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Sammanfattning: Under läsåret 2017/2018 var det över 700 000 registrerade studenter på gymnasie- och högskolenivå i
Sverige. En fördel med att studera är att det finns en marknad för erbjudanden med reducerade priser riktade till just studenter.

Många av dessa erbjudanden gäller köp online och ett vanligt sätt att marknadsföra dem är genom email.
Denna studie undersöker hur stor stor effekt marknadsföring via email har på studenters digitala konsumtion. Utöver att

undersöka den generella effekten på köpmängden studeras även vilken påverkan faktorerna produktkategori och tidpunkt för
email-utskicken har. Dessutom undersöks studenters attityd gentemot email som marknadsföringskanal.

Syftet med studien är att öka förståelsen för studenters köpbeteende och därmed få underlag till att kunna optimera
marknadsföring via email. Därav har det undersökts hur studenter reagerar på email-utskick genom att jämföra antalet köp som

skett under dagarna innan och efter utskicken. Därefter har det genomförts en statistisk analys med hypotesprövning av de
observerade förändringarna.

Resultatet visar att email-marknadsföring leder till en signifikant konsumtionsökning då ett intervall på tre dagar runt
utskicksdatumet studeras. Denna ökning sker för de båda studerade produktkategorierna och tidpunkterna. Dock visar resultatet

att olika produktkategorier har olika stor påverkan på email-kampanjernas effekt. Studien kunde inte påvisa någon skillnad i
påverkan för olika tidpunkter, något som kan bero på för liten datamängd. Slutligen visar resultatet att majoriteten av studenterna

kontrollerar sin email-inkorg dagligen, men att många slänger email med erbjudanden direkt i papperskorgen.
Slutsatsen är att email är en effektiv marknadsföringskanal för att nå studenter, men att det finns behov av optimering för att

utnyttja dess potential bättre.
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Abstract—During the school year 2017/2018 there were over

700,000 registered students at high school or university level in

Sweden. A benefit of being a student is that there is a market

for discounts and offers aimed specifically at students. Many of

these offers apply online and a common way to promote them is

through email.

This study examines the impact of email marketing on stu-

dents digital consumption. In addition to examining the general

effect, the impact of the factors product category and timing of

the emails is studied. Furthermore, students’ attitude towards

email as a marketing channel has been investigated.

The purpose of this study is to increase the understanding

of students’ buying behavior in order to optimize email market-

ing. Therefore, students’ reaction to email marketing has been

investigated by analyzing data and comparing the number of

purchases made during the days before and after the mailings.

Subsequently, a statistical analysis has been carried out with

hypothesis testing of the observed changes.

The result shows that email marketing leads to a significant

increase in consumption when an interval of three days around

the email date is studied. This increase occurs for both product

categories and timings examined. However, the result shows that

different product categories have different effects on the impact

of the email. The study did not give enough documentation to be

able to say if some timing is more effective than others. Moreover,

this study shows that the majority of students check their mailbox

daily, but that many throw emails containing offers directly in

the trash.

The conclusion is that email is an effective marketing channel

for reaching students, but that optimization is needed to make

better use of its potential.

Index Terms—Email, digitala erbjudanden, studenter, statis-

tisk analys

I. INTRODUKTION

Detta kandidatexamensarbete undersöker hur produktkate-
gori och tidpunkt för reklamutskick via email påverkar studen-
ters konsumtion med digitala erbjudanden. Undersökningen
baseras på data från ett av alla de företag som hjälper andra
företag att förmedla digitala erbjudanden till studenter.

Läsåret 2017/2018 var det fler än 700 000 personer som
studerade på gymnasial eller eftergymnasial nivå i Sverige
[1][2]. Erbjudandena som förmedlas syftar till att ge studen-
terna mer förmånliga priser under studietiden, eftersom att det
är en grupp med stora utgifter men små inkomster [3].

Något som gör digitala erbjudanden intressanta att studera
är att e-handeln ökar mer för varje år [4] samt att det
sker onlineköp enbart på grund av marknadsföringsmail som
innehåller dessa erbjudanden [5].

