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Abstract 
 

The smartphones of today are provided with GPS’, which has created valuable opportunities 

for external actors. This in turn has created opportunities for companies to communicate with 

their consumers, by the use of mobile coupons for example. There have previously been 

technical obstacles for these kind of services, but now the challenge is to understand the 

consumer. 

This paper investigates the usage and the conceptions of mobile coupons at present, which 

elements that can affect the utilization and how these elements could be improved to spread the 

distribution of this service. The questions have been answered through a survey of 50 

respondents and a focus group of 6 participants. The result proved that the usage of mobile 

coupons is not particularly high, however this was mainly due to bad awareness of the 

availability of the service. Some important factors affecting the utilization was forgetting to use 

the coupons, a bigger commitment was seen as awkward, or to intrude on the integrity.  

 

Keywords: Mobile coupons, location-based services, pull, push, integrity.  
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Sammanfattning 

 

Dagens smartphones är utrustade med GPS, vilket har blivit en användbar information för 

externa aktörer. Detta har skapat möjligheter för företag att kommunicera med sina användare, 

bland annat med hjälp av mobila kuponger. Det har tidigare funnits hinder för att utveckla 

mobila kuponger, som tekniska begränsningar, men nu är utmaningen att få förståelse för sina 

användare.  

Den här uppsatsen har undersökt hur användningen och uppfattningen av mobila kuponger ser 

ut idag, vilka faktorer som kan påverka användningen, samt hur dessa faktorer skulle kunna 

förbättras för att fler börjar använda tjänsten. Frågorna har besvarats med en enkätundersökning 

av 50 respondenter, samt en fokusgrupp med 6 deltagare. Resultatet visade att användningen 

av tjänsten inte är särskilt hög, men detta berodde främst på att man inte kände till att mobila 

kuponger fanns. Några viktiga faktorer som påverkade användningen var att man glömde bort 

att utnyttja kupongerna, en större ansträngning kändes mer pinsamt, samt att det kunde kränka 

integriteten.  

  

Nyckelord: Mobila kuponger, platsbaserade tjänster, pull, push, integritet.  
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1 Inledning 
 

Idag har 76 procent av Sveriges befolkning en mobiltelefon som de använder för bland annat 

Internet-åtkomst (Findahl & Davidsson, 2015). I takt med att den mobila webben växer, ökar 

också förväntningarna om att tillgodose människors behov av information och tjänster, oavsett 

tidpunkt eller plats. Dagens smartphones är utrustade med GPS1, vilket innebär att människans 

geografiska position blivit en lättillgänglig och användbar information för externa aktörer 

(Barak et al., 2013). Detta har öppnat upp nya möjligheter för företag att kommunicera med 

sina användare, bland annat med hjälp av mobila kuponger. En mobil kupong kan liknas med 

den traditionella papperskupongen, men i ett digitalt format som skickas till en mobil enhet 

(Dickinger & Kleijnen, 2008). Den kan därefter lösas in i en butik och utbytas mot olika typer 

av rabatter. Till skillnad från papperskuponger kan en mobil kupong skickas ut till personer 

inom en viss radie för att uppmärksamma ett erbjudande som finns i närområdet (Alton, 2015). 

Den mobila kupongen har dessutom möjlighet att skicka ut kuponger som baseras på 

mottagarens personliga intressen.  

  

Mobila kuponger är fortfarande ett relativt nytt verktyg som håller på att växa fram. Det har 

tidigare funnits hinder som tekniska begränsningar, men nu är utmaningarna snarare att få 

förståelse för sina användare. Detta eftersom att framgången för detta verktyg i hög grad beror 

på användarens acceptans och avsedda användning av tjänsten (Achadinha et al., 2014). 

  

1.2 Problemformulering  

Tidigare studier har visat att mobila kuponger har ett stort konsumentmotstånd och om man vill 

ta möjligheterna för mobila kuponger vidare, är det viktigt att förstå vad som driver användaren 

till att avsiktligt lösa in en sådan (Dickinger & Kleijnen, 2008; Achadinha et al., 2014). Med 

utgångspunkt i detta kommer studien att undersöka hur användningen och uppfattningen av 

mobila kuponger ser ut idag. Studien kommer även att undersöka vilka faktorer som kan 

påverka användandet av tjänsten, samt hur dessa faktorer kan förbättras för att ännu fler börjar 

använda tjänsten.  

 

 

                                                
1 GPS, Global Positioning System är ett satellitnavigationssystem för bestämning av positioner med stor 
noggrannhet hos exempelvis båtar, bilar och även personer (Kristoffersson, 2016). 
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1.2.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med studien är därför att ta reda på om mobila kuponger fortfarande har ett stort 

konsumentmotstånd och vilka faktorer som i så fall ligger bakom. Studien kan bidra med ökad 

förståelse för hur utvecklare av mobila kuponger kan förbättra sina medietekniska strategier i 

form av förbättringsförslag som kommer att tas fram. Metoderna som har använts är en 

kvantitativ enkätundersökning, för att få en generell överblick över hur människors inställning 

och användning av mobila kuponger ser ut i dagsläget. Enkätundersökningen kompletterades 

med en kvalitativ fokusgruppintervju med sex deltagare, för att diskutera deras syn på mobila 

kuponger och vilka faktorer som påverkade deras inställning till tjänsten.  

 

Studiens huvudsakliga frågeställningar lyder som följande: 

- Hur ser användningen och uppfattningen av mobila kuponger ut idag?  

- Vilka faktorer kan påverka inställningen till mobila kuponger, och hur kan dessa 

förbättras för att ännu fler börjar använda tjänsten?   

 

1.3 Avgränsning  

För att avgränsa studien kommer den endast att undersöka mobila kuponger som visas upp i en 

fysisk affär och ej rabattkuponger som gäller i butiker på Internet. Studien fokuserar inte heller 

på en viss typ av distribution (som en specifik kupong-applikation) utan tjänsten studeras i sin 

helhet. Studien har främst ett medietekniskt perspektiv som undersöker vilka tekniska 

möjligheter mobila kuponger har och kan utveckla, med syfte att öka användandet av tjänsten. 

Det kan däremot även förekomma ett mindre marknadsförande perspektiv i studien, av samma 

anledning.  

   

1.4 Bakgrund  

1.4.1 Mobiltelefonens teknologiska utveckling  
Mobiltelefonen är idag en mångfacetterad medieteknologi och är den informationsteknologi 

som har störst global spridning (Westlund, 2014).   

”Den utgör en teknologi som utvecklas kontinuerligt genom ett dynamiskt samspel mellan olika 

aktörer och användare, och har kommit att sammanflätas alltmer med allt annat vi gör i våra 

vardagsliv, och bidrar därmed på ett kraftfullt sätt till förändringar i hur samhället fungerar.” 

(Westlund, 2014, s.1)  
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Mobiltelefonen har länge varit ett rent ”tekniskt föremål” men har utvecklats till att bli ett socialt 

objekt (Srivastava, 2005). Från att ha varit en innovationsprocess som varit kopplad till den 

fasta telefonin, har den utvecklat en mängd funktioner som mobilt Internet, GPS-positionering, 

ljud, bild och video. De smartphones vi äger idag erbjuder dessutom funktioner som 

röststyrning, ansiktsigenkänning, fingeravtrycksläsare och så vidare (Westlund, 2014). 

 

1.4.2 Internet och mobilt Internet  

Internet har vidareutvecklats i en riktning mot en social arkitektur som har möjliggjort 

interaktivitet, en riktning som ofta benämns som Web 2.0 (O’Reilly, 2007). Detta har vi sett i 

form av sociala medier som Facebook, Instagram och Twitter. Användningen av sociala medier 

sker allt mer från mobila enheter och det är denna utveckling som har lett till en kraftfull 

utbyggnad av mobila telekomnät (3G och 4G) på portabla medieplattformar (Westlund, 2014).

  

När vi använder oss av Internet på olika sätt innebär det att vi lämnar ut information om oss 

själva genom att besöka webbplatser, ladda ner applikationer eller vara medlemmar på sociala 

medier (Westlund, 2014). Detta kan ske med hjälp av så kallade ”tracking cookies”. En cookie 

är en textfil med information som webbläsaren lagrar på användarens dator och används för att 

spåra dennes aktivitet på Internet (Helmersson, 2016). Tracking cookies kan användas av en 

tredje part (Techopedia, 2016) för att skapa lärande algoritmer som styr vad för slags 

information som besökaren ska exponeras för (Westlund, 2014) beroende på vad han eller hon 

har besökt innan. Detta gör det möjligt för företag att erbjuda tjänster som kan riktas till 

specifika målgrupper.  

 

1.4.3 Kontext  

Samtidigt som smartphonen blivit allt vanligare, har den också blivit en lämplig anordning för 

att samla in information om användarens kontext med hjälp av inbyggda sensorer (Chon & Cha, 

2011). Kontext är dock ett komplicerat begrepp och många har en felaktig förståelse för vad 

kontext faktiskt är och hur det kan användas. Dey (2001) förklarar begreppet som all 

information som kan användas för att karaktärisera en situation mellan entiteter. En entitet kan 

vara en person, en plats eller ett föremål, som anses relevanta för interaktionen mellan en 

användare och ett program, inklusive användaren och programmet själv. Med en förståelse för 

vad kontext är och hur den kan användas, är det lättare för utvecklare att avgöra vilka beteenden 

eller funktioner de vill att deras program ska stödja, samt vilken kontext som krävs för att uppnå 
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dessa beteenden (Dey, 2001).   

  

1.4.4 Platsbaserade tjänster  
Platsbaserade tjänster (Location-Based Services, LBS) är en tjänst som kan använda data från 

kontexten för att ta fram var exempelvis de flesta ungdomar i 20-års åldern befinner sig under 

en fredagskväll (Chon & Cha, 2011). Detta sker med hjälp av den inbyggda GPS:en i 

mobiltelefonen och har setts som en lovande tillämpning inom e-handel. Utvecklingen av LBS 

har tidigare gått långsamt på grund av bristen på intressant innehåll och att få känner till dessa 

tjänster, menar Pura (2005). Detta var dock för drygt 10 år sedan och idag, med hjälp av GPS:en 

i dagens smartphones, har man utvecklat olika sätt att använda platsbaserade tjänster för att nå 

ut till sina användare. Numera erbjuder man användarna att ”checka in” på offentliga platser 

som restauranger, kaféer, butiker, konserter, ofta i utbyte av en belöning i form av kuponger 

eller rabatter. Andra tillämpningar som finns är restaurangsökning (att söka efter närmaste butik 

eller restaurang), reseinformation (få realtidsinformation och planera sina resor), vägassistans 

samt platsbaserad marknadsföring där man skickar ut annonser till personer inom en geografisk 

plats (Goodrich, 2013).   

