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Abstract 
 

     In a time of fierce global competition, where an immense amount of commercial messages reaches 

consumers around the clock and in every conceivable context, companies constantly seek to find new 

ways to reach out with their product. One way to do so, that has increased in popularity in recent years, is 

the use of gift bags. A gift bag may contain samples, miniature products and even products in full size, as 

a rule from several different brands, which the recipient receives free of charge. The gift bag is typically 

distributed at some form of event, such as store openings, fashion shows, theme parties and the like, and 

the receiver of the gift bag can then evaluate the content without any obligation to purchase. The ambition 

of the companies that choose to participate with their products in a gift bag is, of course, that the recipient 

will find their products satisfactory, and ideally, that he or she will continue to consume the brand in the 

future.  

 

     There are numerous scientific research contributions related to the use of free samples, but very few 

that concern the gift bag, where a collection of samples from different sources and brands appear. The 

ambition of this study is to investigate how the conditions change when a free sample is exposed to 

competition from samples from other companies. The study has a qualitative approach, and consists of 

interviews with companies that use, or have used, gift bags as a marketing channel, along with an 

interview with a focus group consisting of people with experience of participating in various events where 

gift bags occur.  

 

     The study concludes that marketing through the use of gift bags can have several positive effects for 

the participating brands. These are, for example, increased brand awareness and an increase in sales. 

However, it is of importance to evaluate the competing brands participating in the gift bag, as well as the 

context in which it will be distributed. The study shows that the size of the sample is of importance, since 

the receiver tends to notice more voluminous samples over smaller ones. Also, the presence of more 

established brands can have a positive effect on less well-known brands, as their credit will enhance the 

other participating products. It is important to note that this is only true for samples that are not of the 

same product category. If this is the case, they will instead be in direct competition with each other.  
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Sammanfattning 
 

 

     Dagens företag agerar på en hårt konkurrensutsatt marknad, där marknadsföringen behöver bli alltmer 

kreativ för att nå fram genom mediebruset till konsumenten. Ett verktyg som ökat i popularitet under de 

senaste åren är gift bagen. En sådan består vanligtvis av ett flertal gratisprover från olika aktörer, i form 

av sachéer, minituber eller produkter i full storlek. Mottagaren av gift bagen erhåller dessa utan något 

krav på vidare köp, och kan på så vis riskfritt utvärdera de olika varumärkena som finns representerade. 

Gift bags förekommer som oftast vid olika former av evenemang, så som modevisningar, butiksöppningar 

och liknande tillställningar. Genom att erbjuda gratisprover hoppas företagen att deras produkter ska nå ut 

till fler konsumenter, att dessa ska finna innehållet tillfredsställande, samt i bästa fall, att mottagarna ska 

välja att göra fortsatta inköp av det egna varumärket i framtiden.  

 
     Det finns ett flertal studier som berör gratisprover, men bara ett fåtal som behandlar gift bagen, där ett 

antal produkter av olika märken samlas. Studien ämnar undersöka vad som händer när ett gratisprov 

utsätts för konkurrens från prover av andra märken. Ansatsen är kvalitativ, och består av intervjuer med 

företag som använder sig av, eller har använt sig av, gift bags som marknadsföringskanal, kompletterad 

med en intervju med en fokusgrupp bestående av personer som är vana vid att närvara vid evenemang där 

gift bags delats ut.  

 

     Resultaten tyder på att gift bags har ett antal positiva effekter på de deltagande varumärkena. 

Exempelvis kan det leda till en ökad varumärkesigenkänning, liksom till en ökad försäljning. Det är dock 

viktigt att utvärdera konkurrensen bland de deltagande varumärkena, liksom i vilket sammanhang som 

gift bagen presenteras. Studien visar att gratisprovets storlek är av betydelse, eftersom konsumenten 

tenderar att prioritera större prover framför mindre. Närvaron av mer välkända varumärken, kan även 

stärka de mindre välkända aktörer som deltar i gift bagen, då deras anseende kan påverka de mindre 

välkända varumärkena i positiv riktning. Detta gäller bara om gratisproverna inte befinner sig i samma 

produktkategori, då den konkurrenssituation som uppstår istället riskerar att ha en negativ effekt på det 

mindre varumärket.  
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1. Inledning 

 

I detta avsnitt ges en introduktion till ämnet som studeras, problemdiskussion, samt studiens syfte och 

frågeställningar. 

 

1.1 Bakgrund 

 

     För att utmärka sig bland konkurrenterna och nå fram till lämpliga kundsegment söker företagare 

ständigt nya marknadsföringskanaler för sina produkter och varumärken. En metod som använts under en 

längre tid och som visat sig medföra en positiv effekt på försäljningen är användandet av gratisprover1. 

Strategin går ut på att introducera den aktuella produkten, utan att det innebär något köptvång för kunden. 

Denne kan riskfritt utvärdera produkten, och kan sedan välja att köpa, eller inte köpa, varan som erbjuds.   

 

    Ett gratisprov kan förekomma i tre varianter. Antingen ger företaget bort produkten i full storlek, 

använder sig av miniatyrförpackningar av produkten, eller av en så kallad sachée, som är en engångsdos 

av produkten i en liten plastförpackning. Varuprovet kan användas för att marknadsföra nya eller 

befintliga produkter i sortimentet. Dessa förekommer ofta i så kallade ”goodiebags”, eller gift bags, vilket 

är en sammansatt påse innehållande olika former av gratisprover från ett eller flera företag. 

 

     Gratisprover som försäljningsstrategi har traditionellt sett använts för att marknadsföra 

lågengagemangsprodukter, och då främst matvaror, där kunden erbjuds ett smakprov i matvarubutiken2. 

Idag är metoden ett vanligt grepp även i mer nischade sammanhang, där målgruppen är mer specifik och 

produkten i sig kräver ett högre engagemang och medför en högre risk vid inköp. I den här kategorin av 

produkter är skönhetsindustrin en stor aktör3. För att locka nya kunder, och stärka sin varumärkesimage 

hos målgruppen, är det vanligt att hudvårds- och kosmetikaföretag använder sig av varuprover. Ett sätt att 

nå ut är att sponsra olika mode- och skönhetsrelaterade events. Detta innebär ofta att besökarna får en 

“gift bag” eller “goodiebag” med sig hem, där produkter från olika företag finns representerade, ofta 

tillsammans med en folder med information om den aktuella produkten4. Förhoppningen är att metoden 

ska leda till att mottagaren föredrar det egna varumärket framför konkurrenternas, och i bästa fall även till 

att denne väljer att fortsätta köpa produkten i framtiden.  

 
                                                
1 Lawrence & Michael, s. 266 
2 www.consumerpsychologist.com 
3 Amor & Guilbert, s. 68 
4 www.chiefmarketer.com 
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1.2 Problemdiskussion  

 

     Att dela ut gratisprover medför kostnader för företagen, inte bara i form av produktionskostnader för 

de produkter som ges bort. Metoden innebär dessutom att företaget måste ägna tid och resurser åt att 

undersöka vilka platser de har möjlighet att synas på, samt åt att välja ut vilka events de vill delta i. 

Eftersom denna försäljningsstrategi är kostsam, samtidigt som den inte kan ge någon garanti för att 

konsumenterna sedan väljer att fortsätta köpa produkterna, gäller det för företagen att noggrant undersöka 

vilken typ av målgrupp som kommer att röra sig på den aktuella platsen, samt vilka konkurrenter som 

också kommer att finnas representerade. Allt för att öka sannolikheten för att just det egna varumärket går 

vinnande ur projektet. Gratisprover har, som tidigare nämnts, varit en vanligt förekommande 

marknadsföringsmetod under de senaste årtiondena, varför det också finns utförliga forskningsrapporter 

som diskuterar deras effekt på konsumenterna. Däremot finns det relativt få forskningsbidrag som 

hanterar sammansatta gift bags, och hur förutsättningarna för de enskilda gratisproverna förändras när de 

förekommer tillsammans med många andra produkter, och inte sällan prover från konkurrerande 

varumärken. Då området är relativt outforskat, samtidigt som gift bagen är en välanvänd 

marknadsföringskanal, finns det ett behov av att undersöka dess effekter närmare.  

 

1.3 Syfte  

 

     Syftet med studien är att undersöka hur företag använder sig av gift bags som marknadsföringskanal, 

samt hur sammansättningen av gift bagen i form av konkurrerande produkter påverkar hur konsumenten 

upplever varje enskilt varumärke som finns representerat.   

 

1.4 Frågeställningar 

 

• Hur går företag tillväga när de väljer ut lämpliga kanaler för att erbjuda gratisprover?  

• Vilka attribut gör att konsumenten väljer att testa en produkt som erhålls i en sammansatt gift 

bag? 
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2. Metod 
 

Nedan redogörs för studiens metod och forskningsdesign, samt utformande av fokusgrupp och den 

utdelade gift bagen. 

 

2.1 Forskningsansats 

 

     Denna studie har en deduktivt kvalitativ ansats, och belyser problematik kring sammansatta gift bags 

som marknadsföringsmetod med hjälp av företagsintervjuer och fokusgrupper, då dessa metoder är 

lämpliga för att samla in kvalitativ data. Detta val av forskningsansats passar väl för det område som skall 

undersökas, då studien ämnar få en förståelse av hur intervjupersonerna upplever området som diskuteras 

samt varför de tycker som de gör.5 Under intervjuerna ges dessa en möjlighet att forma diskussionen och 

belysa de för dem viktiga aspekterna när det gäller denna typ av marknadsföring.6 Detta utgör en kontrast 

till de kvantitativa studier som är övervägande inom den forskning som behandlar området varuprover, 

och valet grundar sig i tanken om att nya och förhållandevis outforskade områden med fördel kan utredas 

kvalitativt, för att på så sätt kunna definiera vilka värden som är viktiga i sammanhanget. 

