stämmer med det nya 

priset. Kunderna påverkas av en prissänkning genom att deras förväntningar förändras i takt 

med att produktens värde upplevs som annorlunda vid det nya förändrade priset.45 

 

Kotler och Keller anser att kunder ofta ifrågasätter motivationen bakom prisförändringar. De 

kan utgå ifrån varan ska ersättas av en ny modell, att varan är felaktig och inte säljer. Även att 

företaget har ekonomiska problem, att priset kommer gå ner ytterligare eller att kvalitén har 

minskat. Därför måste företag noggrant bevaka dessa faktorer.46 

 

Lundén finner att priset på företagets produkter har en stor betydelse för den bild företaget 

visar för omvärlden. En lågprisbutik har inte bara ett lågt pris utan utstrålar också billighet i 

andra bemärkelser. Det finns människor som vägrar att gå in i en sådan butik och tror att 

företaget hamnat i obestånd. Ett allt för lågt pris väcker misstankar om att kvalitén inte är den 

bästa.47 

 

”Det finns ett missförstånd gällande Lojaliteten. Det är att den kan köpas, men, som kärlek, 

kan sann lojalitet endast ges”48 

 

Varumärkes lojalitet eller så att säga lojaliteten till ett varumärke är ett mått på det 

engagemang en konsument har för att kunna köpa samma varumärke i framtiden49. Enligt 

                                                
44 Folkes V. And Wheat R.D. Consumers’ price perceptions of promoted products. 1995 s.317-328. 
45 Schäder G. Prissättning: rätt pris till rätt kund. 2006 s.133 
46 Kotler P. And Keller K.L. Marketing management 2009 s.602 
47 Lundén B. Prissättning – Praktisk handbok 2008 s.15 
48 Fill C. Marketing communications – engagement, strategies and practice 2006 s.634-66 
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Cummins finns det priserbjudanden på marknaden som kan ha en negativ effekt på 

varumärkets värde. Exempelvis ”köp nu, betala senare” eller få en kupong mot nuvarande 

eller framtida köp. Dessa erbjudanden kan allvarligt undergräva mervärdet av en produkt som 

år av reklam har byggt upp. En studie har visat att en priskampanj är en kortsiktig lösning 

som nedsätter långsiktigt varumärkes byggande. På plus sidan, kan ett priserbjudanden 

placera produkten i händerna på kunder och få dem att öppna ögonen för en produkt de 

annars inte skulle lagt märke till.50 

                                                                                                                                                  
49 http://www.investopedia.com/terms/b/brand-loyalty.asp#axzz2Hmjz2w9j (2013-01-12) 
50 Cummins J. Sales promotion 1998 



 21 

4. Marknadsföringslagen 

Företag kan ta skada av att använda sig av rabatterade erbjudanden om de inte följer lagen. 

Nedan presenteras det marknadsföringslagen föreskriver om köperbjudanden och 

realisationer. 

 

4.1 Köperbjudanden 

12 § Marknadsföringen är vilseledande om näringsidkaren i en framställning erbjuder 

konsumenter en bestämd produkt med en prisangivelse utan att följande väsentliga 

information framgår: 

1. produktens utmärkande egenskaper i den omfattning som är lämplig för mediet och 

produkten, 

2. pris och jämförpris angivet på det sätt som framgår av 7-10 §§ prisinformationslagen 

(2004:347), 

3. näringsidkarens identitet och geografiska adress, 

4. villkor för betalning, leverans, fullgörande och hantering av reklamationer om dessa 

avviker från vad som är normalt för branschen eller produkten i fråga, 

5. information om ångerrätt eller rätt att häva ett köp som ska lämnas till konsumenten enligt 

lag. 

Marknadsföringen är också vilseledande om näringsidkaren i en framställning erbjuder 

konsumenter flera bestämda produkter med en uppgift om ett gemensamt pris, utan att 

erbjudandet innehåller väsentlig information enligt punkterna 1-5 i första stycket.51 

 

Lundén presenterar nedanstående överskrifter som är ett utsnitt ur prisinformationslagen. 

Prisjämförelser med egna ordinarie priser: 

För att få det aktuella priset att framstå som lågt, förkommer det att företag anger två priser i 

marknadsföringen. Dels ett ”ordinarie” eller ”rekommenderat” pris, och dels det aktuella, det 

lägre priset. Detta får inte göras hur som helst. Flera fall när det gäller prisjämförelser har 

prövats av marknadsdomstolen och av dess praxis framgår det att ett jämförande högre pris 
                                                
51 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Marknadsforingslag-
2008486_sfs-2008-486/ (2012-12-05) 
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inom parentes får antas vara säljställets ordinarie pris, såvida inget annat sägs. Ordinarie 

priset måste verkligen ha använts för annars är marknadsföringen vilseledande. 