 

1.4.5 Mobila kuponger  
Mobila kuponger är en typ av platsbaserad tjänst. En mobil kupong liknas med en traditionell 

papperskupong men skickas till en mobil enhet (Dickinger & Kleijnen, 2008). Mottagaren av 

kupongen kan då visa upp den mobila kupongen för att utbyta olika typer av rabatter 

(Achadinha et al., 2014). Det finns flera sätt att skicka samt ta emot mobila kuponger. Det kan 

ske med hjälp av e-post, SMS, sociala medier, applikationer (se figur 1), WiFi-nätverk (till 

exempel att man ger internetåtkomst där besökaren omdirigeras till en startsida med mobila 

kupongkampanjer), QR-koder2 eller NFC-taggar3 (CouponTools, 2016).  

                                                
2 QR, Quick Response (’snabbt svar’) är en tvådimensionell kod för maskinell avläsning och består av ett 
svartvitt rutmönster (Carlsson, 2016). 
3 NFC, Near Field Communication är en teknik för trådlös dataöverföring inom vissa avstånd. En smartphone 
kan läsa information som är lagrad i en elektronisk krets, så kallad NFC-tagg (Kruzela, 2016). 
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Figur 1: Ett exempel på hur en mobil kupong via en applikation kan se ut, på denna figur applikationen Klipster.

  

Mobila kuponger kan tas emot på två olika sätt, antingen med hjälp av pull eller push. Pull 

innebär att användaren själv begär information (”on demand”) från en tjänst utifrån sin 

positionering (se figur 1 för exempel). Användaren utövar fullständig kontroll över hur 

interaktionen ska fungera och bestämmer själv vad den vill se. Push sker i form av att företagen 

själva skickar ut erbjudanden eller kuponger till sina konsumenter med hjälp av de olika 

distributionssätten. I detta fall har mottagaren mindre kontroll över interaktionen eftersom 

informationen skickas till konsumenten automatiskt (Duane & O’Reilly, 2012). Dock sker detta 

oftast efter att användaren själv har accepterat att ta emot information, en term som ofta kallas 

opt-in.   
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2 Teori  

 

2.1 Tidigare forskning  
2.1.1 Dickinger och Kleijnen, 2008  

Dickinger och Kleijnen (2008) har skrivit om om mobila kuponger som ett lovande, strategiskt 

verktyg för företag i sin marknadsföring. Däremot är många företag fortfarande skeptiska till 

att utveckla sådana initiativ – inte på grund av att tekniken inte finns – utan snarare för att 

konsumenterna inte är redo att använda mobila kuponger. Flera studier har rapporterat om 

konsumenters motvilja mot mobil reklam och därför ville Dickinger och Kleijnen undersöka 

användarnas avsikter till att lösa in en mobil kupong. Resultatet från deras undersökning av 370 

mobilanvändare i Österrike presenteras i en TAM-modell, som visade att inställningen till 

mobila kuponger påverkas av faktorer som den egna kontrollen, insatsen som krävs för att lösa 

in en kupong samt rädslan för att få spam. Attityden påverkas positivt av de ekonomiska 

fördelar som kupongen erbjuder, medan ansträngningen för att lösa in kupongen har en negativt 

effekt på användarna. Resultatet visade ingen betydande effekt av att sociala normer skulle 

påverka avsikten att lösa in en mobil kupong, även om det finns forskning som säger att sociala 

normer är en viktig faktor som avgör konsumenternas avsikter att ta till sig ny teknik. 

Författarna kom också fram till att företag inte bör överlasta användarna med mobila kuponger, 

se över användbarheten av mobila kuponger samt utbilda sina konsumenter om hur man faktiskt 

använder tjänsten. I sin slutsats hävdar de att den främsta drivkraften i slutändan alltid kommer 

att vara hur mycket pengar man tjänar på att använda en mobil kupong (Dickinger & Kleijnen, 

2008).  

 

2.1.2 Achadinha, Jama och Nel, 2014  

En vidare forskning på Dickinger och Kleijnens studie har gjorts av Achadinha (et. al, 2014). 

De menar också att mobila kuponger har fått ett stort konsumentmotstånd och har undersökt, 

liksom i den tidigare studien, vilka faktorer som kunde bidra till att en konsument valde att lösa 

in en mobil kupong. Deras resultat av 204 respondenter i Sydafrika visade att många inte kände 

till att mobila kuponger fanns och endast 23 procent av respondenterna hade någon tidigare 

erfarenhet kring tjänsten. Studiens resultat visade dessutom att den viktigaste drivkraften för 

mobila kuponger är just konsumenternas attityd till det. Vill man utveckla en mer positiv 

inställning till användningen av tjänsten, menar Achadinha (et. al) att det är viktigt att företagen 

betonar just bekvämligheten och de ekonomiska fördelar som en mobil kupong ger. Författarna 
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menar att om företagen tar dessa aspekter och införlivar dessa i sina strategier för mobila 

kuponger kommer det att bli möjligt för dem att nå sin publik på ett helt nytt sätt. Idag är 

konsumenterna experter på att ignorera traditionella marknadsföringsinsatser, vilket innebär att 

företagen måste ompröva sina metoder. Istället för att investera i störande massmarknadsföring 

bör man nu fokusera på tekniker som gör det möjligt att utveckla ett relationsskapande med 

sina konsumenter. Undersökningen kom fram till att mobila kuponger trots allt är ett utmärkt 

sätt för företag att öka sin försäljning, skapa ett förtroende samt behålla sina konsumenter. Om 

man utnyttjar det på rätt sätt kan mobila kuponger ses som ett verktyg för att nå ut främst till 

yngre användare eftersom de är mer kompetenta inom teknik och tenderar att acceptera nya 

innovationer lättare än äldre (Achadinha et al., 2014).  

 

2.1.3 Abhishek och Nidhi Mathen, 2014  

Abhishek och Nidhi Mathen (2014) har undersökt hur mobila kuponger ser ut idag och vilka 

framtidsmöjligheter som finns. Kuponger anses vara det viktigaste PR-verktyget för att 

uppmuntra och engagera konsumenter att pröva en ny produkt. De tenderar att ha en positiv 

påverkan för att skapa medvetenhet och lojalitet, samtidigt som det generar försäljning på kort 

sikt. När det gäller mobila kuponger, som är en sorts förlängning av traditionella 

papperskuponger, tros detta ha en lovande framtid till mötes. Eftersom att mobiltelefonen är ett 

ytterst personligt medium, ökar det möjligheten för marknadsförare att nå ut till potentiella 

kunder på ett mer effektivt sätt. Detta är en av anledningarna till att mobil marknadsföring har 

växt fram. Enligt undersökningar har det kommit fram att mobila kuponger är den sorts mobila 

reklam som flest kunder skulle föredra att få (ABI Research, se Abhishek & Nidhi Mathen, 

2014). Något som många användare är oroliga för med mobila kuponger, är att få oönskade och 

påträngande reklambudskap på sin privata mobiltelefon. Därför är det viktigt för 

marknadsförarna att be kunderna om tillåtelse innan de börjar skicka ut ett reklambudskap. 

Författarna hävdar dessutom att mobila kuponger bör vara lätta att använda, även för äldre 

personer som kanske inte erhåller samma tekniska kunskaper.   

 

En möjlighet som mobila kuponger har är att de kan anpassas efter tid och rum. Ett glassföretag 

kan till exempel välja att skicka ut sina kuponger under eftermiddagen eller kvällen när 

konsumtionen av glass är som störst. Traditionella papperskuponger skickas ofta med i 

morgontidningar och under den tidpunkten på dagen är det generellt sett inte många som är 

intresserade av att köpa glass. På samma sätt är man mer benägen att uppmärksamma kuponger 
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under andra halvan av fredagar eftersom att det är sista arbetsdagen för veckan. Detta innebär 

att man oftast är mer avslappnad samt planerar inför helgen och är mottaglig för sådana 

erbjudanden. Även om mobila kuponger erbjuder samma ekonomiska fördelar som traditionella 

papperskuponger, finns det dessutom möjligheter att skräddarsy erbjudanden som passar 

målgrupper baserat på deras tidigare köp och beteenden. Genom detta kan man utveckla 

databaser som lagrar vilka konsumenter som löser in vilka kuponger, och på så sätt identifiera 

beteendet hos nöjda samt missnöjda kunder. Detta kan även användas för att få återkoppling av 

sina kunder samt utveckla strategierna ytterligare, samtidigt som man underhåller relationerna 

till kunderna (Abhishek & Nidhi Mathen, 2014).  

 

2.2 Konsumenter och kuponger 
Ramaswamy och Srinivasan (1998) har identifierat och karaktäriserat kuponganvändare i tre 

olika segment och undersökt hur respektive segment reagerar på olika typer av ”kupong-

egenskaper”. Det första segmentet består av ”picky couponers”, det vill säga priskänsliga 

konsumenter som är experter på att använda kuponger. Det andra segmentet består av ”coupon 

chasers”, konsumenter som inte bryr sig lika mycket om kampanjer och kuponger. Det tredje 

och sista segmentet består av ”easy couponers”, priskänsliga konsumenter som inte använder 

kuponger lika mycket som kupong-experterna. Författarna anser att om man analyserar 

konsumenterna på en ”segment-nivå” leder det till att man får bättre insikter i hur lönsamt 

kuponger kan vara. På så sätt är det möjligt att anpassa kupongerna och distributionssätten 

utifrån de olika segmenten och nå ut till ännu fler (Ramaswamy & Srinivasan, 1998).