 

     Studien fokuserar på gift bags som är sammansatta med ett innehåll från flera aktörer. Produkterna 

som undersöks är avgränsade till skönhetsprodukter, där inkluderas hud-, hår- och kroppsvård, samt 

vitamindrycker och snacks. Detta för att efterlikna en sådan sammansättning av produkter som normalt 

förekommer i gift bags, vilket har kunnat observeras av forskargruppen vid ett flertal tillfällen där gift 

bags delats ut, i kombination med en analys av hur innehållet i gift bags presenteras på sociala medier. Ett 

ytterligare argument för att studera skönhetsrelaterade produkter är att de gynnas av att mottagaren kan 

testa dess effekt på den egna huden, vilket medfört att varuprover blivit ett återkommande 

marknadsföringsgrepp för denna produktkategori.7 De gift bags som beaktas i denna studie är kostnadsfria 

för mottagaren och erhålls utan något som helst krav på vidare köp. Nedan följer en mer detaljerad 

beskrivning av hur gift bagen som används i studien utformats. 

 

     Undersökningen görs i två delar, en med fokus på företag som har erfarenhet av att använda sig av gift 

bags som marknadsföringskanal, och en med fokus på mottagaren och hur denne upplever samt förhåller 

sig till gratisproverna som erhålls. Representanter för två olika företag, som båda frekvent förekommer 

                                                
5 Bryman och Bell, s. 390 
6 Ibid., s. 361 
7 Amor och Guilbert, s. 68 
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med sina produkter i gift bags på olika events, väljs ut och intervjuas. Varuprover och produkter från 

dessa företag används sedan i en sammansatt gift bag, som i ett senare skede delas ut till fokusgruppen. I 

gift bagen finns även innehåll från fyra andra varumärken, varav några är aktiva inom samma bransch 

som de intervjuade företagen och därmed konkurrerar med deras prover, medan andra produkter tillhör en 

egen kategori. Detta för att utreda hur effekten av ett varuprov påverkas av de övriga proverna som 

erhålls.  

 

     Mötet med fokusgruppen och utdelningen av gift bagen utförs på en plats som är neutral och inte står i 

direkt anknytning till något av de företag som finns representerade i gift bagen, detta för att säkerställa att 

mottagaren inte påverkas av andra marknadsföringsverktyg vid mottagningstillfället.  Samtliga deltagare i 

konsumentundersökningen är bosatta i Stockholmsområdet, och består av kvinnor i åldrarna 20 till 40, ett 

val som baserar sig på Amor och Guilberts teori om vilka ålderskategorier som lämpar sig bäst för 

marknadsföring genom gratisprover.8  

 

2.2 Företagens syn på varuprover  

 

     Insamling av empiri sker genom intervjuer med representanter för Weleda och Saltå Kvarn, företag 

som jobbar aktivt med att finnas representerade i sammansatta gift bags vid olika typer av events, i form 

av give aways och gratisprover. Intervjuformen är semistrukturerad, detta för att underlätta jämförelse 

mellan de båda aktörerna, samtidigt som den intervjuade har möjlighet att föra fram det som upplevs som 

viktigt och relevant för det egna företaget i en öppen och flexibel diskussion.9 Metoden möjliggör en 

avvikelse från intervjuguiden om det uppstår något i diskussionen som inte tagits upp.10 Idén med en 

intervjuguide är i själva verket att ha en strukturerad lista över de frågor som skall täckas i intervju. Det 

mest avgörande är att frågorna ger forskaren möjlighet att få information om den intervjuades 

upplevelsevärld samt att kunna ha en flexibilitet i intervjun.11  

 

     Intervjun med Weleda sker den 19:e mars på Weledas huvudkontor på Södermalm. Mötet med Saltå 

Kvarn äger rum på deras huvudkontor i Järna, den 9:e april. Vid intervjutillfällena antecknades det som 

sades. 

 

 

                                                
8 Amor och Guilbert, ss. 67-70  
9 Bryman och Bell, ss. 263-264 
10 Ibid., s. 361 
11 Ibid., s. 369 
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2.3 Konsumenternas upplevelse av varuprover  

 

     För att undersöka konsumenternas uppfattning av varuprover representerade i gift bags som 

marknadsföringsmetod har en fokusgrupp använts. En grupp på tolv personer väljs ut för att i 

diskussionsgrupp analysera upplevelsen av gratisprover. Victoria Wibeck resonerar kring fokusgruppens 

sammansättning och storlek i sin bok ”Fokusgrupper – Om fokuserade gruppintervjuer som 

undersökningsmetod”, och rekommenderar där ett deltagarantal på fyra till sex personer, beroende på 

sammanhanget och undersökningens fokus.12 Dock menar Bryman och Bell att det är möjligt att i 

fokusgrupper ha 6-12 personer, utan att detta försämrar möjligheten för samtliga deltagare att komma till 

tals.13 

 

     Vid intervjutillfället blir deltagarna i fokusgruppen tilldelade en sammansatt gift bag med varuprover 

från flera olika företag, däribland produkter från de båda företagen som deltagit i intervjuer. Studien 

innefattar ett första diskussionstillfälle, vilket sker direkt vid mottagandet av gratisproverna, sedan hålls 

ett ytterligare uppföljningstillfälle två veckor senare. Det sistnämnda administreras via mail.  

      

     Syftet med fokusgruppen är att möjliggöra en djupare dialog med konsumenter som är insatta i ämnet 

och därmed kan ge en representativ bild av hur fenomenet mottas. Metoden underlättar för 

konsumenterna att tänka fritt och komma med kreativa synpunkter. Detta gör även att deltagarna i 

fokusgruppen kan föra fram viktiga synpunkter på området.14  Deltagarna i fokusgruppen kan även 

argumentera och ifrågasätta varandras synpunkter, vilket ger en mer realistisk beskrivning av vad 

konsumenten tycker och tänker då de får förmås reflektera över sina egna uppfattningar. 

      

     Vid denna typ av undersökning görs en distinktion mellan strukturerade och ostrukturerade intervjuer, 

där det som skiljer dem åt är graden av involvering från moderatorn.15 I detta fall är fokusgruppsintervjun 

semistrukturerad, då deltagarna tillåts diskutera fritt om det som de finner intressant kring det givna 

fokusområdet, men ibland gör moderatorn ett inlägg och frågar om något specifikt, när denne upplever att 

ett ämne är uttömt eller inte leder diskussionen framåt. Några på förhand formulerade frågor ställs med 

jämna mellanrum, för att säkerställa att områden som är av intresse för studien avhandlas.  

 

 

                                                
12 Wibeck, V, ss. 34-36 
13 Bryman och Bell, s. 390 
14 Ibid., ss. 388-391 
15 Wibeck, V, s. 56 
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     Intervjun med fokusgruppen inträffade den 11:e april i ett grupprum på Södertörns högskola, där mötet 

pågick i ca 1 timme. Båda av oss agerade moderatorer och antecknade löpande under mötet. 

 

 

2.4 Utformning av fokusgruppen 

 

     För att få en så god bild som möjligt av konsumenters syn på gratisprover i sammansatta gift bags, 

väljs deltagarna i fokusgruppen ut baserat på att de har tidigare erfarenheter av fenomenet. Lämpliga 

kandidater utses ur författarnas egen bekantskapskrets i kombination med ett snöbollsurval, där dessa i sin 

tur rekommenderar fler personer i sin omgivning som kan passa för undersökningen. För att skapa en 

trygg och bekväm stämning underlättar det även att de medverkande är bekanta med intervjuarna sedan 

tidigare. En annan faktor som tas hänsyn till är deltagarnas socioekonomiska bakgrund, samt deras 

utbildningsnivå. Personerna som valts ut har en liknande bakgrund inom dessa områden, vilket underlättar 

interaktionen dem emellan.16    

 

2.5 Utformning av gift bag 

 

     Innehållet i den sammansatta gift bagen består, utöver hudvårdsprover från Weleda och snacks från 

Saltå kvarn, av produkter från totalt fyra andra varumärken. Dessa är The Body Shop, som bidrar med 

parfymprover, ansiktsrengöring, samt tre olika hudvårdsprover, Björn Axén som sponsrar med schampo 

och balsam, Vitamin Well med drycken Care, samt Panos Emporio som bidrar med parfymprover för dam 

och herr. Detta för att återskapa en sådan sammansättning av produkter så att gift bagen liknar de som 

vanligen förekommer på olika events och i andra marknadsföringssammanhang. Företagen som deltar har 

valts ut baserat på vilken typ av produkt som de kan bidra med, då syftet är att en del av produkterna ska 

stå i direkt konkurrens mot varandra, exempelvis hudvårdsprodukterna från Weleda och The Body Shop, 

medan andra tillhör en ensam produktkategori och därmed inte direkt konkurrerar med något annat 

varumärke, exempelvis Vitamin Well.  

 

2.6 Undersökningsperiod  

 

     Intervjuer med företag sker i mars och april. Mötet med fokusgruppen samt uppföljning sker i april, 

respektive första veckan i maj. Samtliga intervjuer och mötet med fokusgruppen sker i Storstockholm.  

 
                                                
16 Wibeck, V, s. 30  



 
 

13 

3. Teori 
 

     I detta avsnitt redogörs för tidigare forskning som beaktas vid utformandet av denna studie. Viktigt att 

notera är att de vetenskapliga studier som genomförts för att undersöka användandet av gratisprover 

fokuserar på effekten av gratisproven vart och ett för sig, och berör alltså inte sammansatta gift bags med 

innehåll från flera varumärken. Då detta fenomen är relativt nytt, och få studier har genomförts på 

området, är det ändock relevant att använda sig av de resultat som berör enskilda varuprov. Detta 

eftersom de kan underlätta förståelsen för hur en gift bag fungerar i ett marknadsföringssyfte, där 

skillnaden blir att varuproven utsätts för konkurrens från andra aktörer.   

 

3.1 Varuprover, användande och målgrupp 

 

     En studie utförd av de franska forskarna Amor och Guilbert, “Influences on free samples usage within 

the luxury cosmetic market”, undersöker hur väl varuprover fungerar i ett marknadsföringssyfte, och 

fokuserar då främst på hur ofta metoden leder till att mottagaren faktiskt använder provet. Studien har 

även som syfte att identifiera vilken kundprofil som är mottaglig för varuprover, samt vilken typ av 

produkter som lämpar sig för metoden. Forskarna utför ett experiment på 500 kvinnor, som tilldelas 

prover av parfymer, hudvårdsprodukter och make up. Kvinnorna får fylla i en enkät vid mottagandet av 

produkterna, samt ytterligare en enkät efter en månad.  