 

Kampanjpriser: 

Under en begränsad tidsperiod får ett kampanjpris gälla och om det rör ett begränsat antal 

produkter, bör företaget upphöra med marknadsföringen när produkterna är slutsålda. I 

marknadsföringen ska tidsgränser och andra begränsningar som gäller erbjudandet framgå.52 

 

4.2 Realisationer 

17 § En näringsidkare får vid marknadsföring av produkter använda uttrycket "realisation" 

eller något annat uttryck med motsvarande innebörd bara om  

1. försäljningen avser produkter som ingår i näringsidkarens ordinarie sortiment,  

2. försäljningen sker under en begränsad tid, och  

3. priserna är väsentligt lägre än näringsidkarens normala priser för motsvarande 

produkter.53 

 

Enligt marknadsdomstolen bör rea pågå i några veckor eller högst två månader. Hur 

begränsad tiden ska vara för att en butik ska få använda uttrycket får bedömas från fall till 

fall, beroende på vilka förhållanden som finns inom respektive bransch. Vad som är 

”väsentligt lägre priser” kan heller inte anges exakt, exempelvis i procent av normalpriset. 

Det får på samma sätt avgöras från fall till fall, med en utgångspunkt ifrån vad som uppfattas 

som väsentligt för konsumenten. Det skiljer sig även från bransch till bransch och för olika 

slags varor.54 

                                                
52 Lundén B. Prissättning – Praktisk handbok 2008 s.102-103 
53 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Marknadsforingslag-
2008486_sfs-2008-486/ 
54 http://www.konsumentverket.se/Lagar--regler/Din-ratt-som-konsument/Realisation/ 
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5. Empiri 

I empirikapitlet redovisas det material som samlats in från undersökningen. Materialet består 

av en webbenkätundersökning, intervju via e-post samt en observation i butik. Därmed har 

det även skrivits egna tolkningar under en del diagram.  

 

5.1 Enkät 

För att ta reda på respondenternas uppfattning om rabatterade erbjudanden och dessa i 

koppling till företaget Ur&Penn, verkställdes en webbenkät. Enkäten bestod av 13 frågor där 

de 7 första frågorna var obligatoriska och handlade allmänt om hur respondenterna upplevde 

kampanjer och realisationer. Den andra halvan av enkäten bestod av frågor som berörde 

företaget Ur&Penn och var inte obligatoriska då vi inte visste om alla kände till företaget. 

 

5.1.1 Sammanställning av enkät 

 
Som en första fråga i vår enkät ville vi ta reda på ifall respondenterna kände till vad 

skillnaden är mellan kampanjer och rea. Själva antog vi att de flesta konsumenter som ser att 

en vara är nedsatt i pris tänker att butiken har någon slags realisation på gång, då de flesta 

nedsättningar förknippas med rea. I vår undersökning ansåg majoriteten att dem vet och 

känner till skillnaden mellan dessa två rabatterade erbjudanden.

78% 

22% 

1. VET DU SKILLANDEN MELLAN REA OCH KAMPANJ? 

JA 
NEJ 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93 % av våra respondenter tycker om rea, vilket betyder att de har en positiv uppfattning av 

detta rabatterade erbjudandet. Medan 4 % uppfattar rea som någonting dåligt och 3 % har 

svarat att de inte har någon uppfattning. 

 

 
Här skulle man kunna tro att resultatet skulle bli detsamma som i frågan ovan då båda 

frågorna berör varor med nedsatta priser. Gillar man rea bör man kanske också gilla 

kampanjer eftersom kampanjer även erbjuder varor till ett lägre pris. Det kan dock bli 

frustrerande för kunden vid tillfällen när butiker erbjuder att välja 3 varor men endast betala 

för 2 när man bara vill ha en. Det tvingar konsumenten att välja ut något som man inte velat 

ha bara för att det pågår ett sådant erbjudande. Därför tror vi nog att resultatet blev som det 

blev. Det skiljer sig dock väldigt lite mellan resultaten.  90 % anser att de tycker om 

kampanjer eller diverse medan 5 % svarade dåligt samt att de inte har någon uppfattning.

93% 

4%  3% 

2. VAD TYCKER DU OM REOR? 

BRA 

DÅLIGT 

HAR INGEN 
UPPFATTNING 

90% 

5%  5% 

3. VAD TYCKER DU OM KAMPANJER ELLER ANDRA 
RABATTERADE ERBJUDANDEN? 

BRA  

DÅLIGT  

HAR INGEN 
UPPFATTNING 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Denna fråga var till för att se ifall respondenterna kände till något eller några butiker som 

använder sig av varaktiga realisationer eller kampanjer i sina butiker. Utan att nämna vilket 

företag vi valt att inrikta oss på. Hela 91 % kunde komma att tänka på en/flera butiker som 

använder sig av en sådan marknadsförings strategi. 