  

2.3 Integritet  

Inom kontext-medvetna tjänster handlar mycket om att spåra människors läge. Eftersom det 

blir allt vanligare att använda en mobiltelefon med inbyggd GPS som kan spåra den nuvarande 

platsen, har också möjligheten för platsbaserade tjänster växt fram. Platsbaserade tjänster 

skapar dock ett behov av att ta itu med integritetsfrågor i samband med utvecklingen av dessa 

tjänster menar Barkhuus och Dey (2003). De har undersökt två typer av platsbaserade tjänster; 

plats-spårningstjänster som baseras på att andra parter spårar en användares position, samt 

positionsmedvetna tjänster som är beroende av enhetens information om platsen. Författarna 

hävdar att plats-spårningstjänster genererar mer oro för privatlivet än positionsmedvetna 

tjänster. De menar också att utvecklingen av dessa tjänster bör ligga i att skapa möjligheter för 

användaren att själv få slå av och på funktionen som de vill (Barkhuus & Dey, 2003).  
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Integritet inom mobila kuponger kan vara större än för traditionella papperskuponger menar Im 

och Ha (2014). Eftersom mobila kuponger är ett slags opt-in baserat marknadsföringsvektyg, 

är det viktigt att förstå när användarna är villiga att bevilja tillstånd för företagen att använda 

deras privata information. Det kan dock finnas luckor för att förstå vilka komplexa faktorer som 

ligger bakom och påverkar kuponganvändning via mobila enheter, eftersom att integritet inom 

mobila kuponger fortfarande är ett relativt outforskat område. Det har hävdats att den negativa 

påverkan, integritetsrisken, skulle ha en större effekt än den positiva, njutningen, gällande 

beslutsfattandet att använda en mobil kupong. Författarna presenterar ett resultat som visar att 

just integritetsrisken är en viktig faktor som påverkar användningen av mobila kuponger. Till 

skillnad från traditionella papperskuponger som man kan få från reklam eller tidningar, är 

mobila kuponger anslutna till ett personligt objekt, det vill säga mobiltelefonen. Vidare visade 

resultatet också att personer som använder smartphones med GPS är mer oroliga för intrång i 

privatlivet, och när tjänster begär tillstånd om att få använda platsinformation kunde det 

omedelbart aktivera oro. Därför är det viktigt att återförsäljarna kommunicerar med sina 

konsumenter för att minska deras oro för att ta emot oönskade meddelanden samt för att deras 

privata information skulle få en felaktig användning (Im & Ha, 2014).  

 

2.4 Push och pull  
Att ta emot platsbaserad reklam eller mobila kuponger kan upplevas ha olika grader av intrång 

på integriteten om det sker via push eller pull, menar Unni och Harmon (2007). De har studerat 

effekterna av respektive metod. Integritet inom pull-baserad reklam kan vara mindre 

framträdande eftersom att det är användaren själv som begär ut information. Med push-baserad 

reklam är det marknadsförarna som har kontroll över flödet som ska skickas ut. Den största 

fördelen med push, för företagen, är möjligheten att utlösa impulsköp hos konsumenterna 

eftersom de redan har uttryckt sina intressen enligt opt-in modellen. Men att leverera personlig 

marknadsföring utifrån kundernas preferenser kan också vara en utmaning, eftersom att 

utmaningen måste antas först och främst genom att låta användarna själva leta fram det de vill 

ha från början, vilket görs med pull (Unni & Harmon, 2007).  
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3 Metod  

 

3.1 Metodval  

Studien bygger på kvantitativa- och kvalitativa datainsamlingsmetoder, som består av en 

enkätundersökning som har följts upp med en fokusgruppintervju. Syftet med 

enkätundersökningen var att få en generell överblick över hur människors inställning och 

användning av mobila kuponger ser ut i dagsläget. Responsen från enkäten kunde sedan 

användas som en utgångspunkt för fokusgruppintervjun. Anledningen till att studien 

kompletterades med en fokusgruppintervju var för att få en djupare diskussion om mobila 

kuponger och ta reda på vilka faktorer som kunde påverka användandet av tjänsten. 

  

3.2 Enkät  

Enkäter är en kvantitativ datainsamlingsmetod som fungerar bra för att ta reda på åsikter, 

tyckanden och uppfattningar hos en population. Det är ett enkelt, billigt och ett mindre 

tidskrävande sätt att samla in material på. Genom den kan man nå ut till många, samt få in 

skriftliga svar som är lättare att bearbeta (Ejvegård, 2000). Det kan däremot vara svårare att 

konstruera en bra enkät än vad man tror (Bell, 2006). En enkät måste vara ordentligt 

genomarbetad innan man skickar ut den. Den får inte vara allt för omfattande, eftersom att ju 

fler frågor man ställer, desto färre svar brukar man vanligtvis få (Ejvegård, 2000). Under den 

inledande fasen måste man fundera över hur man formulerar sig och hur man har tänkt analysera 

svaren som man får in. Ord kan ha en viss innebörd för en själv, men betyda något helt annat 

för någon annan, därför måste man tänka på hur en formulering kan tolkas av olika personer 

(Bell, 2006). Enkätens urval är också en viktig faktor och bestäms många gånger utifrån hur 

mycket tid man har till sitt förfogande. Mindre undersökningar kan innebära tillfälliga (istället 

för slumpmässiga) urval, vilket är acceptabelt under förutsättningen att man är medveten om 

vilka begränsningar som det kan tillföra. När man har fått in alla enkätsvar bör man presentera 

svarsfrekvensen, det vill säga antalet respondenter som svarat utifrån hur många som har haft 

tillgång till den. De som inte har svarat på enkäten, bortfallet, bör även det analyseras. Om 

bortfallet är allt för stort kan detta ge ett missvisande resultat (Bell, 2006).   

 

3.2.1 Förberedelser inför enkätundersökning  

För att ta fram relevanta frågor till enkätundersökningen utgick jag från det primära syftet, 

vilket var att få en generell överblick över hur inställningen och användningen av mobila 
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kuponger ser ut idag. För att få ett mer kvalitativt resultat enligt Andersson (2001) kan man 

använda sig av öppna frågor, vilket den genomförda undersökningen består av. Bell (2006) 

menar dock att öppna frågor visserligen kan ge användbar information, men att analysera dessa 

kan medföra vissa problem. Öppna frågor kan kräva en mindre innehållsanalys för att bearbeta 

det verbala materialet och kategorisera dessa med vad andra respondenter har svarat.  

 

Med hjälp av Google Docs skapades en enkätundersökning som innehöll totalt 19 frågor (se 

bilaga 1). Många av frågorna var dock så kallade filterfrågor, vilket innebär att om en 

respondent svarar ett visst svar kommer den att få en viss följdfråga. Antalet frågor som varje 

respondent kunde svara på varierade mellan 7 till 15 frågor beroende på svar. Den färdiga 

enkäten delades på min egna Facebook-profil samt i mina kurskamraters gemensamma 

Facebook-grupp. Anledningen till att Facebook valdes som plats för att sprida enkäten var för 

att det var ett enkelt sätt att nå ut till många. De personer som fick tillgång till enkäten hade 

dessutom en stor spridning vad gäller exempelvis ålder och tekniska kunskaper eller 

erfarenheter, vilket gav en generaliserad uppfattning om mobila kuponger i mån av den tid och 

de verktyg som fanns till förfogande. Enkätundersökningen låg uppe från den 27 november 

2015 till den 29 november 2015 och antalet personer som svarade på enkäten var femtio 

stycken. Tiden som enkäten låg uppe samt antalet respondenter diskuteras mer i avsnitt 3.6.2.  

   

3.3 Fokusgrupp  

En fokusgrupp är en kvalitativ datainsamlingsmetod, och består i allmänhet av sex till tio 

intervjupersoner som leds av en moderator (Chrazanowska, 2002, se Kvale & Brinkmann, 

2009). Den karaktäriseras som en non-direktiv intervjustil (Kvale & Brinkmann, 2009) och som 

namnet säger är syftet med en fokusgrupp att fokusera på en viss frågeställning (Bell, 2006). 

En fokusgrupp kan vara både strukturerad, med förberedda frågor, eller helt ostrukturerad, där 

intervjuaren ingriper så lite som möjligt. Det man väljer är helt beroende på syftet med intervjun 

(Bell, 2006). Fokusgrupper går ut på att moderatorn introducerar diskussionsämnet (Kvale & 

Brinkmann, 2009) och de som intervjuas får själva föra ett samtal som moderatorn observerar 

och styr så att det inte avlägsnar sig allt för mycket från ämnet (Trost, 2010). Moderatorns 

uppgift är främst att skapa en atmosfär som tillåter alla deltagare att ge uttryck för personliga 

åsikter inom det valda diskussionsämnet. Kvale och Brinkmann (2009) poängterar att målet för 

en fokusgruppintervju inte är att nå ett samförstånd, utan snarare föra fram olika uppfattningar 

inom en diskussionsfråga. De påpekar också att fokusgruppintervjuer lämpar sig bra för 
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explorativa studier inom ett nytt område, eftersom en diskussion kan frambringa mer spontana, 

expressiva och emotionella uppfattningar än en individuell intervju (Kvale & Brinkmann, 

2009).  

 

3.3.1 Förberedelser inför fokusgruppintervju  

Materialet inför fokusgruppintervjun togs fram utifrån den tidigare enkätundersökningen och 

dess resultat. Precis som med enkätundersökningar kan det vara svårt att hantera fokusgrupper. 

En del menar att man bör förbereda checklistor, temabeskrivningar och frågor, medan andra 

anser att det leder till en allt för strukturerad fokusgrupp. Detta kan tappa fokusgruppens 

huvudsakliga syfte, som är att få en bild av deltagarnas åsikter, tolkningar av och syn på olika 

frågor (Bell, 2006). Från början förbereddes strukturerade frågor, men efter att ha testat 

frågorna insåg jag att det skulle fungera bättre med en mer ostrukturerad intervju. Därmed 

fokuserades det istället mer på vilka olika ämnen och teman som skulle tas upp, för att låta 

deltagarna få så pass mycket utrymme i diskussionen som möjligt. Totalt sex teman togs fram, 

med ett antal förberedda frågor som ett underlag för att föra diskussionen framåt (se bilaga 3). 

Urvalet av deltagare var från början tänkt att vara personer som svarat på enkätundersökningen, 

då den sista frågan var en uppmaning att fylla i sin e-postadress om man hade möjlighet att 

delta. När det inte kom in något svar blev jag tvungen att fråga andra i min närhet. Urvalet för 

fokusgruppen baserades på en åldersgrupp som var representerad även i enkätundersökningen, 

det vill säga sex personer i åldrarna 21-27 år. Deltagarna hade alla liknande tekniska kunskaper 

men med olika erfarenheter kring mobila kuponger. Detta urval kan kallas för ett 

bekvämlighetsurval och innebär att man använder sig av resurser som finns nära till hands 

(Denscombe, 2009).  