 

     Resultatet av studien visar att bland de kvinnor som mottar gratisprover är användandet högt (72 %), 

vilket innebär att metoden är effektiv för att arbeta in kännedom om produkten. Andra viktiga slutsatser är 

att företag bör välja metoden för sina nya produkter, då konsumenten hellre testar nyheter än produkter 

från ett befintligt och redan inarbetat sortiment. Det är även mer fördelaktigt att använda varuprover för 

kända varumärken, om varumärket är relativt nytt eller okänt är det bättre att arbeta in det med hjälp av 

andra metoder innan gratisprover delas ut. Slutligen påpekar Amor och Guilbert att det inte är lönsamt att 

använda sig av varuprover om mottagaren har en låg årlig konsumtion av den aktuella produktkategorin, 

samt att det finns kundkategorier som är mer mottagliga för varuprover än andra. De anser att medel- till 

höginkomsttagare generellt sett är fördelaktiga målgrupper, och icke-arbetande hemmafruar i synnerhet.17  

 

 

 

                                                
17 Amor och Guilbert, ss. 67-82 
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3.2 Gratisprover och ökad försäljning 

 

     De amerikanska forskarna Bawa och Shoemaker skriver i sin rapport “The Effects of Free Sample 

Promotions on Incremental Brand Sales” om tre viktiga effekter av varuprover som 

marknadsföringsmetod som de kunnat identifiera i sin studie. Den första, benämnd accelerationseffekten, 

visar på att mottagaren av varuprovet sannolikt blir en återkommande konsument av det aktuella 

varumärket tidigare än den annars skulle ha blivit. Den andra effekten, kannibaliseringseffekten, innebär 

att mottagarens antal inköp för att testa varumärket minskar, då gratisprovet fyller den funktionen. Antalet 

framtida inköp av en specifik produkt som kunden upptäckt genom gratisprover, sker alltså delvis på 

bekostnad av att konsumenten annars skulle behöva testa sig igenom sortimentet för att komma fram till 

vilken produkt denne föredrar. Den tredje och sista effekten kallas expansionseffekten, och visar på att 

gratisprover har en bestående effekt på försäljningen, till skillnad från exempelvis rabattkuponger, som 

bara ger en kortvarig försäljningsökning. Författarna till studien uppger att effekten av gratisproverna kan 

vara i upp till tolv månader. Viktigt att notera är att dessa tre effekter varierar mellan olika 

produktkategorier, och ibland även mellan olika varumärken inom samma produktkategori.18  

 
Figur 1. Modell över de tre huvudsakliga effekterna av varuprover, fritt efter Bawa och Shoemaker (2004) s. 350 

 

                                                
18 Bawa och Shoemaker, ss. 345-363 
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3.3 Varuprover och goodwill  

 

     Heiman, McWilliams, Shen och Zilberman undersöker effekterna av varuprover i sin rapport 

“Learning and forgetting: Modeling Optimal Product Sampling Over Time”. De utformar en studie som 

visar att varuprover leder till en ökad försäljning av den aktuella varan, men även att i de fallen där 

mottagaren av provet inte omedelbart köper produkten, så har metoden en positiv effekt på varumärkets 

goodwill, så länge produkten är tillfredsställande. Det är även en effektiv metod för att öka hågkomsten 

av det egna varumärket över tid, vilket blir ett viktigt verktyg när konkurrensen hårdnar och risken för att 

konsumenterna glömmer bort etablerade varumärken ökar. Studien lägger även fokus på huruvida 

varuproven ger en direkt eller långsiktigt positiv effekt på försäljningen. De prover som konsumeras i 

direkt anslutning till försäljningsstället, exempelvis smakprover, skiljs åt från de prover som testas vid ett 

senare tillfälle, exempelvis i hemmet, vilket är fallet för de flesta produkter inom skönhetsvård. De 

sistnämnda ger ingen direkt försäljningsökning, men kan leda till en ökad försäljning på sikt. Varumärket 

gynnas här av en ökad igenkänning och goodwill, som konsumenten bär med sig nästa gång ett inköp 

inom produktkategorin blir aktuellt.19 

 

3.4 Integrerad Marknadsföringskommunikation 

 

     Integrerad Marknadsföringskommunikation (IMC), är en metod för ett företag att skapa en effektiv 

och enhetlig marknadsföring för sitt varumärke, genom att integrera alla delar av marknadsföringen på ett 

sådant sätt att åtgärderna förstärker varandra. Man synkroniserar de budskap som sänds ut via samtliga 

kanaler, exempelvis reklam, PR och sociala medier, och kan på så sätt uppnå en synergieffekt. Syftet är 

att allt ifrån interna faktorer – som organisationskultur och företagets målsättningar och värderingar – till 

kommunikationen gentemot omvärlden, ska vara samstämmiga och ge ett enhetligt intryck. Metoden 

anammas av allt fler företag, då överflödet av kommersiella budskap i samhället gör det svårt för ett 

enskilt meddelande att påverka konsumenten.20  

 

 

                                                
19 Heiman, McWilliams, Shen och Zilberman, ss. 532-546 
20 Yeshin, T, ss. 48-58  
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Figur 2. Integrated Marketing Communications - De olika marknadsföringskanalerna som samspelar med varandra, efter Kotler, 

Keller & Burton (2009) s. 511 

 

      

     Varuprover blir här en del av företagets övergripande strategi för att nå ut till konsumenten, och 

placeras i underkategorin sales promotion eller säljfrämjande åtgärder. Detta definieras som en av de 

marknadsföringsaktiviteter som skall ge mervärde eller uppmana till köp. Säljfrämjande åtgärder kan 

delas in i två delar: Konsumentorienterade och handelsorienterade aktiviteter. De konsumentorienterade 

aktiviteterna inrymmer marknadsförings grepp som kuponger, gratisprover och premier. Användningen 

av dessa verktyg kan stimulera kortsiktig försäljning, genom att stimulera kunden till ett direkt köp21.  

 

     Ovanstående marknadsföringsåtgärder kan även leda till viral spridning och word-of-mouth, 

exempelvis genom att mottagaren av provprodukten skriver om den på sociala medier, eller 

rekommenderar vänner. Detta bidrar till funktionen public relations och publicitet (se figur 2). Denna 

                                                
21 Belch, G. & Belch, M., s. 21 
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funktion ämnar skapa och upprätthålla en positiv bild av företaget bland dess olika målgrupper, bland 

annat genom sponsring av evenemang och olika offentliga angelägenheter. Fördelen med publicitet är att 

det är trovärdigt för konsumenten, då avsändaren av informationen anses vara opartisk. En annan fördel är 

att publicitet inte innebär en stor kostnad för företaget, eftersom de inte behöver betala för tid och 

utrymme i ett massmedium.22 

 

3.5 Co-branding och brand extension vid utvärdering av nya produkter 

     Ali Besharat har jämfört hur effektivt co-branding är, i jämförelse med brand extension-strategier. Han 

baserar sin studie på insamlad data från två undersökningar, där sammanlagt 256 studenter medverkat. 

Studien jämför konsumenters attityd, kvalitetsuppfattning samt avsikt till köp av nya produkter.23 Brand 

extension definieras enligt författaren som en strategi där företag vid lansering av en ny produkt använder 

sig av ett väletablerat företag.24 Co-branding innebär en allians, där två eller fler varumärken syns på 

samma produkt eller plats. Dessa varumärken kan antingen vara välkända eller en blandning av okända 

och kända varumärken.25 

 

     Underliggande till begreppet co-branding finns ett antal olika teorier. Besharat nämner bland annat 

teorin om informationsasymmetri, som innebär att ett välansett varumärke kan bidra till att mildra 

informationsskillnaden mellan säljaren och kunden genom att skicka ut kvalitetsignaler. När ett okänt 

varumärkes produkt representeras i samma sammanhang som ett välansett varumärke, kan konsumenten 

förknippa en övergripande kvalitet med den okända produkten, eftersom närvaron av det kända 

varumärket signalerar en tillräcklig kvalitet. En annan teori som nämns är associativ inlärning, som 

inbegriper både instrumentell inlärning och klassisk betingning. Den förstnämnda kan innefatta en 

belöning, medan kopplingen i klassisk betingning sker över tid. Genom betingning och inlärning kan 

köparna påverkas att bilda positiva intryck om ett okänt märke, när de ser det i samband med ett väl ansett 

varumärke, genom att uppfattningar och känslor om det väl inarbetade märket associeras med det 

okända.26  

 

     Studien tyder på att det inte finns några statistiskt signifikanta skillnader mellan co-branding och brand 

extension i form av konsumenters attityder, kvalitetsuppfattningar, och avsikter att köpa en identisk 

                                                
22 Belch, G. & Belch, M., s. 23 
23 Besharat, A., s. 1240 
24 Ibid., s. 1241 
25 Ibid., s. 1240 
26 Ibid., s. 1242 
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produkt.27 Det indikerar i sin tur att företagen på kort sikt sannolikt inte kommer att gynnas av en co-

branding strategi vad gäller konsumenternas värderingar, eftersom strategin kräver tid och ansträngning.  

 

3.6 Cialdinis sex påverkansprinciper 

     Robert Cialdini har formulerat en teori kring konsumentbeteende som sammanfattas i sex 

påverkansprinciper. Dessa är återgäldande, sociala bevis, auktoritet, knapphet, gillande och 

konsekvens/förpliktelse.  

 

 
Figur 3. Cialdinis sex påverkansprinciper, fritt efter Cialdini (2007) 

 

    
                                                
27 Besharat, A., s. 1247 
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     Den första principen, som med fördel kan appliceras på användandet av varuprover, är återgäldande. 

Principen går ut på att om någon ger oss något eller gör oss en tjänst, vill vi gärna gottgöra detta.28 Därför 

kan ett gratisprov vara ett effektivt sätt att locka konsumenten till att göra fortsatta inköp av det aktuella 

varumärket.  