 

 
44 % svarade att de kan se när en butik har en realisation och när den har en kampanj. Det 

skiljer sig stort i jämförelse med svaret på vår första fråga angående om man vet skillnaden 

mellan dessa två rabatterade erbjudanden. I detta fall kan man ifrågasätta sig om 

respondenterna verkligen vet skillnaden. 13 % svarade nej, 18 % svarade att de tycker att det 

är samma sak och 25 % svarade att de inte tänkt på det.
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6% 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NÅGON/NÅGRA 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SAK FÖR 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EJ, 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INTE TÄNKT 
PÅ DET 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För att se hela svar, se bilaga 1. I denna fråga ville vi mäta respondenternas lojalitet till varor 

som är nedsatta i pris. Detta genom att ta reda på vad dem anser är positivt eller negativt med 

varor som är nedsatta. Till denna fråga skrevs det även en underrubrik: ”exempelvis klockor 

och accessoarer”. Detta för att respondenterna skulle veta vilken typ av produkt vi talar om då 

man kan uppleva en vara som är nedsatt i pris olika beroende på vad det är för vara. Till 

största del svarade respondenterna att de ser det som någonting positivt. Det ledande svaret 

med 33 % anser att de får möjlighet att köpa mer för pengarna. En väldigt liten andel svarade 

att det är någonting negativt i jämförelse med de som svarat att det är någonting positivt. 

 

 
För att se hela svar, se bilaga 1. Meningen med denna fråga var att ta reda på vad 

respondenterna tror är anledningen till att det finns butiker som ständigt har nedsatta priser på 

sina varor. 38 % av respondenterna associerade butiker med nedsatta varor till att det är ett 

sätt att locka till sig kunder medan 19 % ansåg att det måste vara på grund av att varorna 

säljer dåligt. 16 % svarade att det går dåligt för butiken och endast 5 % uppfattade att butiker 
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TRO (…) 
POSITIVT, GER MÖJLIGHETEN ATT KÖPA (…) 

POSITIVT, ÖPPNAR ÖGONEN FÖR EN (…) 
POSITIVT, DET GER MIG MÖJLIGHETEN (…) 

6. HUR UPPLEVER DU VAROR SOM ÄR NEDSATTA I 
PRIS? 

16% 
6% 

38% 
19% 

8% 
5% 
6% 

2% 

DET GÅR DÅLIGT FÖR BUTIKEN  
DET GÅR BRA FÖR BUTIKEN (...) 

BUTIKEN VILL LOCKA TILL SIG KUNDER 
VARORNA SÄLJER DÅLIGT 

VILL ÖKA SINA FÖRSÄLJNINGSSIFFROR 
MINSKA VARULAGRET  

HAR INGEN UPPFATTNING 
ANNAT 

7. HUR UPPFATTAR DU EN BUTIK SOM STÄNDIGT 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NEDSATTA PRISER PÅ SINA VAROR? 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vill minska sitt varulager. 6 % vardera hade ingen uppfattning eller att det går bra för butiken 

och kan därför pressa priset. 8 % svarade att butiken vill öka sina försäljningssiffror. 

 

 
När man ungefärligen hade svarat på hälften av alla frågor i enkäten, ställdes det frågor 

angående företaget vi valt att fördjupa oss på nämligen Ur&Penn. För att gå vidare med 

enkäten och få svara på dessa frågor, var det viktigt för oss att veta om respondenterna kände 

till företaget. Annars vore det inte relevant för dem att svara på frågorna kring Ur&Penn. Alla 

våra respondenter kände till företaget. 

 

 
Denna fråga ställdes för att veta ifall våra respondenter är konsumenter hos Ur&Penn, och i 

så fall hur ofta hen handlar i butikerna. 61 % av våra respondenter svarade att de aldrig har 

handlat i Ur&Penns butiker. Men detta behöver inte betyda att dessa konsumenter eller icke 

ständiga konsumenter inte kan skapa en uppfattning, då vi frågat ifall de har handlat och inte 

ifall de har besökt butikerna. 36 % handlar sällan på Ur&Penn, vilket är 1-3 gånger per 

100% 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8. KÄNNER DU TILL FÖRETAGET UR&PENN? 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NEJ 

60% 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9. 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PÅ 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ELLER 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månad och kan uppfattas vara rätt så mycket. 2 % svarade att de handlar på Ur&Penn ibland 

och 1% svarade att hen handlar där ofta. 

 

 
Även fast många svarat att de aldrig handlar på Ur&Penn i vår tidigare fråga, var det 

fortfarande ett flertal respondenter som kunde anse att Ur&Penn är en butik som ständigt har 

kampanjer. 12 % hade inte den uppfattningen och 33 % svarade att de inte vet, då dem 

troligen aldrig handlat eller besökt butiken. 

 

 
61 % valde att behålla sitt svar som dem gett på fråga 7. Där det ställdes en fråga om hur 

respondenterna uppfattar en butik med nedsatta priser. 39 % har tydligen någon annan 

uppfattning om Ur&Penn. Detta kan bero på att man uppfattar butiker olika beroende på vilka 

varor som säljs, även fast vi skrivit att det exempelvis kan handla om klockor och 

accessoarer.
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33% 

10. UPPLEVER DU ATT UR&PENN STÄNDIGT HAR 
KAMPANJER? 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Frågan som ställs här var för att på något sätt ta reda på om Ur&Penns prissättningar kan 

komma att påverka konsumenter och se hur lojaliteten ligger till. Hela 60 % kände inte att 

prissänkningar kan påverka deras bild av företaget. Detta kanske för att det alltid är härligt att 

köpa något till ett lägre pris. Däremot var det 40 % som ansåg att nedsatta priser kan försämra 

deras bild av Ur&Penn. 