  

3.3.2 Fokusgruppintervjun  

Fokusgruppintervjun ägde rum den 10 december 2015 i ett grupprum på Södertörns Högskola. 

När deltagarna var på plats introducerades diskussionsämnet och etiska frågor togs upp innan 

fokusgruppintervjun startade. Eftersom att jag ville spela in intervjun, tillfrågades samtliga 

deltagare om tillåtelse för detta och på vilka villkor som inspelningen i så fall skulle användas. 

Enligt Trost (2010) kan inspelningar vara till fördel om man vill lyssna till tonfall och ordval 

upprepade gånger efteråt. Att dessutom lyssna på sig själv och sin egen röst är också nyttigt, 

eftersom att man lär sig av sina misstag och kan höra vad man gjorde bra och mindre bra (Trost, 

2010). Samtliga deltagare gav sitt medgivande till att intervjun spelades in, som blev drygt 24 

minuter lång. De teman som togs upp presenteras i kommande avsnitt.  
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3.4 Mall för fokusgruppintervju  

En fullständig temamall med tillhörande frågor finns i bilaga 3.  

 

Tema 1 Papperskuponger Papperskuponger i allmänhet och särskilda områden det 

används mer eller mindre inom 

Tema 2 Mobila kuponger Användning och uppfattning av mobila kuponger 

 

Tema 3 Jämförelse Jämförelse mellan mobila kuponger och 

papperskuponger 

Tema 4 Potential Tekniska möjligheter 

 

Tema 5 Integritet Mobila kuponger som skickas utifrån mottagarens plats 

eller intressen 

Tema 6 Framtid Framtida marknad och er framtida användning 

 

 

3.5 Analys av insamlad data  

Den inspelade fokusgruppintervjun transkriberades efteråt för att urskilja användbar 

information. Det reviderade materialet kunde sedan användas för att analyseras och jämföras 

med enkätundersökningen för att upptäcka likheter och skillnader. Med hjälp av det tidigare 

teoriavsnittet kunde den kvalitativa- och kvantitativa datan delas in i sex olika kategorier inför 

analysen; kuponger och konsumtion, mobila kuponger, baseras på nuvarande plats och 

intressen, pull och push, ansträngning samt framtidsutsikter.  

  

3.6 Metoddiskussion   

3.6.1 Reliabilitet och validitet 
Vilken metod man än väljer är det viktigt att granska den för att avgöra hur tillförlitlig och giltig 

informationen är. Reliabilitet är ett mått som mäter hur tillförlitligt någonting är, det vill säga i 

vilken utsträckning som ett tillvägagångssätt kan ge samma resultat vid flera olika tillfällen. 

Validitet mäter undersökningens ”giltighet”, vilket innebär om en viss fråga mäter eller 

beskriver det som man faktiskt vill att den ska göra (Bell, 2006).  
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Reliabiliteten av den genomförda studien kan vara svår att mäta då den endast utfördes på en 

begränsad grupp människor. Samma undersökning skulle eventuellt kunna ge ett annorlunda 

resultat om den utfördes på en annan grupp människor. Däremot har liknande studier 

genomförts tidigare och på så sätt kan man jämföra den här studien med andras för att mäta 

reliabiliteten.  

 

Validiteten kan vara ännu svårare att mäta eftersom att validitet är ett mycket komplicerat 

begrepp (Bell, 2006). Under fokusgruppintervjun har jag försökt säkerställa att båda parterna 

uppfattat frågor och svar korrekt genom att ifrågasätta och ställa följdfrågor. Detta är ett sätt att 

stärka validiteten då jag försökt se till att svaren har tolkats på rätt sätt.  

  

3.6.2 Metodkritik  
Något som upptäcktes efter att enkätundersökningen publicerats var att en del frågor bestod av 

dubbla negationer, vilket kunde ha feltolkats av respondenterna och gett ett missvisande 

resultat. Exempel på detta är frågan ”Hur viktigt är det att det inte krävs något av dig, som att 

dela din plats på Facebook?” med svaren ”Inte viktigt” och ”Mycket viktigt”, där ”Inte viktigt” 

skulle kunna tolkas som att det ”Inte är viktigt att dela platsen på Facebook”, att man gärna 

undviker det. Detta är något som kan ha påverkat validiteten något, men kommer att finnas i 

åtanke under analysen av dessa typer av frågor.  

   

Att publicera en enkätundersökning på Facebook innebär att det kan vara svårt att ta reda på 

vilka den nådde ut till samt om personerna som svarade på enkäten svarade sanningsenligt. Det 

innebär också att bortfallet inte går att säkerställa. Även om det går att räkna ut hur många 

personer som fick upp länken till enkätundersökningen i sitt flöde, 224 Facebook-vänner och 

ytterligare 13 personer från klassens grupp, är det inte troligt att alla varit inloggade eller 

uppmärksammat inlägget under perioden 27 november 2015 och 29 november 2015 som 

enkäten låg uppe. Anledningen till att enkäten stängdes ner redan efter 48 timmar var för att 

svarsfrekvensen minskade drastiskt redan efter en dag. Detta är förståeligt då ett inlägg på 

Facebook försvinner ner i nyhetsflödet ju längre tiden går.  

 

Fokusgrupper kan vara komplicerade och ofta tar en eller två starka personligheter över 

ledarskapet i gruppen och kan därmed hämma tillbakadragna personer att få sin röst hörd (Bell, 

2006). Detta var något som upptäcktes i fokusgruppintervjun, men detta försökte jag förhindra 
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genom att ställa följdfrågor till personer som inte hade sagt speciellt mycket. Att dessutom spela 

in intervjun kan innebära att deltagarna blivit påverkade och stressade av att det fanns en 

ljudupptagare framför dem, menar Bell (2006).  

  

Urvalet deltagare i fokusgruppen kan också kritiseras. Från början var det tänkt att ha personer 

som deltagit enkätundersökningen, men eftersom att jag inte fick in några svar använde jag mig 

av ett bekvämlighetsurval av personer som fanns tillgängliga. Detta resulterade i en fokusgrupp 

inom samma åldersspann, med liknande tekniska kunskaper men med olika erfarenheter av 

mobila kuponger. Urvalet innebär ett resultat som inte är applicerbart på en större population, 

och är något som finns i åtanke under analysen.  
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4 Resultat  

 

4.1 Enkätundersökning  

Antalet respondenter på enkäten nådde upp till femtio stycken (se bilaga 2). Trettiotvå av dessa 

var kvinnor och arton var män. Majoriteten av respondenterna (60 procent) var inom 

åldersgruppen 18-24 år, vilket trettio respondenter svarade. Nio respondenter var mellan 25-34 

år, tre respondenter var mellan 35-44 år, sex respondenter var mellan 45-54 och två 

respondenter var 55 år eller äldre. Ingen respondent var 17 år eller yngre.  

 

Den första frågan i enkäten var om respondenterna visste vad en mobil kupong var för något 

(se figur 2). Tjugonio respondenter svarade ”Ja” och tjugoen respondenter svarade ”Nej”. 

  

Figur 2: Enkätsvar på frågan ”Vet du vad en mobil kupong är?”  
 

På efterföljande sida i enkäten fanns en beskrivande text om mobila kuponger, som syntes 

oavsett vad en respondent svarade på föregående fråga. Den andra frågan var om 

respondenterna någonsin hade använt en mobil kupong (se figur 3). Sjutton respondenter 

svarade att de hade använt det mer än en gång, och elva respondenter hade använt det en gång. 

Tjugo respondenter hade aldrig använt en mobil kupong och två respondenter mindes inte.
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Figur 3: Enkätsvar på frågan ”Har du någonsin använt en mobil kupong?”.  
 

Beroende på vilket svar respondenten valde fick personen vissa typer av följdfrågor. De sjutton 

respondenter som svarade att de hade använt en mobil kupong mer än en gång fick följdfrågan 

om hur ofta de använder en mobil kupong (se figur 4). Mer än hälften av dessa (52,9 procent) 

svarade mer sällan än varannan månad. Fyra respondenter svarade 1-2 gånger i månaden och 

ytterligare fyra respondenter svarade varannan månad. Ingen respondent använde en mobil 

kupong oftare än så.  

 

 
Figur 4: Enkätsvar på frågan ”Hur ofta skulle du säga att du använder en mobil kupong?”.  
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De elva respondenter som hade svarat ”Ja, en gång” under fråga två (se figur 3) fick följdfrågan 

om de kunde tänka sig att använda en mobil kupong igen. Samtliga svarade ”Ja” på denna fråga.

  

De tjugo respondenter som svarade ”Nej”, samt de två respondenter som svarade ”Minns inte” 

under fråga två (se figur 3) fick frågan om de skulle kunna tänka sig att använda en mobil 

kupong någon gång. Arton av dessa svarade ”Ja” och fyra svarade ”Nej” på frågan. De fyra 

respondenter som svarade ”Nej” på frågan fick följdfrågan ”Vilken är den främsta anledningen 

till att du inte vill använda en mobil kupong?” och varje respondent gav olika svar. Den första 

respondenten svarade att det var integritetsrelaterat, att han eller hon inte ville att företagen 

skulle ha information om dennes intressen och nuvarande positionering. Den andra 

respondenten svarade att det var krångligt. Den tredje respondenten svarade att det var pinsamt 

att visa upp en mobil kupong för att få rabatt. Den sista respondenten fyllde i ”Other” och 

svarade att han eller hon anser att konsumtionspåtryckningar är medieteknikens mörka sida och 

inte vad vi behöver använda den till. Den sista frågan för respondenterna som inte ville använda 

en kupong var om de hade några övriga kommentarer kring mobila kuponger. Frågan var ej 

obligatorisk och ingen av de fyra respondenterna valde att svara på frågan.  