 

“As a marketing technique, the free sample has a long and effective history. In most instances, a 

small amount of the relevant product is provided to potential customers for the stated purpose of 

allowing them to try it to see if they like it. And certainly this is a legitimate desire of the 

manufacturer - to expose the public to the qualities of the product. The beauty of the free sample, 

however, is that it is also a gift and, as such, can engage the reciprocity rule.”29 

 

     Principen om gillande, det vill säga det faktum att vi lättare blir övertygade av information som 

kommer från någon som vi gillar30, blir ofta aktuell vid användandet av varuprover, eftersom det är 

vanligt att mottagaren av en gratisprodukt pratar om den med sina vänner, eller skriver om den på sociala 

medier. Detta är något som marknadsförare är medvetna om, och därmed kan dra nytta av. Av en liknande 

anledning är principen om sociala bevis viktig, eftersom den säger att vi gärna försöker finna information 

om hur andra har agerat, innan vi själva fattar beslut. 31  Ett exempel kan vara att man läser 

användarrecensioner innan man köper en produkt online, eller att man håller koll på vilka produkter som 

omnämns i positiva ordalag bland bekanta på sociala medier.  

 

     Principen om auktoritet 32  är högaktuell för företag som använder sig av varuprover i sin 

marknadsföring. Ofta delas varuprover och gratisprodukter ut till människor med auktoritet, med 

förhoppningen om att denne kommer att gilla produkten och rekommendera den vidare. Problemet med 

metoden är att företaget inte har kontroll över hur produkten mottas, och därmed vad som skrivs om den, 

varför det är viktigt att metoden endast används för produkter av hög kvalitet, som företaget har ett starkt 

förtroende för. Slutligen är också principen om knapphet viktig, då människor tenderar att motiveras till 

köp när ett erbjudande upplevs som exklusivt och tidsbegränsat, eller något som gäller endast under 

särskilda omständigheter.33 Ett exempel på detta kan vara en butik som erbjuder de första handlande 

kunderna en gift bag på köpet.  

 
                                                
28 Cialdini, R. ss. 17-18  
29 Ibid., s. 27  
30 Ibid., s. 167 
31 Ibid., s. 116 
32 Ibid., s. 209 
33 Ibid., s. 218 
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4. Empiri 
 

     I detta avsnitt redogörs för data som samlats in i möten med företagen Weleda och Saltå Kvarn, samt 

med intervju och uppföljning av fokusgrupp.  

 

4.1 Intervjuer  

 

4.1.1 Intervju med Weleda   

 

     Weleda är ett multinationellt hudvårdsföretag med ett produktsortiment som sträcker sig mellan allt 

ifrån hud- och hårvård för kvinnor och män, till babyvård. Deras produkter kännetecknas av att innehållet 

är biodynamiskt och ekologiskt framtaget, och deras affärsidé är att hjälpa huden att hjälpa sig själv. Vid 

intervjutillfället deltar företagets marknadsföringsansvarige för den nordiska marknaden, en anställd med 

huvudansvaret för all sponsringsverksamhet på den svenska marknaden, samt en av företagets 

praktikanter.  

      

     I intervjun framgår att företaget aktivt använder sig av sponsring som marknadsföringsmetod, och de 

deltar ofta i gift bags på olika typer av events. Tillfällena väljs till stor del ut på känsla, men de arbetar 

även efter en fastställd budget för sponsring, som uppgår till 10 % av den totala budgeten. Vid val av 

forum tar man hänsyn till i vilken kontext produkterna kommer att synas, samt vilken målgrupp som rör 

sig på platsen. Företaget väljer bort alla sammanhang där exempelvis alkohol eller marknadsföring av 

päls förekommer, eftersom det strider mot den egna varumärkesidentiteten.  

 

     En stor risk med gratisprover är att mottagaren inte förstår produkten, eller vet hur den används. Det är 

av största vikt för företaget att välja ut vilken produkt som ska erbjudas vid varje tillfälle. Ett exempel på 

en misslyckad sampling var när de försökte marknadsföra ett nytt schampo som inte löddrar, vilket för 

mottagarna upplevdes som svårt att använda. Den typen av produkt kräver aktiva konsumenter som 

medvetet har valt just den produktegenskapen, och passar därför sämre till denna marknadsföringsmetod. 

Händelsen blev en lärdom, och de understryker vikten av att sampla rätt produkt till rätt målgrupp. 

Weleda har nyligen förändrat sin strategi gällande vilken typ av varuprover som används. Sachéer har 

stegvis bytts ut till minituber av den aktuella produkten, då de anser att detta stämmer bättre överens med 

deras övergripande varumärkesstrategi. Metoden blir mer miljövänlig, då man erhåller en större mängd av 

produkten i förhållande till förpackningen, och mottagaren får dessutom möjlighet att testa produkten mer 

än en gång. Detta anser företaget är viktigt när det gäller hudvård, eftersom huden behöver vänja sig vid 



 
 

21 

nya produkter.  

 

     Vad gäller konkurrerande varumärken så anser företaget att det är bättre att de också finns 

representerade, än att tacka nej om det redan finns produkter i samma produktkategori från andra aktörer i 

gift bagen. Weleda för i nuläget ingen intern uppföljning för att mäta effekten av de gratisprover som 

delas ut till bland annat gift bags, då sådana aktiviteter är resurskrävande. Däremot håller de en noggrann 

uppsikt över deras konton på sociala medier, och de kan se att mottagare av varuprover ofta delar med sig 

av detta i form av bilder och inlägg på exempelvis Instagram och andra tjänster. I bästa fall kanske även 

detta leder till varumärkesigenkänning och framtida inköp.  

 

4.1.2 Intervju med Saltå Kvarn  

 

     Saltå Kvarn är ett svenskt företag som producerar och levererar ekologiska matprodukter till både 

matvarubutiker och hälsokostbutiker, samt till deras egna butiker. Saltå Kvarns produktsortiment består 

idag av totalt 150 produkter, och innehåller bland annat bönor, linser, pasta, ris, olivolja, torkad frukt, 

juice och nötter. Alla produkter från Saltå Kvarn är ekologiska och kravmärkta. Saltå Kvarns 

kommunikatör och pressansvarige, som även har huvudansvaret för all sponsringsverksamhet intervjuas. I 

intervjun framkommer att företaget inte använder sig av några traditionella marknadsföringskanaler som 

exempelvis TV-reklam och annonser i tidningar. De köper aldrig reklamplats, utan förlitar sig helt och 

hållet på marknadsföring genom sin förpackningsdesign, sociala medier, hemsidan, konceptbutiker och 

PR. 

 

     Saltå Kvarn har länge arbetat aktivt med att delta med sina produkter i olika eventsammanhang, och de 

får dagligen förfrågningar om att delta i olika gift bags. Tidigare hade företaget ingen fastställd budget för 

hur mycket resurser de kunde lägga på denna typ av sponsring, men till följd av att de måste hålla 

kostnaderna nere är de idag inte lika aktiva när det gäller att dela ut gratisprover. Dock beror inte detta på 

att de inte tror på denna form av marknadsföring. De anser snarare att gratisprover är mycket viktigt, då 

de vill att så många som möjligt ska smaka deras produkter. De har själva genom olika 

konsumentundersökningar kunnat påvisa att om man smakar på en produkt från Saltå så tenderar man att 

köpa fler av denna. Därför är de angelägna om att kunna använda sig av gratisprover i sin marknadsföring 

i större utsträckning när det finns utrymme för detta i budgeten.  

 

     När företaget får en förfrågning om de vill delta med sina produkter i en gift bag finns det några olika 

faktorer som de utvärderar innan de fattar ett beslut. Events och tillställningar som rör studenter tycker 
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företaget är viktigt att delta i, eftersom dessa är framtidens konsumenter, och man tidigt vill göra denna 

målgrupp medvetna om Saltås produkter. Andra sammanhang som är positiva för företaget är sådana som 

rör miljö, hälsa och ekologi, och man vill även gärna gynna aktiviteter som sker i närområdet. Givetvis 

prioriteras alla sammanhang som når ut till en stor del av företagets målgrupp. När det gäller de andra 

aktörerna som finns representerade i gift bagen så gör det ingenting om där finns ett varumärke som är en 

direkt konkurrent till den egna produkten eller som tillhör samma bransch. Däremot är företaget noga med 

att kontrollera att det inte förekommer exempelvis energidrycker eller Coca Cola, eftersom man inte vill 

förknippas med denna typ av produkter. En risk med att sponsra ett event är att man inte kan styra hur 

produkterna uppvisas, då man sällan har möjlighet att ha en representant från företaget på plats. Det har 

hänt att man bett om bilder från det aktuella eventet, och då sett att produkterna inte är fördelaktigt 

exponerade.  

 

     När Saltå Kvarn väljer att delta i en gift bag, är det av vikt att välja rätt produkt. Ofta skickar man ut 

produkter som går att äta direkt, som till exempel juicer, sesamkakor, bärpåsar eller nötter. Detta är 

relativt billiga produkter, som dessutom enkelt får plats i en gift bag. Dock så funderar man över hur en 

produkt som exempelvis quinoa eller ekologisk pasta skulle mottas, då det eventuellt skulle kunna vara 

effektfullt att mottagaren måste utvärdera denna produkt hemma i köket i lugn och ro. 

Förpackningsdesignen är viktig, och företaget använder sig alltid av originalprodukten som gratisprov. De 

tror att deras produkter är mycket uppskattade i dessa sammanhang, både för att de smakar gott, och för 

att förpackningarna är tilltalande.  

 

4.2 Fokusgruppen 

 

     Fokusgruppsintervjun inleds med att deltagarna erhåller varsin sammansatt gift bag bestående av 

varuprover från skönhetsvarumärken samt dryck och snacks. Innan innehållet diskuteras ombeds de 

medverkande att beskriva tidigare erfarenheter av gift bags och gratisprover.  