 

 
Denna fråga var till för dem som svarat ”Ja, jag får en sämre bild av företaget”. Här fick vi 

reda på vilket sätt respondentens bild av företaget kan förändras på grund av deras nedsatta 

priser. Totalt var det 40 respondenter som svarade på denna fråga. Det svar som fick störst 

procenthalt var att man ifrågasätter värdet på deras produkter. 14 % svarade att det är dålig 

kvalité på varorna. Alternativen, 4 % svarade ”Mitt förtroende försämras vid nedsätta priser” 

och 5 % svarade ”jag blir förvirrad av prissättningen” 
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DIN 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5.2 Intervju 

För att få information om hur vårt valda företag arbetar och hur de tror att deras konsumenter 

ser på kampanjer och realisationer i deras butiker, utfördes en e-post intervju med 

marknadsföringschefen på företaget. 

 

5.2.1 Sammanställning av intervju 

Ur&Penn har kampanj sex gånger om året och realisation två gånger under sommar och 

vinter. ”Under rean vill vi bli av med gamla varor för att bereda plats för kommande säsongs 

nyheter”. Rea varorna rabatteras med 50 % eller 70 % och när kampanjer råder är det vissa 

produkter som har ett speciellt pris. Dessa varor köps det in stora volymer av. 

 

Skillnaden mellan kampanj och rea i Ur&Penns butiker är att skyltningen är väldigt färgstark 

med exempelvis rosa eller gul färg och är skrivet med versaler REA. För att kunden ska veta 

när butiken har kampanj visar de upp sina utvalda varor på affischer samt skyltar i butiken 

tillsammans med modeller/imagebilder. 

 

Eftersom Ur&Penn är en lågpriskedja som säljer till stora volymer och ser vilka produkter 

som går bra ger det dem en möjlighet att lägga en större order på dessa produkter och därmed 

ha bra kampanjerbjudanden. Deras klockor och smycken ligger oftast under ordinarie priser 

jämfört med deras konkurrenter. ”Vi hoppas att de uppfattar oss som en prisvärd kedja, även 

om det inte alltid är kampanjpris”.  

 

Tanken om att en sådan strategi ska ge en bra lönsamhet är väldigt låg men för Ur&Penn 

verkar detta fungera. De säljer fler produkter men till lägre marginaler vilket oftast ger en 

bättre lönsamhet. Det viktigaste är att kunna hitta dem rätta brytpunkterna.  

 

Med alla marknadsförenings knep finns det både för- och nackdelar. Det har även Ur&Penn 

när det kommer till deras kampanjer. Fördelen med ha kampanjer är att det alltid händer 

något i butiken vilket lockar till sig och ökar intresset hos kunden. Det som kan komma att bli 

en nackdel är om varan man valt ut till kampanjpris inte riktigt går som man tänkt sig det vill 

säga, inte säljer och blir istället kvar på lagret och binder kapital.  
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Ur&Penn märker att fler och fler av deras konkurrenter börjar ta efter dem när det gäller 

deras marknadsföringsstrategi av kampanjer och tror att allt fler företag kommer att använda 

sig av liknande strategi i framtiden. 

 

Ägaren till Ur&Penn är en stor entreprenör och det genomsyrar hela företaget. För att 

utveckla och för att det ska gå bättre analyserar dem hela tiden vad som har gått bra och för 

att det ska gå bättre, ”fiska där det finns fisk”. Genom sina kampanjer kan de erbjuda klockor 

och smycken till attraktiva kampanjpriser och därmed hoppas dem på att kunden vill köpa en 

klocka för varje tillfälle, så som vardagsklocka, klocka till festen, träningsklocka etc. Alla ska 

ha råd med en klocka eller ett smycke från Ur&Penn. 

 

5.3 Observation 

Som tidigare nämnt valde vi att genomföra en direkt observation i Ur&Penns butik i Kista 

Galleria, måndagen den 20:e december. Dels för att se hur butiken marknadsför sin kampanj 

och realisation och dels för att se vilka slags varor butiken erbjuder. Det första vi såg när vi 

steg in i butiken var skyltningen över bijouterierna med en gul text på knall rosa bakgrund, 

”50 % på allt”. Budskapet var svårt att tyda för att det även hängde streamers med texten 

”köp 3 betala för 2”. Klockorna var det däremot inga svårigheter att se vilka som var på 

ordinariepris och vilka som var på kampanjpris för att dem var sorterade gruppvis i varje 

klockskåp. Klockorna som var på ordinariepris hade en prislapp runt klockans armband med 

ett svart tydlig teckensnitt på vit bakgrund. Kampanjklockorna hade en liknande prislapp 

dock med en ryttare, det vill säga en papperslapp urklippt till en triangel. På denna stod det 

med rosa bokstäver och siffror i fetstil exempelvis ”Nu! 798”. Klockornas pris slutade ofta på 

siffrorna 89 eller 99. I skyltfönstren kunde man se samma princip. Klockorna på ordinariepris 

hade ett pris och kampanjklockorna hade sitt dåvarande och sitt nuvarande pris. Andra varor i 

skyltningen hade liknanden system. Vi la även märke till att det alltid fanns ett synligt 

ordinariepris på varje vara. 