 

För samtliga respondenter som använde mobila kuponger eller som kunde tänka sig att använda 

tjänsten kom en följdfråga där respondenterna skulle betygsätta olika funktioner mellan 1-5, 

där 1 betydde att funktionen inte var viktig alls och 5 betydde att det var en mycket viktig 

funktion. Det första som betygsattes (se figur 5) var hur viktigt det var att en mobil kupong 

erbjöd höga rabatter. Majoriteten av respondenterna, dvs. trettioåtta stycken svarade en 4:a eller 

en 5:a. En respondent svarade en 2:a och sju respondenter svarade en 3:a. Ingen respondent 

svarade en 1:a. Den andra funktionen som betygsattes var hur viktigt det var att den mobila 

kupongen kunde lösas ut i närheten av respondentens nuvarande position (se figur 6). 

Trettiofyra respondenter svarade en 4:a eller en 5:a. Tre respondenter svarade en 2:a och nio 

respondenter svarade en 3:a. Ingen respondent svarade en 1:a.   
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Figur 5: Enkätsvar på frågan ”Hur viktigt är det för dig att kupongen erbjuder höga rabatter?”.  

Figur 6: Enkätsvar på frågan ”Hur viktigt är det för dig att kupongen kan lösas ut i närheten av nuvarande plats?”. 

 

Nästa funktion som betygsattes var hur viktigt det var att den mobila kupongen skickas ut 

baserat på respondentens intressen (se figur 7). Trettio respondenter svarade en 4:a eller en 5:a. 

Tolv respondenter svarade en 3:a och fyra respondenter svarade en 1:a eller en 2:a. Den fjärde 

funktionen var hur viktigt det är att inte behöva lämna ut information om sig själv, som t.ex. 

position (se figur 8). Tjugonio respondenter svarade en 4:a eller en 5:a. Tolv respondenter 

svarade en 3:a. Fem respondenter svarade en 1:a eller en 2:a.  

 

   
Figur 7: Enkätsvar på frågan ”Hur viktigt är det för dig att kupongen skickas ut baserat på dina intressen?”. 

Figur 8: Enkätsvar på frågan ”Hur viktigt är det för dig att inte behöva lämna ut information om dig själv?”.   
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Nästa funktion var hur viktigt det var att respondenten fick leta upp de mobila kupongerna själv 

(se figur 9). Tjugosex av respondenterna svarade en 2:a eller en 3:a. Åtta respondenter svarade 

en 1:a, sju respondenter svarade en 4:a och fem respondenter svarade en 5:a. Den sjätte 

funktionen som betygsattes var hur viktigt det var för respondenten att få de mobila kupongerna 

skickade till sig automatiskt (se figur 10). Elva respondenter svarade en 5:a. Tio respondenter  

vardera svarade en 3:a och en 4:a. Nio respondenter svarade en 2:a och sex respondenter svarade 

en 1:a. Den sista funktionen som betygsattes var att det inte skulle krävas någon ansträngning 

av respondenten för att ta del av en kupong, som exempelvis att behöva dela sin plats på 

Facebook (se figur 11). Majoriteten, det vill säga trettiofyra respondenter svarade en 5:a. Sex 

respondenter svarade en 4:a och ytterligare sex respondenter svarade en 1:a, 2:a eller en 3:a. 

 

    
Figur 9: Enkätsvar på frågan ”Hur viktigt är det för dig att få leta upp kupongerna själv?”.  

Figur 10: Enkätsvar på frågan ”Hur viktigt är det för dig att kupongerna skickas till din telefon automatiskt?”.  
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Figur 11: Enkätsvar på frågan ”Hur viktigt är det för dig att det inte krävs något av dig, som att dela din plats på 

Facebook?”. 
 

Den sista frågan i enkäten var om respondenterna hade en övrig kommentar kring mobila 

kuponger. Frågan var inte obligatorisk och totalt fem respondenter skrev en kommentar (se 

bilaga 2). En respondent skrev att han eller hon tycker att mobila kuponger är vettiga, så länge 

som de inte är krångliga. Så fort det innebär någon form av ansträngning för att få exempelvis 

en hamburgare fem kronor billigare, är det inte värt det. De övriga fyra kommentarerna är 

oväsentliga för analysen men finns att läsa i bilaga 2. 

 

4.2 Fokusgruppintervju  

I resultatet från fokusgruppintervjun benämns fokusgruppsdeltagarna som F1, F2 och så vidare. 

Resultatet presenteras tema efter tema och kommer sedan att analyseras vidare i nästa kapitel.

  

Tema 1: Papperskuponger  

Det första temat som diskuterades var papperskuponger och kuponger i allmänhet. Den första 

frågan som ställdes var ”Vad tycker ni generellt om papperskuponger? Tycker ni att det 

fungerar bra eller dåligt?”.  
F1: Jag tycker att man lägger dem i plånboken och glömmer bort dem.  

F3: Jag glömmer alltid bort dem. Jag lägger de inte ens i plånboken, jag lägger de i mitt köksfönster. Och så ligger 

de där.  

F2: Eller sätter upp dem på kylskåpet och tänker att jag ska komma ihåg dem.  

F4: Jag sparar dem sällan, det ska vara något riktigt bra i så fall.   

F2: Och så beror det lite på om de är personliga eller inte.  
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F4: Jag tror aldrig jag har klippt ut något ur en tidning eller något sånt. Eller det har jag säkert gjort, men det är 

ingenting jag gör.  

 

Sedan diskuterades det om det fanns några speciella områden där man oftare använder 

kuponger.   
F5: Jag brukar använda kuponger eftersom att jag handlar mycket hästmat och det är väldigt dyrt. Men annars är 

jag ganska dålig på att använda det för att jag, jag vet inte, jag har någonting emot att använda kuponger. Jag 

känner mig alltid snål när jag använder det.  

F4: Det känns som att kuponger funkar bäst på saker som är regelbundna, som hästfoder. […] Jag har ju ett sånt 

här ICA-kort som jag drar och får hem rabatter…   

F6: Och då ser de väl också vad du har köpt innan, då får du kuponger på det som du köper väldigt mycket av. 

Det tycker jag om, fast det är lite läskigt också.  

F4: Jag har ju skaffat ICA-kortet ganska nyligen och då fick man hem en bonus med 25 kronor rabatt. När jag 

handlade för första gången, fick jag hem ett brev från ICA där jag bor med ”Hej, vad kul att du handlar hos oss” 

och sen så var det två kuponger där, de använde jag inte. Men den här 25 kronors bonusen, den kändes viktigare. 

Flera instämmer: Ja, det är pengar!  

 

Tema 2: Mobila kuponger  

Det andra temat som togs upp var mobila kuponger och deras tankar kring denna tjänst. Frågan 

som ställdes var om det var något man kände till och hade använt.  
F2: Jag har nog aldrig använt det.  

F4: Jag vet inte riktigt hur man får sådana, men visst kan man få det på mejlen? Jag hade en kompis som var med 

i nån Kicks Klubb och då fick hon ett mejl som hon kunde visa upp i kassan.  

F3: Jag har fått på SMS också.  

F6: Jag funderade lite innan jag kom hit, ”Vad är det egentligen?” Jag har inte använt det tror jag i alla fall. Men 

om jag hade fått det på mobilen kanske jag hade använt det men annars tror jag inte. På mejlen hade jag nog råkat 

sorterat bort det.  

F5: Ja, jag vet att jag har fått mejl, typ ”Visa det här i kassan” men jag glömmer bort det när jag väl står där. 

F3: Det skulle vara bra om man får den samma dag som man ska in till stan.  

 

Tema 3: Jämförelse  

Det tredje temat som diskuterades var om det fanns några jämförelser mellan papperskuponger 

och mobila kuponger.  

F3: Fördelarna som jag vet när jag har använt Rabble, är att om man är i stan och ska äta lunch så kan man se vad 

man är nära. Då kommer det upp erbjudanden som ”Här får du äta två för en” och ibland kan man hitta ganska 

bra grejer där.  

F4: Men jag tycker att man kommer över den där personlighetsgrejen när man får det skickat till sig. Då blir det 

inte som att man får upp den i en tidning och klipper ut den, då är det mer som att ”Oj, jag fick den här skickad till 

mig, den kan jag väl använda”. Nu har jag inte använt någon sån men jag tänker mig att jag är mer benägen att 
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använda en sån än att ta något ur en tidning.  

 

Tema 4: Potential  

Vidare togs temat potential upp och frågan som ställdes var om det fanns några tekniska 

möjligheter för mobila kuponger.  
F6: Det känns som att allt på Internet, eller allt som har någonting med teknik att göra, har med att det ska bli 

personligt. Att bara söka på Google är liksom anpassat efter en själv, och allt blir mer och mer anpassat. Jag tror 

att vi också blir vana med det och vill att allt ska vara personligt, och på så sätt tror jag att det kommer att fortsätta. 

F4: Det är ju som med allt annat, det finns ju en fara i att det blir för personligt också. Tänk att du har varit inne 

på Webhallens hemsida och *pang* får du fyra kuponger att använda på Webhallen.  

F6: Det är sant. Man kanske vill att det ska vara kopplat på något sätt, att man ska ha köpt någonting där. 

F2: Men det som är bra med att det är på Internet är ju att man kanske kan bli påmind också, det här med att man 

glömmer bort att det ligger i plånboken. Då kanske den kan påminna att ”Nu är det bara två dagar kvar” på den 

här kupongen.  

F4: Ja, men det är ju jättebra! Med tanke på att saker går ut och att sådana möjligheter finns när det blir digitalt. 

F6: Ja, man tittar ju mer på mobilen än i plånboken.  

[…]  

F4: Jag orkar nog inte leta efter rabatter riktigt, så sugen är jag inte på att få rabatt att jag skulle gå in i en sådan 

app och scrolla runt.  

F3: Jag tror att man måste få in en vana.  

F4: Jag gör det mest på stora grejer, typ om man ska köpa en ny dator. 

F6: Jag tänker också det här med rabatt, att det är så himla brett och man har så olika syn på det. Jag tänker rabatt 

i affärer, har man ju hört så mycket, att de försöker lura en att köpa mer saker fast det egentligen inte är rabatt och 

sådana saker. Då blir man ju lite mer skeptisk och där kan det ju finnas att man liksom sorterar bort det ganska 

snabbt för att man är rädd för att bli lurad.  

F3: Ja, på Åhléns får man ibland tjugo procent rabatt på skönhetsprodukter. Då kommer jag alltid på någonting 

jag måste köpa. Samma sak när jag får rabatt på hemavdelningen, då funderar jag direkt på om jag kanske ändå 

behöver ett litet ljus. Det är farligt.  