 

Tidigare erfarenheter 

 

     Alla medverkande har tidigare deltagit i olika evenemang där man blivit tilldelad en gift bag eller 

exponerats för gratisprover. Några exempel på evenemang där de har fått gift bags är inom 

studentsammanhang, på privata fester samt på mode- och skönhetsrelaterade events som galor, 

modevisningar och temakvällar. De gratisprover som då har förekommit har främst varit 

skönhetsprodukter och mat, dryck och snacks. För de allra flesta upplevs gift bags som ett viktigt och 
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trevligt komplement till ett evenemang. Deltagarna i fokusgruppen har även vid ett flertal tillfällen 

deltagit i events där man inte erhållit någon gift bag, vilket de anser är ett misstag, eftersom man där på 

plats hade en lättillgänglig och konkret målgrupp. 

 

     Förhoppningen för de företag som sponsrar en gift bag med sina gratisprover är att konsumenten ska 

utveckla en varumärkespreferens för det egna företaget, och i framtiden välja att fortsätta konsumera 

produkten som de erhållit. Flera av deltagarna i fokusgruppen anger att de vid många tillfällen hittat nya 

favoritprodukter bland de som de tilldelats i en gift bag, och att bland de produkter som de använder idag 

så introducerades flera av dessa för dem i form av ett gratisprov. Metoden gör att man känner sig vänligt 

inställd gentemot det aktuella företaget, och flera uppger att de åtminstone vill testa provet, för att visa på 

tacksamhet eftersom de fått detta som gåva. De produkter som de har köpt efter att för första gången stött 

på produkten i en gift bag är i regel skönhetsrelaterade, men några har även hittat favoriter i snacks- och 

dryckesväg. Flera av deltagarna berättar att de fått många bra produkter i gift bags genom åren, och att 

även om de kanske inte köper just denna produkt igen med en gång efter mottagandet, så kommer de ihåg 

provet under lång tid framåt, delvis för att produkten var tillfredsställande i sig, men också för att man har 

ett positivt minne av att få den som gåva.   

 

     Flera av deltagarna poängterar att man ofta känner till produkter som mat och dryck så pass väl sedan 

tidigare, kanske på grund av att sådana produkter i regel är billigare än exempelvis hudvårdsprodukter, 

och att man därför med större sannolikhet redan testat drycker och liknande som man är intresserad av när 

man erhåller dem i en gift bag. Dock tycker de ändå att det är trevligt med denna typ av produkter i en gift 

bag, och det fungerar som en bra påminnelse och kan leda till att man kommer ihåg att köpa de produkter 

man gillar lite oftare. Ett par av deltagarna berättar också att de valt att fortsätta konsumera en del 

skönhetsprodukter som de erhållit som gratisprover av bekvämlighet, då de inte själva har haft tid att 

prova ut en liknande produkt själva, och helt enkelt fortsatt med provet som erhölls utan att utvärdera 

andra alternativ inom produktkategorin. En av deltagarna anser att det idag är enkelt att utnyttja att 

företag ofta delar ut gratisprover via giftbags, eftersom man då kan klara sig på att enbart använda 

proverna, istället för att köpa en likvärdig produkt själv. Detta gäller främst för stora förpackningar med 

mycket innehåll, som tar längre tid att förbruka.  

 

Efter att fokusgruppen beskrivit de tidigare erfarenheterna ombeds de undersöka innehållet i den 

tilldelade giftbagen och sedan svara på frågor kring denna. 
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Produkter 

 

     De produkter som gör intryck är framför allt nya produkter och produkter som man tidigare inte kände 

till. Något alla medlemmar i fokusgruppen är eniga om är att det är viktigt med mat, det är den delen av 

en gift bag som de är främst intresserade av. Dessa produkter är även de man anser är roligast att få, 

tillsammans med sådana produkter man möjligen inte exponeras för i vanliga fall eller som man sällan 

kan unna sig. Huvudsakligen är det viktigt att produkterna är användbara. Här är förpackningen en viktig 

faktor.  Då majoriteten av de gratisprover som förkommer i den utdelade giftbagen är sachéer så 

diskuteras dessa mycket. Denna form av förpackning känns inte tillräckligt lättanvänd enligt 

fokusgruppen, eftersom mängden innehåll ofta är för mycket för att bli lagom till en användning, men 

samtidigt är för lite för att dela upp till två användningar. Dessutom är en öppnad sachée svår att spara till 

ett senare tillfälle, och då majoriteten av dessa produkter ska användas i duschen eller på nytvättad hud, är 

det problematiskt att de är svåra att öppna med blöta händer. Ett tillfälle då dessa förpackningar kan vara 

välkomna är om man är på resande fot, eftersom de är lätta och tar liten plats i bagaget. Den förpackning 

som föredras är minituber, speciellt när det gäller hud- och hårvårdsprodukter, då denna typ av produkt 

behöver användas fler än en gång för att visa resultat. Minituber skapar även en igenkänningsfaktor om 

förpackningsdesignen överensstämmer med originalprodukten. Större förpackningar lägger man även 

märke till före exempelvis en sachée, dessa upplevs även som mer generösa. 

 

     När det kommer till den visuella upplevelsen är det grafiska uttrycket väldigt viktigt, samt 

användandet av färger för att fånga uppmärksamhet, menar fokusgruppen. Klara färger och stilren design 

är att föredra, då mängden av olika produkter i en gift bag annars kan ge ett rörigt intryck. De påpekar 

också att man vill få en tydlig beskrivning av vad produkten är till för, samt att informationen finns 

tillgänglig på det aktuella språket. Några av deltagarna i fokusgruppen noterar att detta är en brist hos ett 

par av de varumärken som finns representerat i giftbagen, då förpackningarna är något otydliga med vad 

det är för typ av produkt och hur den används. Är det en ny produkt som man lanserar är det därför bra 

om det finns något iögonfallande med exempelvis designen för att man skall lägga märke till den, samt 

särskilt viktigt att det finns tydlig information på förpackningen.  

 

Varumärken och sammanhang 

 

     När man blir inbjuden till ett evenemang så är det ofta lockande att gå om man erbjuds en gift bag, och 

fokusgruppen anser att det kan göra eventet mer lyckat om man erhåller en genomtänkt gift bag. Det är då 

viktigt att giftbagen är anpassad till det aktuella eventet och att man som besökare känner sig utvald och 
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speciell, att det finns en exklusivitetsfaktor som höjer evenemanget. För att gift bagen skall kännas 

exklusiv tycker fokusgruppen att det är viktigt man ser över på vilken plats man delar ut dessa. Är det på 

allmän plats och dessa finns lättillgängliga sjunker intrycket. Detta gäller även vid situationer där enbart 

de 100 första får en gift bag, eftersom det då istället kan upplevas som svårt att få en. Det ska alltså finnas 

en känsla av exklusivitet, men samtidigt inte ett förbehåll för att, när man väl infinner sig på eventet, 

erhålla en egen gift bag. Eftersom fokusgruppens medlemmar gått på olika typer av event, både sådana 

som kräver en inbjudan och sådana som är öppna för allmänheten, så märker de markant skillnad på hur 

välutformad giftbagen är. 

 

     Fokusgruppen uppmanas att berätta vad de får för intryck av varumärkena som finns representerade i 

giftbagen, och får frågan om de känner till några av dessa sedan tidigare. Majoriteten av deltagarna har 

kännedom om samtliga varumärken sedan tidigare, med undantag för en person som fram till nu har 

misstagit ett av hudvårdsvarumärkena för att vara ett rengöringsmedel med liknande namn. Att erhålla 

varuprover från företaget i gift bagen gav personen en mer rättvisande bild av vilken typ av produkter 

företaget erbjuder.  

 

Sociala medier  

 

     I diskussionen framkommer att majoriteten av deltagarna även har sett offentliga personer, eller 

personer i deras umgängeskrets rekommendera olika produkter och visa fram erhållna gift bags på sociala 

medier. De nämner även att kännedom om produkter, och där framför allt skönhetsrelaterade sådana, 

sprids bland vännerna i form av word-of-mouth, när exempelvis en bekant erhåller en produkt som ett 

gratisprov eller i en gift bag. Eftersom detta är personer som man generellt sett litar på, och då man anser 

att informationen inte kommer från en kommersiell källa, har flera ut fokusgruppen även på detta sätt 

hittat förslag till nya bra produkter att testa. För att någon i fokusgruppen själv ska rekommendera en 

produkt som de erhållit via en gift bag genom att lägga upp en bild av den på sociala medier, krävs att den 

har ett speciellt innehåll som väckt känslor hos mottagaren. Det är viktigt att den som delar ut giftbagen 

har gjort en ansträngning för att få en att känna sig utvald. De använder sig hellre av word-of-mouth om 

de gillar en produkt. Om det är produkter i full storlek eller minituber som har samma utformning som 

originalprodukten känns det roligare att lägga upp på sociala medier, jämfört med innehåll som består av 

exempelvis många sachéer och informationsblad. När personer i deras närhet delar med sig bilder på gift 

bags så är det ofta fokus på själva gift bagen som helhet, och inte någon specifik produkt. För att man ska 

lägga märke till en enstaka produkt behöver det vara något speciellt med den. 
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Informationsblad 

 

     Bland produkterna som förekommer i gift bagen finns även en folder med information från ett av 

hudvårdsvarumärkena. På denna finns allmän information om företaget och delar av deras sortiment, och 

även en uppmaning om att delta i en tävling där man kan vinna produkter. Fokusgruppen har delade 

åsikter när det kommer till foldrar och pekar på flera faktorer som är viktiga när man lägger en folder i en 

gift bag. Det är viktigt att man inte skriver för mycket information på dessa, och att denna är relevant för 

de produkter som finns med, annars har man en tendens att slänga foldern utan att läsa den. Några av 

deltagarna uppskattar dessa och brukar läsa igenom dem, medan andra rensar bort den typen av material 

utan att gå igenom den.  

 

     Sammanfattningsvis så har fokusgruppen en mycket positiv bild av gift bags som 

marknadsföringsmetod, där fördelen med en sammansatt gift bag jämfört med traditionella enstaka 

varuprover är att man ges fler valmöjligheter, och det känns mer spännande att få en mängd material vid 

ett och samma tillfälle. De företag som deltar i gift bagen upplevs som generösa och måna om sin 

målgrupp, och fokusgruppen tycker att fler företag borde använda sig av denna marknadsföringskanal.  