I butiken fann vi klockor i en mängd olika märken och prisklasser. Allt ifrån Citizen, Festina 

och Casio som tillhör den högre prisklassen, då den dyraste klockan låg på 5498 kronor på 

ordinariepris. Därmed även Ur&Penns egna märken som Jetset, Axcent, Moretime, Regal och 

William Gregor, där den billigaste klockan låg på 298 kronor på ordinariepris. Accessoarerna 

verkade ligga tid med modet och var till rimliga priser. 
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6. Analys 

I analys avsnittet kommer teori samt marknadsföringslagen att knytas an till vår insamlade 

empiri samt analyseras. Analyskapitlet redogörs i samma ordning som i teorikapitlet.  

 

6.1 Prissättning och –strategi 

Lundén menar att begreppet lågpris vanligtvis förknippas med skumma varumärken och 

tvivelaktig kvalité. Detta behöver inte vara fallet då företag kan använda sig av en 

lågprisstrategi vid prissättning på produkter från mer etablerade tillverkare. Under 

observationen i butik fann vi klockor i en mängd olika märken och prisklasser. Allt ifrån 

Citizen, Festina och Casio vilket tillhör den högre prisklassen. Märken som dessa är välkända 

och uppskattas ha god kvalité. Sedan bestod den största delen klockor av Ur&Penns egna 

märken som Jetset, Axcent, Moretime, Regal, William Gregor. Klockkedjan inriktar sig på 

modevaror till lågt pris med betoning på klockor men också olika slags bijouterier som vi i 

butiken fann till budgetpris. I vår webbenkät ville vi ta reda på hur många av respondenterna 

som känner till Ur&Penn. Detta för att vi valt att undersöka denna marknad och för att 

respondenterna skulle ha kännedom om företaget för att kunna svara på frågor kring 

rabatterade erbjudanden som används i deras butiker. Det visade sig att alla våra respondenter 

känner till företaget.  

 

Enligt Lundén går lågprissättning ut på att man ständigt strävar efter att ha lägre priser än 

konkurrenterna. För att lyckas med detta krävs det att verksamheten har en hög omsättning. 

Marknadsföringschefen skriver i e-post intervjun att Ur&Penns klockor och smycken oftast 

ligger under ordinarie priser jämfört med deras konkurrenter. En sådan strategi kan ge en 

dålig lönsamhet för ett företag, men för Ur&Penn verkar denna strategi fungera genom att 

sälja fler produkter till lägre marginaler. Det viktigaste är att kunna hitta dem rätta 

brytpunkterna. Genom att aktivt utveckla och analysera det som går bra skapar det möjlighet 

för Ur&Penn att ha attraktiva priser. I och med detta hoppas Ur&Penn på att deras 

konsumenter vill köpa en klocka för varje tillfälle. 

 

En avgörande faktor för ett lågprisföretag är att få in tillräckligt stora volymer inom rimligt 

tid enligt Lundén. Det nämns i e-post intervjun att Ur&Penn är en lågpriskedja som säljer till 

stora volymer, när dem märker att en produkt går bra kan de lägga en större order på dessa 
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för ett bättre inköpspris. I e-post intervjun fick vi reda på att under rea vill Ur&Penn bli av 

med gamla varor och anledningen till att de ofta har kampanj är att dem har möjligheten att 

köpa in mer av den produkt som går bra. 

 

Lundén finner att lågprisföretag oftast bara fokuserar på en enda egenskap, nämligen priset, 

och litar på att det finns tillräckligt många kunder som bortser från egenskaper som kvalitet, 

bekvämlighet, varumärke med mera. Under observationen kunde vi se att fokuset låg på 

priset då det både pågick kampanjer och realisationer i hela butiken och även annars då 

butiken använder sig av varaktiga kampanjer. Dock upplevde vi att det även satsades på 

andra egenskaper i butiken som exempelvis service.  

 

Lundén antyder även att kunder älskar det låga priset men att det har sina för- och nackdelar. 

Lika lätt som det är att locka till sig kunder är det för någon annan att ta över dem genom ett 

ännu lägre pris. I webbenkäten fick respondenterna svara på om de tycker om realisationer 

och kampanjer. Majoriteten av respondenterna svarade att dem tycker om dessa rabatterade 

erbjudanden. 3 % fler respondenter tyckte om rea. Detta kan ha att göra med att kampanjer är 

svårare att förstå sig på. Lundén menar att ett ”köp 3 betala för 2” erbjudanden kan få kunden 

att bli irriterad eftersom hen möjligtvis vill veta styckpriset eller endast köpa en vara. 