Enligt en bok om marknadsföring via email från år 2000 så
är email det mest kraftfulla verktyget för marknadsföring och
byggande av kundrelationer [6]. Även om det har gått några år
sedan boken publicerades visar även nyare studier på att email

är en effektiv kommunikationskanal. Det är den vanligaste
kommunikationstjänsten på internet i Sverige och 97% av alla
internetanvändare använder sig av verktyget [7]. Det är även
en kostnadseffektiv metod då det är billigt jämfört med andra
medier och gör det lätt att nå ut till många människor snabbt.
Return on investment (ROI) för marknadsföring via email
uppskattas ligga på 4325 % [5], vilket gör det förståeligt att det
används i den utsträckning som det gör. En ytterligare fördel
med email som marknadsföringskanal är att marknadsföraren
kan spåra vilka som är intresserade av företagets erbjudanden
och på så sätt kundanpassa upplevelsen[8].

Även om email är ett kraftfullt verktyg visar dock tidigare
forskningsresultat att det finns faktorer som påverkar hur väl
de tas emot. Mottagarens attityd till kampanjutskick via email
påverkas av hur frekvent dessa skickas ut och om mottagaren
själv valt vilka utskick den ska få eller ej [9]. Att email gör
det lätt att nå ut till många människor leder även till skräpmail
och spam vilket gör det svårare för marknadsförarnas budskap
att nå fram[8].

Baserat på denna information om mottagarens attityd, att e-
handeln ökar samt att många idag tar emot en stor mängd email
dagligen är det relevant att undersöka hur stor påverkan email-
kampanjer faktiskt har vad gäller digitala köpbeslut. Leder de
till en signifikant ökning av köp eller försvinner dessa utskick
bland den stora mängden mail i inkorgen? Och vilken påverkan
har faktorerna produktkategori och tidpunkt på den effekt som
utskicken har på köpmängden?

II. BAKGRUND

A. Bakgrund till undersökningen

Bakgrunden till denna undersökning är dels att öka förstå-
elsen för om email är ett effektivt verktyg att marknadsföra sig
genom mot gruppen studenter, vilket ligger i uppdragsgivarens
intresse då email är deras största kommunikationskanal och har
varit det under en lång tid. Utöver det så syftar undersökningen
till att öka förståelsen för hur faktorerna produktkategori och
tidpunkt påverkar effekten, vilket bidrar till kunskap som kan
leda till optimerade marknadsföringsansträngningar.

B. Arbetets mål och nyhetsvärde

Arbetets mål är, som nämnt, att öka förståelsen kring ef-
fektiviteten av email som marknadsföringskanal mot studenter
samt hur faktorerna tidpunkt och produktkategori för email-
utskicken kan väljas för att optimera effekten.

Utöver att det ligger i det uppdragsgivande företagets
intresse att få ökad kunskap om detta, så är det även intres-
sant för deras kunder. Detta eftersom att ökad kunskap och
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förståelse ger företaget underlag för att skapa en mer användar-
anpassad upplevelse.

Vidare så är det ett rimligt antagande att det köpmönster
som reflekterar användningen av digitala erbjudanden även är
en indikation på hur gruppens konsumtion ser ut generellt. Det
gör arbetets resultat intressant för en bredare grupp, nämligen
alla som på något sätt marknadsför sig mot studenter och
kan dra nytta av ökad kunskap kring gruppens köpbeteende.
Extra intressant blir det för de som marknadsför sig till
målgruppen via email, eftersom att arbetet kommer att indikera
hur studenter reagerar på email som marknadsföringskanal.

C. Samhälleliga och etiska aspekter

Det finns även aspekter kring detta arbete som är intressan-
ta ur ett samhällsperspektiv. Eftersom att syftet är att hitta sam-
band som kan utnyttjas för att förbättra användarupplevelsen
och öka försäljningen, uppmuntrar det till överkonsumtion. Ur
ett samhällsperspektiv är överkonsumtion ett hot mot miljön
och därav ett högst aktuellt ämne idag[10]. En ökning i använ-
dandet av digitala erbjudanden kan medföra ökad mängd varor
som ska fraktas, vilket innebär en belastning för miljön[11].
Bidraget till överkonsumtion sker då en del av de produkter
som konsumeras genom erbjudanden inte hade köpts om de
inte varit nedsatta i pris eller förekommit i kampanj-mail[12].

Samtidigt är dock erbjudanden riktade till studenter bra
för samhället om de avser varor som oavsett skulle konsu-
meras. I de fallen leder erbjudandena till att studenter får en
bättre ekonomisk ställning, vilket underlättar studietiden. Om
resultatet av detta arbete kan leda till att marknadsföring av
olika erbjudanden kan matchas bättre mot behovet så skulle
det kunna bidra till minskad överkonsumtion.