 

4.3 Uppföljning av fokusgruppen 

 

För att få en bild av hur deltagarna i fokusgruppen betett sig och värderat gratisproverna när de 

kommit hem från sammanhanget där de fått sin gift bag, fick de två veckor senare ett mail med ett antal 

frågor. För att få en mer ärlig bild av hur de tagit emot gratisproverna hade deltagarna inte förvarnats om 

att mailet skulle skickas. Deltagarna fick svara på frågor om vilka produkter de använde; om det var något 

som de slängde direkt; om de kunde tänka sig att fortsätta använda någon av produkterna; samt om det var 

något produktprov som överraskade. Utöver frågorna fick de även skriva egna kommentarer. 

 

De produkter som deltagarna i fokusgruppen under intervjutillfället uttryckte var de bästa att få i en 

gift bag – de ätbara proverna – var även de produkter som de i störst utsträckning använt sig av i 

efterhand. Vad gäller de skönhetsprodukter som fanns representerade var det en respondent som hade 

testat sig igenom alla produktprover. De övriga hade testat de flesta av hudvårdsprodukterna. Weledas 

gratisprover användes som komplement till den befintliga Weleda-serie som respondenten ägde sedan 

tidigare. Respondenten upplevde att det var positivt att få prover från detta varumärke, då det gav en 

möjlighet att få testa produkter ur det övriga sortimentet. 
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Majoriteten av fokusgruppen hade slängt de medföljande foldrarna, med undantag för en deltagare 

som sparat allt. De flesta hade sparat alla skönhetsprover, och lagt dem i en necessär för att använda på 

resor eller på gymmet. Respondenterna uttryckte att de kunde tänka sig att köpa och fortsätta använda de 

ätliga produkterna i giftbagen.  

 

Något enstaka hudkrämsprov överraskade med en stark doft, men upplevdes trots detta som bra. En av 

deltagarna hade normalt sett inte köpt hudvårdsprodukter från The Body Shop, men fick genom 

testprodukten en ny bild av varumärket, och kunde nu tänka sig att köpa det i framtiden. Weledas 

produktprover upplevdes ha alltför stark doft av ett par av deltagarna, och de parfymprover som 

medföljde som sachéer upplevdes som svåra att testa på grund av förpackningens utformning.  

 

Övriga kommentarer 

 

På grund av att det gått så kort tid efter intervjutillfället har inte samtliga deltagare hunnit testa alla 

produkter, men de ser framemot att testa bland annat de lyxigare hårvårdsprodukterna samt The Body 

Shops prover. De produkter som stack ut mest var The Body Shops produkter, då de överraskade våra 

respondenter, och deras val av större sachéer gav ett gott intryck. 

 

Det är tydligt i svaren att några i fokusgruppen haft svårt att komma ihåg varumärkesnamnen, då de 

refererar till stora kända varumärken, som exempelvis L’Oreal, vilket inte existerade i giftbagen de 

mottog. Eftersom de enbart erbjöds sachéer i giftbagen så slängdes provet direkt efter användning, vilket 

medförde att man då glömmer bort vilket prov man gillade och vilket varumärke det tillhör. 
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5. Analys  

 

I detta avsnitt analyseras den insamlade empirin från intervjuer med företag och fokusgrupp utifrån de 

valda teorierna. 

 

5.1 Varuprover, användande och målgrupp 

 

     De företag som intervjuats uttrycker båda att de vill och försöker synas på evenemang, och då gärna i 

form av medverkan i en gift bag. Anledningen är att de vill arbeta in en kännedom om produkterna och 

varumärket, ett resonemang som stöds av resultaten i Amor och Guilberts studie rörande varuprover. 

Företagen väljer dock de sammanhang där de exponeras med omsorg, och de vill hela tiden kopplas till 

sammanhang som är ”sanna” mot deras varumärkesidentitet. Både Weleda och Saltå Kvarn har relativt 

breda målgrupper, som kommer från olika samhällsklasser. Att dela ut varuprover till mottagare som har 

en låg årlig konsumtion av den specifika produktkategori som delas ut, är enligt Amor och Guilbert inte 

lönsamt. Resonemanget kan relateras till den diskussion som fokusgruppen har, om att en konsument 

skulle kunna utnyttja att företagen delar ut gratisprover via giftbags vid flera olika tillfällen, och då 

undvika att köpa produkten i butik. 

 

     När man lanserar nya produkter ur sitt sortiment är det lämpligt att använda gratisprover, eftersom det 

ger konsumenten en möjlighet att testa produkten. För företaget Weleda blev det en lärdom att föra ut nya 

produkter via gratisprover, då det visade sig att de valt en alltför avancerad produkt. I Weledas fall kunde 

tekniken kring produkten ha påverkat det negativa intrycket av deras icke-löddrande schampo. Det var ett 

varuprov som var mer lämpat för företagets aktiva konsument. Men baserat på Amor och Guilberts 

resultat, liksom resultaten från fokusgruppsintervjun, så är konsumenten positiv och föredrar att testa nya 

produkter. Produkterna gör också ett starkt intryck i en gift bag, då de väcker intresse. Fokusgruppen 

menar dock att det är viktigt att man noggrant tänker över förpackningsdesignen. 

 

     Vid utformandet av den gift bag som delades ut till fokusgruppen valdes varuprover från mer välkända 

varumärken, samt varuprover från de intervjuade företagen. Fokusgruppen kände igen alla varumärken 

sedan tidigare, vilket överensstämmer med Amor och Guilberts synpunkt om att det är bra att använda 

varumärken som är kända för konsumenten. Detta är något som dock är mer relevant för de som planerar 

evenemanget. 
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5.2 Gratisprover och ökad försäljning 

 

     Att mäta effekterna av de marknadsföringsmetoder som företag använder sig av är svårt. Det är 

önskvärt att se hur väl exempelvis gratisprover fungerar, om de påverkar försäljningen i någon riktning, 

men det krävs stora resurser och mycket tid åt att genomföra dylika undersökningar, något som varken 

Saltå Kvarn eller Weleda själva har kunnat göra på grund av en stram budget. Saltå Kvarn har dock sett 

en accelerationseffekt gällande deras produkter, då de för ett antal år sedan tog del av information från en 

omfattande undersökning gällande deras produkter. Resultaten visar att de som smakar på Saltå Kvarns 

produkter högst sannolikt köper produkterna igen. En fördel, som gäller båda företagen, är att 

konsumenten sannolikt tidigare kommer i kontakt med varumärket när man får gratisprover eller gift bags 

med företagets produkter, något som även fokusgruppen nämner. En fördel med gratisprover som 

fokusgruppen nämner, är att de ger möjlighet att hitta den rätta produkten ur sortimentet snabbare, utan att 

behöva testa olika produkter ur sortimentet genom att betala. Detta kan ge upphov till en effekt som Bawa 

och Shoemaker tar upp som en av tre effekter, nämligen kannibaliseringseffekten, vilket innebär att den 

minskar/eliminerar antal inköp för att testa ut ett varumärke. 

 

     Bawa och Shoemaker nämner även att gratisprover har en mer långvarit effekt på försäljningen till 

skillnad från exempelvis rabattkuponger. Detta är inget som baserat på denna studie kan påvisas, då denna 

studie ej tittar på huruvida gratisprover påverkar försäljningen över tid. 

 

5.3 Varuprover och goodwill 

 

     Heiman, McWilliams, Shen och Zilberman visar i sin studie av varuprover att denna 

marknadsföringsmetod inte bara kan leda till en ökad försäljning av den aktuella varan, men också att 

metoden har en positiv effekt på varumärkets goodwill, och gynnar hågkomsten av varumärket över tid 

bland konsumenterna. I mötet med fokusgruppen framgår att deltagarna vid ett flertal tillfällen har hittat 

nya favoritprodukter i en gift bag, som de i fortsättningen valt att konsumera. Generellt sett gäller också 

att deras kunskap om och känsla inför de varumärken som finns representerade förstärks och förbättras, så 

vida produkten inte är undermålig eller glöms bort i konkurrensen. Goodwill kan därmed öka, förutsatt att 

produkten står sig bra i konkurrensen. I några fall har mottagarna tyckt bra om produkter som de erhållit i 

en gift bag, men trots detta valt att inte göra några fortsatta inköp, eftersom det rör sig om en produkt som 

denne inte normalt sett anser sig ha ett behov av. Detta indikerar att metoden kan leda till ökad 

försäljning, så länge produkten som samplas når en väl vald målgrupp, som sannolikt kan tänkas använda 

sig av denna produktkategori.  
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     Produktkategorier som gynnas på kort sikt är framför allt ätbara gratisprover, så som drycker, snacks 

och övriga produkter som konsumeras direkt eller nära inpå själva mottagandet av gift bagen. Dock tar 

det ofta lite längre tid innan mottagaren gör ett inköp av exempelvis en hud- eller hårvårdsprodukt. Detta 

eftersom varor inom denna kategori är mer tidskrävande att utvärdera. Dessa kan dock gynnas på sikt, 

vilket stöds av Heiman, McWilliams, Shens och Zilbermans teori.  

 

5.4 Integrerad Marknadsföringskommunikation  

 

     Gratisprover är ofta en mycket liten del av den totala marknadsföringsstrategin hos ett företag. 

Underkategorin säljfrämjande åtgärder inom integrerad marknadsföringskommunikation utgör omkring 

10 % av den totala marknadsföringsbudgeten hos företaget Weleda. Den delas i sin tur upp i allt ifrån 

sponsring till utskick till bloggare. Företaget använder sig även av annonser i tidskrifter och magasin, men 

användningen av sponsring och gratisprover är en viktig del av deras marknadsföringsstrategi. För att föra 

in ett miljötänkande även i gratisproverna, har de bytt ut sachéer till minituber, vilket minskar ”slit och 

släng”- beteendet och bidrar till en lägre miljöpåverkan och nöjdare kunder.  