 

6.2 Rabatterade erbjudanden 

Lundén talar om psykologisk prissättning, vilket handlar om olika psykologiska faktorer ett 

företag kan arbeta med i sin prissättning av produkter. Psykologisk prissättning har att göra 

med följande aspekter. En presentation av rabatter, vilket innebär att prissänkningen antingen 

framstår i kronor eller i procent. Multiköp, vilket innebär att konsumenten får tre varor till 

samma pris som två. Psykologiska nian, där man exempelvis skriver ut 299 kronor istället för 

300 kronor för att lura ögat och få konsumenten att tro att det förstnämnda priset är ett lägre. 

Hur priset skrivs ut, det vill säga i typsnitt, färg och storlek. Priset ska vara lätt att läsa och 

framstå tydligt. Lågprisbutiker använder sig ofta av kontrasterade färger exempelvis röd text 

på gul bakgrund.  

 

Under observationen kunde vi se att Ur&Penn använder av dessa psykologiska faktorer i 

prissättningen av deras produkter. Priset på kampanjklockorna var utskrivna i antal kronor 

med ett tydligt teckensnitt i rosa färg på en vit bakgrund. Den psykologiska nian syntes i 
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butikens prissättning av den orsaken att varje klocka, oavsett om de var i kampanj eller 

ordinariepris kunde ligga på exempelvis 798, 2499 eller 598 kronor. Skyltningen över 

bijouterierna satt uppe med en klar text där det framgick att dessa var multiköp erbjudanden, 

det vill säga ”köp 3 betala för 2”. Rea skyltningen som började sättas upp var skrivet i 

procent och bestod av en gul färg på en knall rosa bakgrund.  

 

Marknadsföringschefen berättade i sin intervju att en kampanj och en realisation i butiken 

skiljer sig stort. Under rea är skyltningen väldigt färgstark med exempelvis gul eller rosa färg 

och ordet rea är skrivet i versaler. Klockorna markeras med 50-70% prislapp. Under 

kampanjer är det modell och imagebilder som visar upp just vilken produkt som är på 

kampanj.  

 

6.3 Lojalitet 

Enligt Folkets och Wheat kan en produkt som erbjuds i rabattform kan ge psykologiska 

konsekvenser för konsumenten som inte är så önskvärt för företaget. Exempelvis kan ett 

reducerat pris få konsumenter att ifrågasätta produktens prissättning. Enligt Kotler och Keller 

kan kunden utgå ifrån att varan ska ersättas av en ny modell, att varan är felaktig och inte 

säljer, att företaget har ekonomiska problem, att priset kommer gå ner ytterligare eller att 

kvalitén har minskat. I vår webbenkät fick respondenter svara på frågor om hur de anser att 

produkter med nedsatt pris kan komma att påverka dem. Under frågan stod det: ”exempelvis 

klockor och accessoarer”, för att respondenterna skulle komma att tänka på dessa varor när de 

svarade på frågan. Detta för att uppfattningen av ett nedsatt pris kan komma att skilja sig för 

konsumenten beroende på vad det är för slags vara. Det var väldigt få som upplevde ett 

nedsatt pris med att det skulle vara något fel eller dålig kvalité på en vara. Många ansåg 

nedsättningen som positivt på det sättet att man får möjligheten att köpa fler varor för 

pengarna.  

 

Cummins antyder att ett priserbjudande kan placera produkten i händerna på kunder och få 

dem att öppna ögonen för en produkt de annars inte skulle lagt märke till. I webbenkäten 

ansåg 25 av 100 respondenter att ett nedsatt pris på en vara får dem att öppna ögonen för en 

produkt de annars inte skulle lagt märke till. 

 



 35 

Schäder anser att en varaktig prissänkning eller rabattaktivitet kan leda till att ett företag 

vinner nya kunder, allteftersom andelen köpare som kan acceptera det nya priset ökar. Han 

hävdar dock att det inte är givet att företagets intäkter ökar eller resultat förbättras. Rock 

menar att det ur ett företagsperspektiv är en negativ faktor att det så ofta används rabatter i 

handeln och syftar på det Schäder säger ovan. Enligt resultatet i vår webbenkätundersökning 

tror de flesta respondenterna det vill säga 38 %, att en butik som ständigt har nedsatta priser 

på sina varor, har detta för att försöka locka till sig kunder. Vi ville även veta ifall de hade 

samma uppfattning om Ur&Penn i fråga, och det var mer än hälften som svarade ja.  

 

Lundén anser att priset på företagets produkter har en stor betydelse för den bild företaget 

visar för omvärlden. I frågan om respondenternas bild av Ur&Penn kan komma att påverkas 

på grund av deras nedsatta priser, svarade 40% att de får en sämre bild av företaget. Den 

största anledningen till detta är att de anser att företagets kvalité på varorna är mindre bra och 

att de ifrågasätter värdet på dem. 17 % av dessa 40 % ifrågasätter butikens varor. Av 

respondenterna som dess bild inte påverkades av nedsatta priser, kan knytas an till frågan om 

de har handlat på Ur&Penn. Samma andel som inte fått någon sämre bild av företagets 

prissättning har troligen aldrig handlat på Ur&Penn eller har får en positiv bild av deras 

prisnedsättningar.  
 