  

Tema 5: Integritet  

Det femte temat som diskuterades var integritet och möjligheten att en mobil kupong kan känna 

av plats eller baseras på intressen.  
F1: Då behöver man inte gå igenom massa onödiga kuponger om man använder någon app.  

F4: Det är jättebra, att man sållar bort sånt som inte är relevant.  

F2: Man kanske kan välja lite…  

F4: Ja, men precis. Jag vill ha kuponger och då får jag liksom det.  

F2: Typ, nu aktiverar jag det.  

F6: Ja, faktiskt. Det hade nog varit bra om man kan välja. Jag skulle nog också känna att det skulle vara irriterande 

att sitta på bussen och höra hur det plingar hela tiden när man åker i stan. Men om man, som du sa F3, ska åka in 
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och äta lunch och ändå aktivt vill ha rabatt så är det en sak.  

F4: Men om jag hade en sån app där jag får förslag på rabatter, då skulle jag också vilja ha ett alternativ där jag 

kan trycka bort den och ”Det här var inte relevant”.  

F2: Man kanske kan gå in och välja om man vill ha inom skönhet eller något annat.  

F3: Jag har ju kopplat mitt Nordea-kort till Wrapp. Om jag handlar mycket på ett ställe, betyder det inte att jag 

kanske vill handla där, alltså mer att jag måste handla där liksom.  

F4: Men alltså, de scannar alla dina kortköp?  

F3: Ja, den säger att ”Vi har registrerat” så om man har köpt någonting tråkigt typ, för fett mycket pengar, som 

en dammsugare. Då kanske den tror att jag är stammis på den affären. Men då vill jag ju inte ha rabatter där för 

jag kommer aldrig gå dit igen. Det är ju lite konstigt. 

F4: Det är ju problemet med såna grejer när de trackar. För det var någon gång jag skulle köpa en julklapp och då 

gick jag online och gjorde det. Jag letade runt litegrann för att hitta det bästa priset typ. Sen köpte jag den och efter 

en stund gick jag in på Facebook och då fick jag upp den grejen överallt fast jag hade ju redan köpt den. […] Det 

är samma sak om man får en rabatt på någonting och tänker ”Ja, den här vill jag ha, den här typen av rabatter 

gillar jag”. Så använder man kupongen för att köpa en dammsugare, och sedan får man bara rabattkuponger på 

dammsugare. Man vill ju stoppa det på något sätt. Det skulle vara bra om systemet kunde känna av att ”Ska vi 

skicka ut en kupong på en dammsugare? Den där personen använde ju en kupong.”  

   

Tema 6: Framtid  

Det sista temat som togs upp var hur de såg på den framtida marknaden för mobila kuponger.  
F3: Det känns sådär, för att nu måste man ändå gå in på en app, eller aktivt leta rätt på mejlet och visa det. Och 

det är ju det man glömmer, så jag vet inte.  

F2: Det är nog många som inte ens vet att det finns. Kanske att ju mer kända företag desto mer attraktivt kommer 

det att bli.  

F5: Ja, precis. När man får hem de här personliga kupongerna som man nu får hem i brevlådan vore det jättesmidigt 

om man kunde få dem till telefonen. Och som du sa F2, att den säger till att ”Nu är det bara två dagar kvar” på 

sånt som man faktiskt vill ha.  

F3: När man är i affären kanske det ploppar upp något. Men hur ska den kunna känna av det? Att så fort man går 

in på ICA får man upp alla rabatter…  

F2: Då gäller det att verkligen ha en app som gör det. 

F3: Det känns också som att många kanske gillar papperskuponger, jag tänker på äldre…  

F4: Jag tror att de som är yngre än oss har ännu svårare för papperskuponger. Jag tror, ska kuponger användas ska 

det bli digitalt så småningom.  

F6: Jag tänker mycket på det här steget från att ta upp mobilen och visa den också. Att man glömmer bort. Jag 

tänkte hur man skulle kunna göra för att, istället för att det ploppar upp ett meddelande, jag tänker någonting inne 

i kassaområdet liksom. […] Just det här med att påminna, det tror jag kan vara bra. Och övergången till att folk 

blir mer vana med det.  

F4: Påminnelsen är bra, det är en styrka som det digitala har, som inte finns hos papperskuponger. 
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Den sista frågan som ställdes var ”Tror ni att ni någon gång kommer att använda en mobil 

kupong?”. 
Flera instämmer: Ja, absolut!  
F4: Jag skulle använda en mobil kupong i framtiden om jag slipper leta efter det själv. Det är inte riktigt där ännu, 

men jag tror att det kan bli någonting.  

F6: Ja, faktiskt. Jag tror som någon sa att det där med att stora företag satsar på det mer. Då tror jag definitivt att 

det kommer att gå mycket snabbare.  
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5 Analys  

 

5.1 Kuponger och konsumtion  
I fokusgruppen diskuterades kuponger i allmänhet som någonting som många gånger glöms 

bort (F1; F2; F3). Några i gruppen använde kuponger (F4; F5; F6) men ändå hade gruppen 

generellt en negativ inställning till kuponger. En deltagare nämnde att den kände sig snål när 

den visade upp en kupong för att få en produkt några kronor billigare (F5). Om man jämför 

detta med enkätundersökningen, var det även där en person som inte ville använda en kupong 

för att det kändes pinsamt. Utifrån Ramaswamys och Srinivasans (1998) klassificering av 

kupong-användare var deltagarna i fokusgruppen en blandning av Segment 2 (F1; F2; F3) och 

Segment 3 (F4; F5; F6), det vill säga att man inte brydde sig om kuponger alls eller kunde 

använda sig av kuponger och erbjudanden ibland. Ingen i fokusgruppen kunde placeras in i 

Segment 1 som en kupongexpert. Något som kom fram både i enkätundersökningen och i 

fokusgruppen var att kuponger i allmänhet leder till konsumtionspåtryckning. En person i 

enkäten svarade att den inte ville använda en kupong av just den anledningen. I fokusgruppen 

var det en person som tog upp att det känns som att företagen lurar en, att det kanske inte är 

rabatt egentligen (F6). En annan person påpekade då att när den fick en rabattkupong utlöste 

detta ett köpbehov och den köpte nya saker som kanske inte behövdes egentligen (F3).

  

Både Dickinger och Kleijnen (2008) och Achadinha (et al., 2014) anser att det är viktigt att 

företagen betonar de ekonomiska fördelarna som en kupong ger. I fokusgruppen tog en 

deltagare upp att det var bättre att få bonuscheckar, exempelvis 25 kronor i rabatt, istället för 

att få kuponger om nedsatta eller gratis produkter (F4). Även i enkätundersökningen kunde man 

se att majoriteten tyckte att det var viktigt att kupongen erbjöd höga rabatter. Dickinger och 

Kleijnen (2008) påpekade att den främsta drivkraften för att utnyttja en kupong alltid kommer 

att vara hur mycket pengar man tjänar på kupongen, vilket märks tydligt i resultatet från både 

enkätundersökningen och fokusgruppen.  

 

5.2 Mobila kuponger  
Något som var gemensamt för både enkätundersökningen och fokusgruppen var att många inte 

visste vad en mobil kupong var. I enkätundersökningen svarade 21 av 50, det vill säga strax 

under hälften, att de inte kände till begreppet och i fokusgruppen var det flera som var osäkra 

på begreppet (F2; F4; F6). Detta togs även upp vidare i fokusgruppen som en bidragande faktor 
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till varför mobila kuponger inte riktigt har slagit igenom ännu (F2). Även i Achadinha (et al., 

2014) studie visade det sig att endast 23 procent av de 204 tillfrågade personerna hade någon 

tidigare erfarenhet av mobila kuponger.   

 

Användningen av mobila kuponger var inte heller särskilt hög, vilket inte är förvånande med 

tanke på att många inte kände till tjänsten. Av de som hade använt en mobil kupong någon 

gång, vilket drygt hälften av respondenterna i enkätundersökningen hade gjort, svarade 

majoriteten att de använde en mobil kupong mer sällan än varannan månad. I fokusgruppen var 

det en person som hade använt mobila kuponger för lunchställen (F3), annars var det ingen 

annan som hade använt en sådan.  

 

En person hade svarat i enkäten att den inte använde en mobil kupong för att det var krångligt. 

Detta är något som Dickinger och Kleijnen (2008) menar att företagen bör se över, för att öka 

användbarheten och lära sina konsumenter hur man faktiskt använder en mobil kupong. Även 

Achadinha (et al., 2014) hävdar att man måste betona bekvämligheten för konsumenterna för 

att utveckla en mer positiv inställning till användandet av tjänsten. 

 

5.3 Baseras på nuvarande plats eller intressen  

Enligt enkätundersökningen, var en viktig faktor för att vilja använda en mobil kupong att den 

ska kunna lösas in i närheten av den nuvarande platsen. I fokusgruppen diskuterades vilka 

möjligheter det finns för mobila kuponger i framtiden (som tas upp mer under avsnitt 5.6) och 

någon nämnde att mobiltelefonen borde känna av kuponger som gäller inne på exempelvis ICA 

när man går in i butiken (F3). Detta skulle dock innebära noggrann GPS-spårning och skapa ett 

behov av integritetsfrågor, menar Barkhuus och Dey (2003). De hävdar att platsspårningens 

potential kan utvecklas om användarna själva kan slå på eller av funktionen, något som även 

deltagarna i fokusgruppen diskuterade (F2; F4; F6). En person menade att man borde kunna 

aktivera när man vill bli mottaglig för kuponger (F4), för att undvika att få ett överflöd. Det 

rekommenderas att reklambudskap endast bör skickas till mobila enheter som har godkänt det, 

annars är det risk att det ses som just spam (Im & Ha, 2014; Abhishek & Nidhi Mathen, 2014).  