 

     Till skillnad från Weleda använder sig Saltå Kvarn inte av någon betald reklam. De förlitar sig istället 

på PR och publicitet, vilket enligt teorin om integrerad marknadsföringskommunikation bidrar till att 

skapa eller upprätthålla en positiv bild av företaget, såväl inom den befintliga målgruppen som inom 

eventuella nya konsumentgrupper. Saltå Kvarn uttrycker att de tror på metoden säljfrämjande åtgärder, 

men att de inte haft möjlighet att delta i så många sammanhang på grund av ett lågt finansiellt resultat. 

Den PR och publicitet Weleda arbetar med genereras huvudsakligen via sociala medier, till exempel 

skrivs blogginlägg baserat på företagets utskick. Båda företagen vill delta i gift bags, för att skapa eller 

upprätthålla en bild av varumärket hos konsumenten. Ett exempel på varför detta kan vara viktigt, var att 

en av deltagarna i fokusgruppen hade uppfattningen att varumärket Weleda producerade rengöringsmedel, 

snarare än skönhetsprodukter. Genom att få ett varuprov från varumärket, kunde deltagaren skapa en ny 

bild av, och kännedom om, varumärket. 

 

     Säljfrämjande åtgärder likt gratiprover upplevs av konsumenter som generöst, oavsett om det sker 

genom gift bags eller om det sker direkt i butik. Deltagarna i fokusgruppen anser att det bidrar till att 

skapa en god varumärkesbild hos konsumenten, och de tycker att fler företag bör tillämpa metoden som 

ett komplement till sin mer traditionella marknadsföring.  
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5.5 Co-branding och brand extension vid utvärdering av nya produkter   

 

     Båda de intervjuade företagen upplever att sammanhanget där deras produkter visas är viktigt. De ser 

inget problem i att synas på samma plats eller i samma sammanhang som en konkurrent. De använder 

dock inte denna form av co-branding strategi aktivt. För Saltå Kvarn är det viktigare att synas i 

sammanhang som representerar de värden som det egna varumärket står för, än att synas med ett välkänt 

varumärke som exempelvis Coca Cola.  

     Deltagarna i fokusgruppen uttrycker att de oftast lägger märke till nya produkter eller okända 

varumärken. Eftersom man till en början inte har någon uppfattning om det okända varumärket, kan 

associationen till ett mer välkänt varumärke leda till att man antar att de båda varumärkena är likvärdiga 

vad gäller kvalitet. Man kan likna detta med teorin om informationsassymetri som nämns av Besharat, 

som handlar om att mildra informationsskillnaden mellan de representerade varumärkena. 

Informationsassymetri är inget som inträffade i denna studie, då fokusgruppen kände till varumärkena 

sedan tidigare.  

 

     Fokusgruppen menar att det ger ett generöst intryck när varumärken deltar i giftbags. Upplevelsen 

skapar en klassisk betingning, där kopplingen med ett varumärke sker över tid. Det innebär att det blir 

viktigt för företag att noga välja ut i vilka sammanhang man deltar med gratisprover bland konkurrenter. 

Fokusgruppen uppmanar även företagen att delta i giftbags fler än en gång, för att uppnå störst effekt på 

konsumenten. Detta resonemang stöds av slutsatserna i Besharats studie, som menar att företag inte 

gynnas av att tillämpa en co-branding strategi på kort sikt, vad gäller konsumentens värderingar, något 

som snarare utvecklas över tid. 

 

5.6 Cialdinis sex påverkansprinciper 

 

     Cialdinis första princip är den om återgäldande. Den visar hur mottagaren av en gåva eller tjänst från 

någon annan, känner en skyldighet att återgälda denna. Detta har, som teoriavsnittet i denna studie 

redogör för, visat sig vara användbart för företag som marknadsför sig med hjälp av gratisprover, då detta 

genererar liknande känslor hos mottagaren. I denna studie framgår att fokusgruppen upplever detta i allra 

högsta grad, även när det handlar om en sammansatt gift bag med innehåll från flera varumärken. En 

känsla av tacksamhet är en av flera bakomliggande faktorer till att mottagaren tar sig tid att faktiskt 

använda och utvärdera provet, och gör det mer sannolikt att denne väljer att fortsätta konsumera produkter 

från det aktuella företaget, tillsammans med grundläggande faktorer som exempelvis att produkten måste 
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vara tillfredsställande. Dock verkar viljan att återgälda, när den fördelas på flera varumärken, gynna några 

varumärken medan andra riskerar att hamna i skymundan. Här kan faktorer som provets storlek och 

känsla av exklusivitet spela in. Mottagaren tycks påverkas mer av effekten ju mer generöst tilltaget provet 

är. Ur detta perspektiv kan det vara till fördel för de företag som sponsrar en gift bag med produkter i full 

storlek, produkter som räcker till flera användningar, och produkter som har stora förpackningar, jämfört 

med de som endast skickar ut små prover och sachéer. När flera produkter i samma produktkategori 

förekommer, är det sannolikt att mottagaren inte känner sig manad att köpa samma typ av produkt från 

flera företag, och effekten av principen om återgäldande kan därför tänkas öka i komplexitet i en 

sammansatt gift bag, jämfört med om endast ett prov hade mottagits, och känslan av tacksamhet endast 

riktats mot en enda aktör. 

 

     Principen om gillande och principen om sociala bevis spelar in vid marknadsföring med hjälp av gift 

bags. Principen om gillande, att vi lättare övertygas av information som kommer från en person som vi 

tycker om, blir gällande i de fall då en mottagare av ett gratisprov rekommenderar detta vidare till 

personer i sin omgivning. I fokusgruppsintervjun framgår att deltagarna då och då erfar detta från 

personer i sin närhet, men säger samtidigt att det krävs en speciell produkt eller en särskilt exklusiv gift 

bag för att de själva ska ta sig tiden att skriva om den eller rekommendera produkterna vidare. Principen 

om sociala bevis, som säger att vi gärna inhämtar information om hur andra agerat vid beslutsfattande, har 

även den en viktig roll för marknadsförare som använder sig av gratisprover. I intervjun med Weleda 

framkommer att de ägnar tid och resurser till att bevaka vad som skrivs om dem, och de jobbar aktivt med 

utskick till personer som får testa deras produkter, vilka därefter bloggar om de produkter som de tycker 

om. Detta faller även in under principen om auktoritet, som helt enkelt innebär att vi gärna förlitar oss på 

personer med auktoritet. Dock så har företag som väljer att sponsra olika events svårt för att påverka hur 

produkterna sedan används, och vad som sedan skrivs eller inte skrivs, varför det blir viktigt att istället 

ägna tid åt att välja ut bra kanaler att synas på.  

 

     Den sista principen som diskuteras i teoriavsnittet är den om knapphet. Den säger att vi motiveras till 

köp när ett erbjudande känns exklusivt och kanske även tidsbegränsat. Dock så tyder resultatet av 

intervjun med fokusgruppen på att detta kan betraktas som ett problem vid marknadsföring med hjälp av 

gift bags. Flera av gruppdeltagarna anger att man uppfattar det som negativt om en butik exempelvis bara 

erbjuder en gift bag till de hundra första handlande kunderna. Känslan av exklusivitet är mer viktig när 

det gäller faktorer så som val av plats, och om man måste vara inbjuden till eventet för att få delta, vilket 

ses som positivt och höjer upplevelsen. Däremot tycks merparten av deltagarna dela åsikten att när man 

väl är på plats och deltar i eventet, ger alla eventuella krav på motprestationer för att få en gift bag en 
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försämrad upplevelse. Detta kan tyda på att marknadsförare bör jobba med andra metoder för att få 

sammanhanget och själva gift bagen att kännas exklusiv.  
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6. Slutsats och slutdiskussion 

 

I detta avsnitt presenteras studiens slutsatser, som svarar på hur företagen använder sig av gift bags som 

marknadsföringskanal, samt hur sammansättningen av gift bagen i form av konkurrerande produkter 

påverkar hur konsumenten upplever varje enskilt varumärke. Frågor som vilka attribut som är viktiga för 

konsumenten när man väljer att testa varuprover som mottagits i en gift bag och hur företagen går 

tillväga diskuteras. Avslutande följer en slutdiskussion. 

 

6.1 Slutsats 

     Det är viktigt för företagen att sortera noggrant bland de sammanhang där det är relevant att synas. För 

företagen som deltog i studien var det viktigt att inte associeras med produkter eller sammanhang som 

strider mot den egna varumärkesidentiteten. För ett företag som Saltå Kvarn behöver det dock inte ha en 

negativ inverkan på varumärket att synas tillsammans med ett företag som Coca Cola, eftersom Coca 

Cola är ett inarbetat och respekterat varumärke. Det är givetvis viktigt för ett företag att vara sann mot sitt 

varumärke, men när det handlar om gift bags är det, enligt de teorier som behandlats i denna studie, inte 

avgörande för hur konsumenten uppfattar produkten.  

 

     I teorin om co-branding diskuteras att det kan gynna ett mindre välkänt företag att synas tillsammans 

med ett mer väletablerat företag, eftersom det mindre välkända företaget på sätt och vis kan åka 

”snålskjuts” på det väletablerade företagets varumärke. Det här stämmer dock bara om det handlar om 

olika produkter, då kvalitetssignalerna från det mer kända varumärket smittar av sig på det mindre kända. 

Om de båda företagen presenterar liknande produkter, kan det istället få motsatt effekt, då det mindre 

inarbetade företaget riskerar att hamna i skuggan av det välkända.  

 

     En viktig slutsats i studien är att valet av produkt är avgörande för vilken effekt företaget får av att 

delta i gift bags. Viktiga attribut som påverkar konsumenternas upplevelse är bland annat storleken på 

produkten. Fokusgruppens upplevelse är till exempel att sachéer i gift bags varit problematiska, vilket 

skulle kunna bidra till en försämrad varumärkesuppfattning. Det här blir särskilt betydande om det finns 

konkurrenter med större förpackningar, exempelvis mini-tuber eller produkter av full storlek, då dessa 

syns bättre i en gift bag. Konkurrenterna riskerar då att upplevas som mer generösa. Produktens synlighet 

påverkas även av hur den grafiska profilen ser ut. Det är viktigt med information kring produktens 

ändamål, men profilen måste även vara inbjudande, och få konsumenten att vilja prova produkten. Detta 

märktes väl vid uppföljningen av fokusgruppen då de hellre testade de större proverna, med ett mer 
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spännande grafisk uttryck, än de prover som var mindre. 