6.4 Marknadsföringslagen 

Enligt marknadsföringslagen får näringsidkaren endast använda uttrycket realisation eller 

annat ord med samma innebörd i sin marknadsföring om försäljningen avser produkter som 

ingår i näringsidkarens ordinarie sortiment, sker under en begränsad tid och priserna är 

väsentligt lägre än näringsidkarens normala priser för motsvarande produkter.  

Köperbjudanden har även sina rättsregler men en gemensam nämnare för dessa rabatterade 

erbjudanden är att dem inte får vara vilseledande. Enligt Lundén finns det företag som 

marknadsför det ordinariepriset tillsammans med det aktuella priset, för att få det aktuella att 

framstå som lågt. För att få använda sig av denna slags prissättning bör det ordinariepriset 

använts, annars är det vilseledande för kunden. Lundén menar även att kampanjpriser som 

endast gäller vissa produkter bör framgå i marknadsföringen. 

 

Våra respondenter känner igen butiker som använder sig av en strategi med ständigt nedsatta 

priser på sina varor, det vill säga i form av realisationer och/eller kampanjer. 55 % kände 
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även till att Ur&Penn är en sådan butik. Deras tolkning verkar stämma överens med 

verkligheten, eftersom marknadsföringschefen för Ur&Penn kunde berätta att dem har 

kampanjer i sina butiker cirka sex gånger per år och rea två gånger per år. Det är en viktig 

aspekt för Ur&Penn att vara noggrann med hur deras skyltning och marknadsföring framstår i 

deras butiker. Respondenterna tycktes känna till vad skillnaden mellan kampanj och rea är 

men i frågan om de märkte när en butik har dessa rabatterade erbjudanden var svaren väldigt 

splittrade. Tankarna kring detta kan ha att göra med att man i teori vet vad som är skillnaden 

men när det kommer till praktiken, det vill säga hur denna skillnad framstår i butiken kan 

konsumenterna ha det svårare att tyda.  

 

Under observationen kunde man se att Ur&Penn både hade sitt ordinarie pris och 

rekommenderad ca pris med ett nuvarande pris på klockorna. Detta gjorde det tydligt för oss 

att en klocka med två priser var på kampanj medan klocka med ett pris var till ett 

ordinariepris, det vill säga det priset som stod. Det som var mindre förståeligt var 

prismarkeringen kring bijouterierna där två erbjudande satt uppe. En ”50 % på allt” skylt 

samt ”köp 3 betala för 2”. Som kund kan detta få en att bli förvirrad och tro att båda 

erbjudanden gäller. 
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7. Slutsats 

I slutsatskapitlet betonas de slutsatser som vi kommit fram till samt egna reflektioner. 

Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt forskning inom ämnet. 

 

7.1 Slutdiskussion 

En prisnedsättning eller rabatterat erbjudande kan vara positivt och negativt ur både 

konsument- och företagsperspektiv. 

 

En stor del av våra respondenter uppskattar rabatterade erbjudanden och uppfattningen av 

varor till nedsatt pris har till mesta del varit positiv. Anledningen till detta är för att det ger 

möjlighet att konsumera mer för pengarna. Respondenterna verkar ha förståelse till varför 

butiker använder sig av rabatterade erbjudanden. Enligt tidigare forskning är det för att locka 

konsumenter att handla.  

 

Konsekvenserna av vilseledande marknadsföring kan bli kostsamma och det gäller att veta 

vad marknadsförningslagen säger. Ur&Penn verkar ha klara visioner gällande skyltningen för 

rea och kampanj i deras butiker. För våra respondenter verkar skillnaden mellan dessa 

rabatterade erbjudanden vara självklara i teorin men in praktiken svåra att tolka. Därför är det 

viktigt att marknadsföringen framstår tydligt för att inte vilseleda konsumenter på ett eller 

annat vis. I vår observation hade vi inga svårigheter att med förstå med vad som försiggick i 

butiken, men detta kan ha att göra med att vi varit insatta i ämnet.  

 

Som en del forskare tidigare nämnt kan rabatterade erbjudanden leda till oönskade följder 

som exempelvis att konsumenter ifrågasätter prissättningen, varorna, värdet med mera och 

därmed kan kundlojaliteten även avta. Väldigt få respondenter tycks i vår undersökning 

ifrågasätta Ur&Penns nedsatta varor.  

 

Ur&Penn är ett företag som har möjligheten att erbjuda både nya som befintliga kunder 

klockor och accessoarer till ett lågt pris, då deras återförsäljare är villiga att sänka 

inköpspriset vid större order. Genom att ha kampanj sex gånger om året är en 

marknadsstrategi som verkar fungera för Ur&Penn ute i deras butiker. I teorin säger en 

forskare kortfattat att prissänkningar är en negativ faktor för ett företag och att det är viktigt 



 38 

att veta hur detta kan komma att påverka företagets resultat. Ur&Penn svarar på detta genom 

att ständigt utvecklas och hitta de rätta brytpunkterna.  