  

I fokusgruppen diskuterades det att när man kollat på en produkt och jämfört priser, får man 

upp mycket reklam om just den produkten även om man köpt den (F3; F4). Detta jämfördes 

sedan med kuponger. Det är en stor fördel när man får kuponger på saker man köper 
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regelbundet, som mat eller skönhetsprodukter. Men köper man en dammsugare, det vill säga 

en produkt som man oftast bara köper en utav som sedan ska räcka i ett antal år, kommer man 

då att få massor med kuponger på dammsugare? Detta är något som Abhishek och Nidhi 

Mathen (2014) tar upp. De menar att man bör utveckla databaser som kan lagra och komma 

ihåg om en person använt en kupong eller inte, för att dels identifiera nöjda och missnöjda 

kunder men också för att veta vilka som ska ta emot en kupong eller inte. Detta kan dock vara 

svårare att applicera på produkter som man köper regelbundet, då man faktiskt vill ha flera 

kuponger på samma produkt.  

    

5.4 Pull och push  

Man kan ta emot en mobil kupong på två olika sätt, antingen genom att man begär den själv 

(pull) eller får den skickad till sig automatiskt (push). Det sätt man föredrog varierade mycket 

i både enkätundersökningen och i fokusgruppen.  I enkätundersökningen var det jämna svar på 

båda frågorna, men pull tenderade att vara mindre viktigt och push tenderade att vara mer 

viktigt. Detta är dock svårt att analysera då det var så pass jämna svar. De flesta i fokusgruppen 

som inte hade använt en mobil kupong ansåg sig vara mer benägna att använda en kupong som 

skickades till dem automatiskt, än att själv gå in en applikation och aktivt leta efter en kupong 

(F2; F4; F6). Däremot skulle det vara jobbigt om det skickades kuponger för ofta och därför 

ville man ha möjlighet att slå på eller av funktionen (F2; F4; F6). Unni och Harmon (2007) 

menar att integritet inom push-baserad reklam kan vara mer framträdande eftersom att 

användarna har mindre kontroll över interaktionen. Push-baserad reklam kan dock vara positivt 

för företagen eftersom att det ökar möjligheten att utlösa impulsköp hos konsumenterna, 

eftersom man känner till deras intressen och preferenser. En deltagare i fokusgruppen sa att när 

man får en personlig kupong skickad till sig, kunde man känna man sig speciell och överväga 

att utnyttja kupongen då (F4).   

 

En annan faktor som diskuterades mycket i fokusgruppen var påminnelsen, att komma ihåg att 

använda en kupong (F2; F3; F4; F5; F6). En deltagare menade att det skulle vara bra om man 

fick kupongen samma dag som man skulle in till stan (F3). Detta skulle kunna appliceras på 

push-baserade kuponger, som dessutom skulle kunna pushas flera gånger med inbyggda 

påminnelser. Något som Abhishek och Nidhi Mathen (2014) tar upp är möjligheten för 

kuponger att anpassas efter tid och rum, och på så sätt kunna uppmärksamma erbjudanden och 

kuponger under den tid när kunderna som mest är benägna att vilja ha dem.  
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5.5 Ansträngning  
Dickinger och Kleijnen (2008) hävdar att konsumenternas inställning till mobila kuponger 

påverkas negativt om det krävs någon ansträngning av konsumenten för att få utnyttja 

kupongen. Detta är något som även syns i resultaten från enkäten och fokusgruppen. 40 

personer av 46 svarade i enkätundersökningen att det var viktigt, eller mycket viktigt att det 

inte krävdes någon ansträngning för att ta del av kupongen som att exempelvis checka in på 

Facebook. Det var även en person som lämnade en kommentar och ville trycka på det här med 

ansträngningen ännu mer. Personen menade att en mobil kupong genast blir värdelös om det 

krävs något för att få exempelvis en hamburgare fem kronor billigare. I fokusgruppen var det 

en person som påpekade att den aldrig skulle klippa ut en kupong ur en tidning och visa upp, 

den ville hellre få det skickat till sig (F4).   
 

5.6 Framtidsutsikter 
Det sista ämnet som diskuterades i fokusgruppen var mobila kupongers potential och framtida 

användning. Samtliga i fokusgruppen kunde tänka sig att använda en mobil kupong i framtiden, 

liksom alla i enkätundersökningen utom fyra personer. När det diskuterades hur tjänsten skulle 

kunna utvecklas sa många i fokusgruppen att större aktörer borde satsa mer på det (F2), vilket 

skulle leda till att fler litar på tjänsten och börjar använda det. Att bli påmind var också en viktig 

funktion som skulle kunna öka användandet (F2; F3; F4; F5; F6), eftersom att det är en styrka 

som det digitala har och som inte finns i traditionella papperskuponger (F4).  

   

Fortsättningsvis diskuterades att äldre har lättare att använda traditionella papperskuponger (F3; 

F4), men om kuponger ska användas i framtiden bör de digitaliseras för att de som är yngre kan 

ha svårare för papperskuponger. Achadinha (et al., 2014) menar att mobila kuponger kan ses 

som ett verktyg för att nå ut till just yngre konsumenter eftersom att de är mer kompetenta inom 

teknik, och tenderar att acceptera nya innovationer lättare än äldre konsumenter. Abhishek och 

Nidhi Mathen (2014) påpekar också att mobila kuponger bör designas så att det även är lätt för 

äldre personer att kunna använda dem.  
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6 Diskussion  

 

Studiens resultat och analys har gett en bild av att deltagarna i den här studien har en negativ 

inställning till kuponger i allmänhet, eftersom att det leder till ett större konsumtionsbehov. Det 

kan även kännas pinsamt att visa upp en kupong i kassan eftersom man är rädd att uppfattas 

som fattig eller snål, som har gjort en ansträngning och tagit med sig en papperslapp för att få 

några kronor rabatt.   

  

En annan uppfattning som deltagarna har är att kuponger ofta glöms bort, och därför skulle man 

gärna ha något som påminde en att utnyttja kupongen innan det är för sent. Detta är något som 

traditionella papperskuponger aldrig har haft möjlighet att göra, men med hjälp av ny teknik 

finns det resurser som kan uppfylla dessa behov. Numera kan man få kupongen pushad till sin 

mobiltelefon, en artefakt som man alltid bär med sig, och scanna av kupongen i en apparat som 

inte kräver någon interaktion med kassapersonal. Detta kan förändra och förbättra upplevelsen, 

eftersom man inte längre behöver uppfattas ha gjort en större ansträngning för att få kupongen.

  

Mobila kuponger har enligt tidigare forskning ett konsumentmotstånd (Dickinger & Kleijnen, 

2008; Achadinha et al., 2014). Detta har inte kunnat styrkas i den här studien, då det endast var 

fyra deltagare som kände en motvilja till att använda mobila kuponger. Anledningen till att 

dessa inte ville använda en sådan var bland annat för att det var krångligt och tryckte mycket 

på integriteten. Tidigare forskning har påpekat att man bör lära sina konsumenter hur man 

använder en mobil kupong, för att öka användbarheten samt utveckla en mer positiv inställning 

till tjänsten i allmänhet (Dickinger & Kleijnen, 2008; Achadinha et al., 2014). Att detta är något 

som behövs kan man se mindre tendenser av i den genomförda studien och är en faktor som 

utvecklare inom mobila kuponger bör tänka över.  

   

När vi använder oss av Internet på olika sätt innebär det att vi lämnar ut mycket information 

om oss själva, som våra intressen och platser vi besöker, särskilt med hjälp av våra 

mobiltelefoner. Detta öppnar upp för frågor om integritet, eftersom att många är rädda för att 

deras privata information ska komma i fel händer och användas felaktigt. Även Im och Ha 

(2014) hävdar att det är viktigt att kommunicera med sina användare för att minska den här 

typen av oro.   
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De som använde mobila kuponger eller kunde tänka sig att använda en sådan var däremot inte 

särskilt oroliga för att bli spårade och ville gärna ta emot kuponger som baserades på deras 

intressen och position. Resultatet från den här studien visade att man gärna lämnade ut 

information om användarkontexten för att få tillgång till kuponger som kan lösas in i närheten, 

eller rentav i butiken man befann sig i. Däremot var man mer orolig för att få för mycket push, 

det vill säga ett överflöd av kuponger skickade till sig, och önskade en funktion där man kunde 

slå på eller av när man ville vara mottaglig för kuponger. Även detta är något som utvecklare 

inom mobila kuponger bör ta fram, för att ge konsumenterna en trygghet för sin användning av 

tjänsten.  

 

Det man kan läsa ut från den här studien är att deltagarna inte har ett konsumentmotstånd 

gentemot mobila kuponger, utan man kan snarare se brist på att folk använder tjänsten. Av de 

deltagare som hade använt en mobil kupong, var det ingen som gjorde det oftare än en till två 

gånger i månaden. Detta behöver inte innebära ett konsumentmotstånd, utan kan snarare betyda 

att det inte fanns tillräckligt attraktiva erbjudanden för dessa personer att utnyttja. En annan 

anledning till att många inte använde mobila kuponger var för att man helt enkelt inte kände till 

att det existerade. Bland dessa deltagare som inte kände till mobila kuponger var samtliga (utom 

de fyra som nämns ovan) intresserade av att använda en mobil kupong. Ett förslag för att öka 

användningen av tjänsten, som togs upp i fokusgruppen, var att marknadsföra det mer och låta 

stora företag börja använda mobila kuponger. En slutsats man kan dra av detta är att om 

företagen införlivar mobila kuponger i sina strategier, kommer användningen samt 

uppmärksammandet av tjänsten förmodligen att öka.  

 

En viktig funktion som har diskuterats mycket i både resultatet och analysen är påminnelsen. I 

fokusgruppen var deltagarna positiva till att få kuponger pushade till sin mobiltelefon, särskilt 

i form av påminnelser på de kuponger som man bestämt sig för att hinna använda. Detta är 

något som skulle kunna lösas genom att användarna får möjlighet att ”favorisera” de kuponger 

man vill utnyttja. Därefter skulle man kunna slå på ett push-meddelande som påminner 

användaren antingen tidsmässigt eller platsbaserat, det vill säga att man befinner sig inom en 

radie där erbjudandet kan utnyttjas. I fokusgruppen uppskattade deltagarna idén om att få 

kupongen skickad till sig, eftersom att det gav en känsla av att man var speciell och unik. Men 

detta kunde också tolkas som obehagligt och integritetskränkande.   
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Att få den mobila kupongen skickad till sig innebär också att man inte har behövt anstränga sig 

alls, vilket kan kännas mindre pinsamt när man sedan visar upp den mobila kupongen i kassan. 

Detta eftersom att man bara behöver visa upp sin medhavda mobiltelefon och inte sin medhavda 

papperskupong. 