 

     Det mest väsentliga resultatet från denna studie, som företag kan ha i åtanke då de planerar delta i gift 

bags, är att det är viktigt att tänka på sammanhanget. Upplever konsumenten att sammanhanget är 

exklusivt, ökar sannolikheten för att konsumenten också upplever att gift bagen är exklusiv, även om en 

bättre gift bag kan höja intrycket av sammanhanget. Det gör också att konsumenten får en bild av hur 

företaget väljer att profilera sig. Exklusivitet är även viktigt vid val av förpackning, där fokusgruppen 

understryker att mini-tuber är det bästa alternativet vid sampling av skönhetsprodukter. Eftersom det ger 

ett högre värde för konsumenten kan det, särskilt inom skönhetsbranschen, ses som ett strategiskt bra 

beslut för företag även om kostnaderna stiger.  

 

6.2 Slutdiskussion 

 

     En sammansatt gift bag kan ge de medverkande varumärkena ett flertal positiva effekter, i enighet med 

de teorier som denna studie tagit upp. Bland annat kan det ge ökad hågkomst över tid, 

varumärkesigenkänning, samt ha en positiv effekt på försäljningen. Det som framgår i 

företagsintervjuerna är att man har en föreställning om att det alltid är bra att synas som varumärke. Det 

framgår dock i mötet med fokusgruppen att så inte alltid är fallet. Effekterna av att delta i en gift bag 

beror på sammanhanget där gift bagen presenteras, samt hur konkurrensen i gift bagen ser ut.  

 

     I en sammansatt gift bag skapas en naturlig konkurrenssituation, och det finns därmed en risk att 

varumärket hamnar i skuggan av ett företag som har en bättre produkt, större förpackning eller bättre 

teknik. Det innebär att det ibland inte blir värt den ansträngning och kostnad som företaget behöver lägga 

på att delta i gift bags. En risk med att delta alltför ofta i den här sortens sammanhang är att företaget kan 

bli utnyttjat av konsumenten, en risk som blir särskilt tydlig om man upprepade gånger presenteras för 

samma målgrupp. Av den anledningen blir det viktigt för företagen att, om möjlighet finns, se över hur 

konkurrensen kommer att se ut i gift bagen, innan man väljer att delta. 
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7. Kritik mot den egna studien 
 

Nedan följer kritik mot studiens valda litteratur samt metod. 

 

7.1 Litteraturkritik 
 

     En svårighet vid utformandet av denna studie är bristen på tidigare forskning på området gift bags, då 

litteratur eller vetenskapliga artiklar som berör detta ämne inte kunnat hittas, varken från svenska eller 

utländska källor. Ett brett utbud av material som hanterar enskilda gratisprover har därför använts, med 

risk för att de faktorer som påverkar hur mottagaren upplever gratisprovet ter sig helt annorlunda när det 

rör sig om en sammansatt gift bag. Dock är detta samtidigt uppsatsens styrka, då den behandlar ett relativt 

nytt och outforskat ämne, och därmed förhoppningsvis kan bidra med en ökad förståelse för denna nya 

trend inom marknadsföring.  

 

     Det teoripaket som denna uppsats grundar sig på är till stor del inhämtad från utländska källor. Det 

finns därmed en risk för att faktorer som exempelvis den kulturella kontexten som forskarna och deras 

studieobjekt är verksamma i, inte liknar den svenska marknaden och de förutsättningar som råder där, 

vilket denna studie fokuserar på. För att säkerställa den egna studiens kvalitet har de valda teorierna 

kontrollerats noga, så att de uppvisar en hög trovärdighet och generaliserbarhet, samtidigt som de endast 

använts som generella riktlinjer.  

 

7.2 Metodkritik 

 

     Vid undersökning av ett nytt fenomen är det viktigt att inledningsvis försöka utröna vilka frågor som 

är viktiga i sammanhanget, något som en pilotundersökning kan hjälpa till med. På grund av tidsbrist har 

det inte funnits utrymme för en sådan i denna studie, vilket har medfört att vi istället har fått omforma vårt 

syfte och våra frågeställningar under tidens gång, allt eftersom vi har kommit till nya insikter på området.  

 

     En annan problematisk aspekt att ta hänsyn till är att det är svårt att säkerställa att vi i forskargruppen 

och de personer som intervjuats har samma begreppsvärld när det gäller gift bags. Vi har valt att inte gå ut 

med någon detaljerad information inför våra möten med både företag och konsumenter, kring vad studien 

handlar om. Detta för att inte riskera att påverka de som intervjuats, och säkerställa att den information de 

ger oss verkligen är deras egna uppfattningar. Dock så försvårar detta arbetet med tolkningen av 

resultaten.   
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     I den mån det har varit möjligt har vi genomgående valt att personligen träffa samtliga deltagare i 

studien. Dock har vi, i ett sista skede, använt oss av ett mailutskick till mottagarna av vår gift bag, för att 

ställa frågor kring hur de upplevt och använt sig av produkterna några veckor efter mottagandet, eftersom 

det skulle bli alltför tidskrävande att boka in ytterligare ett möte. Korrespondensen via mail försvårar 

möjligheten att ställa motfrågor, och medför därmed en risk att den information som erhålls inte blir lika 

uttömmande som om deltagarna hade träffats personligen även vid uppföljningstillfället.  

 

     I denna studie ingår en fokusgrupp bestående av 12 personer, vilket är ett alltför högt antal enligt 

Wibeck, som rekommenderar ett deltagarantal på fyra till sex personer.34 Detta kan möjligen försämra 

resultatet av studien, och försvåra vid analysen, då ett deltagarantal som överstiger detta kan vara svårt att 

hantera.35 Anledningen till att vi valde att ha fler personer i fokusgruppen än vad som rekommenderas av 

Wibeck, är att marknadsföring genom gift bags är ett relativt nytt fenomen, och det var därmed viktigt att 

få ta del av flera perspektiv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
34 Wibeck, V, ss. 34-36 
35 Bryman och Bell, s. 394  
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8. Förslag till fortsatt forskning 

 

     För att skapa ett underlag som är mer generaliserbart kunde en liknande studie i större omfattning vara 

intressant, om man behandlar fler företag och fler mottagare, och därmed håller en mer kvantitativ 

forskningsansats. Ett annat alternativ är att genomföra en fallstudie där man följer ett eller flera 

varumärken över tid, för att bättre kunna se i vilka sammanhang en gift bag kan utnyttjas för att 

representera det egna varumärket på ett framgångsrikt sätt.  

 

     En annan möjlig vinkling skulle kunna vara att lägga större fokus på själva forumet där gift bagen 

syns. En studie som behandlar själva eventet där fenomenet förekommer skulle bättre kunna hur den 

fysiska platsen och sammanhanget spelar in. Det är även möjligt att eventkoordinatorer påverkar 

innehållet i en gift bag i stor utsträckning, vilket denna studie inte haft möjlighet att ta hänsyn till.  
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Bilaga 1. 

 

Intervjuguide vid företagsintervjuer 

 

Hur viktig är gift bagen som marknadsföringskanal jämfört med andra kanaler? 
 
Hur ser kostnaderna ut vid denna typ av marknadsföring?  
 
När ni bestämmer er för att delta i en gift bag med era gratisprover, hur går ni till väga? Vem tar kontakt, 
och hur väljer ni ut bra forum att synas i?  
 
För ni någon uppföljning för att se om detta leder till vidare köp? 
 
Hur försöker ni sticka ut med era produkter i en gift bag?  
 
Hur går det till när ni väljer ut vilka förfrågningar om sponsring som vill acceptera? 
 
Vilka risker ser ni med att använda er av denna form av marknadsföring? 
 
Vilka delar av ert sortiment marknadsförs via gratisprover? 
 
Hur tänker ni gällande de konkurrenter som är representerade i samma gift bag som ert varumärke? 
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Bilaga 2.  

 

Underlag inför möte med fokusgruppen 

 

Tidigare erfarenheter:  

Berätta om era tidigare erfarenheter av gift bags:  

- På vilken typ av event erhöll ni en gift bag?  

- Vilka varumärken fanns representerade?  

- Hur upplevde ni de varumärken som deltog?  

- Vilka produkter fångade ert intresse och varför?  

- Vilka produktegenskaper gör att ni väljer att testa en produkt?  

- Vilken typ av produkter är intressanta att erhålla i en gift bag, och vilka brukar ni slänga/inte använda?  

- Har detta någon gång lett till att ni fortsatt konsumera en viss produkt eller ett särskilt varumärke?  

- Vad har ni för åsikter om denna form av marknadsföring i övrigt?  

 

Diskussion kring vår gift bag:  

- Första intrycket av gift bagen?  

- Vilka produkter fångar uppmärksamheten först?  

- Vilka varumärken känner ni igen sedan tidigare, och vilka är helt nya för er?  

- Finns det någon produkt som ni redan använder er av?  

- Vilka produkter och prover kan ni tänka er att använda?  

- Hur upplever ni förpackningarna? Lätta att öppna, förstå produktegenskaper, design och uttryck osv.  

- Vilken produktstorlek är att föredra?  

- Vad händer när det exempelvis, som i detta fall, finns flera varumärken som erbjuder en 

hudvårdsprodukt? Testar ni båda, bara den ni tilltalas mest av osv.  

- Vad gör ni med de produkter och prover som ni inte vill använda själva?  

 

Övriga frågor:  

- Brukar ni rekommendera vänner och familj att testa produkter som ni gillar?  

- Har ni någon gång rekommenderat vänner eller familj att testa en produkt som ni erhållit i en gift bag?  

- Brukar ni visa upp er gift bag på sociala medier, exempelvis Instagram, FaceBook eller en privat blogg?  

 