 

7.2 Egna reflektioner 

När vi väl började skriva på vår uppsats hade vi skapat oss en uppfattning om att 

konsumenter inte känner till skillnaden mellan en realisation och en kampanj. Men även att 

en del konsumenter möjligtvis anser att rabatterade erbjudanden kan ändra uppfattning om en 

vara på ett negativt sätt, exempelvis att värdet på varan minskar. Ändå hade vi en hel del 

tankar om att konsumenter älskar varor som är nedsatta i pris, då det kan få en att vilja 

konsumera även fast man kanske inte är i behov av en vara. Till vår stora förvåning fick vi till 

mesta dels positiva svar angående varor till nedsatt pris. 

 

Att rabattaktiviteter är ett sätt för en butik att vinna konsumenter kan vi hålla med om, även 

fast vi tänker oss att detta bara kan vara för stunden och behöver inte betyda att konsumenter 

blir stamkunder. 

 

Ett erbjudande som visat sig vara väldigt populär bland återförsäljare och kan kopplas till en 

tidigare studie är multiköp. Denna form av erbjudande säljer mer och kan även få 

konsumenter att öppna ögonen för fler varor i butiken. Detta kan vara en strategi att få nya 

och befintliga konsumenter att återkomma. 

 

7.1 Framtida studier 

I en framtida studie skulle man kunna koncentrera sig på Ur&Penns konsumenter för att få en 

bild av hur de upplever butikens rabatterade erbjudanden. Ett annat alternativ till vidare 

forskning är att undersöka fler företag som använder denna strategi och jämföra dem emellan. 
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Bilaga 1 – Webbenkät 
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Bilaga 2 – E-post intervju 

1. Hur ofta har ni kampanjer i butik? Vi har kampanjer ca 6 ggr/år. 
 

2. Hur ofta har ni realisation i butik? Vi har rea två gånger/år, vinter och sommar. 
 

3. Hur utmärker sig skillnaden mellan dessa två? Under rean vill vi bli av med gamla 
varor för att bereda plats för kommande säsongs nyheter. Då har vi ofta generella 
rabatter som 50-70% rabatt. När vi har kampanj, är det utvalda produkter som vi sätter 
kampanjpris på. Ex. produkter som vi köper stora volymer av. 

 
4. Hur arbetar ni för att kunden ska skillnaden mellan dessa två? När vi har rea, 

använder vi oss av skyltar som är färgstarka, ex. rosa eller gula, där vi skriver REA. 
Under kampanjerna visar vi de utvalda kampanjprodukterna på affischer och skyltar i 
butik tillsammans med modeller/imagebilder. 

 
5. Hur kommer det sig att ni ofta använder er av kampanjer i butik? Då vi är en 

lågpriskedja, säljer vi stora volymer. När vi ser vilka produkter som går bra, kan vi 
lägga en större order på dessa och får då ett bättre inköpspris. Det gör att vi kan ha 
kampanjpris under vissa perioder på dessa varor. 

 
 

6. Hur tror ni att kunderna uppfattar företaget när priserna skiftar? Vi hoppas att de 
uppfattar oss som en prisvärd kedja, även om det inte alltid är kampanjpris. Både våra 
klockor och smycken, ligger oftast lägre även i ordinarie pris, jämfört med våra 
konkurrenter. 
 

7. Hur påverkar kampanjerna företaget gällande lönsamhet? Vi säljer fler produkter, 
men till lägre marginal, vilket ändå oftast ger en bättre lönsamhet. Där gäller det att 
hitta dem rätta brytpunkten. 
 

8. Vad anser du är fördelarna och nackdelarna med kampanjer? Fördelarna är att det 
händer något i butik. Ny kampanj med nya kampanjvaror ökar intresset hos kunden. 
Nackdelen är om vi trott på en vara som inte lever upp till förväntad försäljning, utan i 
stället blir kvar på lagret och binder kapital. 

 
9. Tror du i framtiden att andra företag kommer att använda sig av liknande strategi när 

det gäller kampanjer? Ja, vi ser att våra konkurrenter redan idag tar efter oss i många 
delar av deras marknadsföring jämfört med tidigare. 

 
10. Finns det möjligtvis någonting mer vi kan få reda på av er gällande användning av 

kampanjer och rea i era butiker? Vår ägare är en stor entreprenör och det genomsyrar 
hela företaget. Vi analyserar hela tiden vad som gått bra och försöker utveckla det så 
att det går ännu bättre (fiska där det finns fisk ). Då vi genom våra kampanjer kan 
erbjuda klockor och smycken till attraktiva kampanjpriser, hoppas vi att kunden vill 
köpa en klocka för varje tillfälle, så som vardagsklocka, klocka till festen, 
träningsklocka etc. Alla ska ha råd med en klocka eller ett smycke från Ur&Penn. 