  

En annan viktig funktion som har tagits upp är att kupongen som skickas ut skulle baseras på 

ens intressen. Samtidigt som en stor majoritet av respondenterna i enkätundersökningen ville 

ha sådana typer av kuponger, önskade de också att de inte behövde lämna ut någon information 

om sig själv vilket kan tyckas motsägelsefullt. Man blir allt mer kräsen över det man vill ha, 

samtidigt som man inte vill dela med sig information om sig själv. Det är dock en utmaning för 

företagen att erbjuda personliga kuponger när man inte vet något om personen. Unni och 

Harmon (2007) har en idé om att man först och främst låter användarna själva leta fram de 

erbjudanden de vill utnyttja, med hjälp av pull. På så sätt får man information om personen som 

därefter kan användas för att erbjuda personliga push-kuponger. Det är också viktigt, och har 

även nämnts tidigare, att man kommunicerar med sina användare om att man inte behöver vara 

orolig för att lämna ut den här typen av information. 

 

6.2 Slutsats  

I den här studien har syftet varit att svara på frågeställningarna ”Hur ser användningen och 

uppfattningen av mobila kuponger ut idag?” samt ”Vilka faktorer kan påverka användningen 

av mobila kuponger, och hur kan dessa förbättras?”. Dessa frågor har besvarats med en 

empirisk undersökning som haft en utgångspunkt från tidigare forskning och teorier.

  

Tidigare forskning visade att mobila kuponger har ett stort konsumentmotstånd. Detta har inte 

kunnat styrkas i den här studien, då endast fyra deltagare inte kunde tänka sig att använda en 

mobil kupong. Användningen av mobila kuponger var dock inte särskilt hög, men detta berodde 

främst på att man inte kände till att tjänsten existerade. De som använde tjänsten gjorde det 

heller inte särskilt ofta, men detta skulle kunna bero på att det inte fanns tillräckligt attraktiva 

erbjudanden att utnyttja. Generellt sett hade deltagarna en positiv uppfattning av mobila 

kuponger, och nästan alla kunde tänka sig att använda en sådan i framtiden.  

 

En faktor som kunde påverka konsumenternas användning av mobila kuponger var att kuponger 

i allmänhet var någonting som ofta glömdes bort. Studien har därför diskuterat möjligheten att 
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skicka ut push-påminnelser till användaren, något som inte har varit möjligt med traditionella 

papperskuponger. En annan faktor identifierades var att ju större ansträngning som krävs, desto 

mer pinsamt blir det oftast att visa upp. Traditionella papperskuponger har krävt flera steg för 

att lösa in en kupong medan en mobil kupong numera kan tas emot automatiskt på en 

mobiltelefon, som du alltid bär med dig, och kan enkelt visas upp eller scannas av i en apparat. 

En tredje faktor är att det kan uppfattas krångligt, vilket företagen samt utvecklarna bör se över 

för att öka användbarheten och bli mer anpassat för användaren. Den sista faktorn som kunde 

påverka användningen handlade om integritet. En del kan uppleva mobila kuponger som 

baseras utifrån intressen och plats som obehagligt, medan andra tycker att det är positivt och 

inbjudande. Däremot är man mest orolig för att få ett överflöd av push-kuponger skickade till 

sig och önskar en funktion där man kan slå på eller vad när man vill vara mottaglig för push-

kupongerna. 

 

Sammanfattningsvis har den här studien visat att framtiden för mobila kuponger ser ljus ut. Den 

största majoriteten av deltagarna i studien var positivt inställda till att använda en mobil kupong 

i framtiden.   

 

6.3 Vidare forskning  

Resultatet av den genomförda studien har inte kunnat identifiera alla faktorer som påverkar 

användarnas inställning och uppfattning av mobila kuponger, eftersom att den endast utfördes 

på en begränsad population. En mer omfattande studie skulle kunna bekräfta mitt resultat, men 

också identifiera ytterligare faktorer som påverkar och ligger bakom människors användning 

av mobila kuponger. Personligen tror jag att den här tjänsten kan slå igenom på ett större plan 

om man ökar vetskapen om att mobila kuponger finns, vilket man skulle kunna göra genom att 

låta större företag börja använda tjänsten. Det är dessutom alltid viktigt att man lyssnar på hur 

konsumenterna vill använda den här tjänsten, och designa den för att fler ska känna sig säkra 

och villiga till att utnyttja en mobil kupong. Detta är något jag hoppas att företagen och 

utvecklarna tar till sig för att skapa en välfungerande tjänst i framtiden som gynnar både företag, 

användare och utvecklare.  
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8 Bilagor  
 

8.1 Enkätfrågor 
 

1. Kön 
Man 

Kvinna 

Annat/Vill inte uppge 
 

2. Ålder 
17 år eller yngre 

18-24 år 

25-34 år 

35-44 år 

45-54 år 

55 år eller äldre 

 

3. Vet du vad en mobil kupong är? 
Ja 

Nej 
 
4. Har du någonsin använt en mobil kupong? 
Ja, flera gånger   (Hoppar till fråga 5) 

Ja, en gång   (Hoppar till fråga 7) 

Nej   (Hoppar till fråga 9) 

Minns inte   (Hoppar till fråga 9) 

 

5. Hur ofta skulle du säga att du använder en mobil kupong? 
En eller flera gånger i veckan 

Flera gånger i månaden 

1-2 gånger i månaden 

Varannan månad 

Mer sällan 

 

 

 

 



 
 

45 

6. Vilken/Vilka tjänster har du använt för att ta del av en mobil kupong? (Hoppar till fråga 12) 
Rabble 

Klipster 

Pressbyrån 

McDonalds 

Mecenat 

Via SMS 

Other: [Mata in] 
 

7. Vilken tjänst använde du för att ta del av den mobila kupongen? 
Rabble 

Klipster 

Pressbyrån 

McDonalds 

Mecenat 

Via SMS 

Other: [Mata in] 

 

8. Kan du tänka dig att använda en mobil kupong igen? 
Ja  (Hoppar till fråga 12) 

Nej  (Hoppar till fråga 10) 

 

9. Kan du tänka dig att använda en mobil kupong? 
Ja  (Hoppar till fråga 12) 

Nej  (Hoppar till fråga 10) 

 

10. Vilken är den främsta anledningen till att du inte vill använda en mobil kupong? 
Integritetsrelaterat – t.ex. vill inte att företagen ska ha information om mina intressen och min nuvarande 

positionering 

Spam – är rädd att företagen ska skicka ut för många erbjudanden till min mobil 

Krångligt – tycker att det verkar för krångligt 

Pinsamt – känns pinsamt att visa upp en kupong för att få rabatt 

Other [Mata in] 

 

11. Har du några övriga kommentarer kring mobila kuponger? (Enkäten skickas) 
[Mata in] 
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12. Hur viktigt är det för dig att kupongen erbjuder höga rabatter? 
1 Inte viktigt alls 

2 

3 

4 

5 Mycket viktigt 

 

13. Hur viktigt är det för dig att kupongen kan lösas ut i närheten av din nuvarande position? 
1 Inte viktigt alls 

2 

3 

4 

5 Mycket viktigt 

 

14. Hur viktigt är det för dig att kupongen skickas ut beroende på dina intressen? 
1 Inte viktigt alls 

2 

3 

4 

5 Mycket viktigt 
 
15. Hur viktigt är det att inte behöva lämna ut information om dig själv (som t.ex. position)? 
1 Inte viktigt alls 

2 

3 

4 

5 Mycket viktigt 

 

16. Hur viktigt är det för dig att leta upp kupongerna själv? 
1 Inte viktigt alls 

2 

3 

4 

5 Mycket viktigt 
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17. Hur viktigt är det för dig att kupongen skickas till din telefon automatiskt? 
1 Inte viktigt alls 

2 

3 

4 

5 Mycket viktigt 
 
18. Hur viktigt är det att det inte krävs något av dig, som att dela din plats på Facebook? 
1 Inte viktigt alls 

2 

3 

4 

5 Mycket viktigt 

 

19. Har du några övriga kommentarer kring mobila kupong? 
[Mata in] 
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8.2 Enkätsvar 
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Other: 

Wrapp (3 personer) 

Max (2 personer) 
 

 
Other: 

”Minns ej” 
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Other: 

”Principiellt - anser att konsumtionspåtryckningar är medieteknikens mörka sida och inte vad 

vi behöver använda den till.” 
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Inga svar. 
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”Wrapp har ganska nyligen börjat samarbeta med Nordea vilket gör att om man använder sitt 

kort från Nordea i en butik som har ett speciellt erbjudande så behöver du inte visa upp din 

digitala kupong, utan du får pengarna/rabatten återbetalad på kontot någon dag senare.” 

”Nej men förstår inte sista frågan ’som att dela sin plats på Facebook’ riktigt” 

”Mobila kuponger är vettiga så länge de inte är krångliga, så fort det innebär någon form av 

ansträngning för att få en burgare 5 kronor billigare så är det genast inte värt det.” 

”Dom borde skaffa kuponger i mobilen från Let’s Deal” 

”Tycker att det är smidigt! Bra om man är på stan och kan kolla tex Rabble lunchställen i 

närheten J” 
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8.3 Fokusgrupp frågor 

 
Tema 1: Papperskuponger 

Vad tycker ni generellt om papperskuponger? 

Tycker ni att det fungerar bra eller dåligt? 

Finns det några särskilda områden där man använder papperskuponger oftare? 

 

Tema 2: Mobila kuponger 

Vad har ni för tankar kring mobila kuponger? 

Är det något ni känner till och har använt? 

Om inte: Hur tror ni att det fungerar? 

 

Tema 3: Jämförelse 

Vad kan ni se för jämförelser mellan papperskuponger och mobila kuponger? 

 

Tema 4: Potential 

Om man tänker teknik, vad finns det för möjligheter där? 

Ser ni någon potential för att det kan växa? 

 

Tema 5: Integritet 
Om ni tänker att en mobil kupong kan känna av plats och intressen, känns det bra eller dåligt? 

Push – finns det någon gräns för hur mycket man kan få? 

 

Tema 6: Framtid 

Hur ser ni på den framtida marknaden för mobila kuponger? 

Vad tror ni krävs för att det ska slå igenom? 

Tror ni att någon gång kommer att använda en mobil kupong (igen)? 