Ur ett etiskt perspektiv bör det även tydliggöras att den data
som undersökningen baseras på är anonymiserad. Data som rör
individerna som genomfört köpen och företagen köpen gjorts
av finns inte tillgänglig.

III. VETENSKAPLIG FRÅGA

A. Frågeställning och avgränsningar

Den fråga som detta arbete undersöker är: “Hur påverkar
produktkategori och tidpunkt för email-kampanjer studenters
digitala konsumtion?”.

Frågeställningen är avgränsad till att använda transaktions-
data och utskicksdata för erbjudanden inom produktkategorier-
na kläder och teknik. Detta inkluderar många olika företag som
har digital försäljning av varor inom dessa kategorier. Valet av
kategorier baseras på att kläder är den kategori där det sker
flest transaktioner medan teknik är en av de kategorier som
studenter konsumerar minst. Det är därav intressant att studera
om denna faktor har någon påverkan på email-kampanjernas
effekt.

Den tidsperiod som undersöks är månaderna augusti-
januari över två års, 2017/2018 och 2018/2019. Anledningen
till att avgränsningen behöver ske efter data från enbart två år
är då det saknas förutsättningar för effektiv och automatiserad
datahantering. Både transaktionsdata och utskicksdata för den

givna perioden behöver hanteras manuellt vilket gör det ohan-
terligt med en större datamängd. En begränsning som följer av
detta är att antalet datapunkter för utskicks-tillfällen är relativt
få, vilket påverkar tillförlitligheten i resultatet.

Utifrån förutsättningarna valdes den begränsade tidsperio-
den augusti-januari på grund av dess variation. Perioden inne-
håller kommersiella högtider såsom Black friday och jul, men
inkluderar samtidigt månaden januari som brukar benämnas
som årets fattigaste månad.

Det som kommer att studeras är hur det generella köp-
mönstret ser ut för de båda produktkategorierna och tidsperi-
oderna (åren) samt förändringen i antal genomförda köp för
dagarna runt email-utskick kopplat till produktkategori och tid-
punkt. Arbetet kommer att fokusera på den direkta effekten av
email-utskicken, vilket innebär den effekt på köpmängden som
sker inom ett par dagar från utskicksdatumet. Tidsintervallet
som valts för detta är fem dagar.

Det kommer även att undersökas hur stor andel email-
kampanjer som faktiskt öppnats samt genomföras en enkätun-
dersökning med syfte att få in kompletterande data som kan
förklara de samband som hittas.

B. Förväntat vetenskapligt resultat

Det förväntade resultatet är få en indikation på hur gynn-
samt det är att göra kampanjer riktade till studenter via
email samt om det finns tidpunkter och produktkategorier
som gör kampanjerna mer gynnsamma. Som presenterat i
introduktionen visar tidigare studier att email är ett effektivt
verktyg och därav förväntas resultatet visa att email-utskicken
ökar konsumtionen. Det blir därför intressant att kolla på
hur mycket konsumtionen ökar, kopplat till tidpunkt och
produktkategori.

Hypotesen är att email-utskick har en signifikant positiv
effekt på konsumtionsmängden, att effekten är olika stor för
olika produktkategorier samt att den beror på tidpunkten för
utskicket. Detta kommer att testas med hjälp av statistisk
analys.

IV. TEORI

A. Databas och SQL

För att hantera datat som denna uppgift baseras på så
har en databas använts. En databas är ett organiserat sätt att
samla data på som gör det enkelt att söka efter, hämta och
ändra enskilda bitar av informationen[13]. Anledningen att
förflytta data från ursprungliga Excel-filer till en databas är
för att databaser är mer kraftfulla vad gäller manipulering och
sammanställning av data. I detta fall handlar det om att ta ut
data som uppfyller vissa kriterier och utföra aggregatberäk-
ningar på den, så som att gruppera den eller summera den
med avseende på olika parametrar. Ytterligare en fördel med
att använda en databas jämfört med Excel-dokument är att
databaser garanterar att varje element är unikt och att det ej
finns dubbletter. Detta är viktigt i sammanhanget då det är
just antalet transaktioner för en given period som kommer att
summeras och studeras[14].
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Efter att databas-tabeller har skapats och fyllts är det
möjligt att hämta den data som uppfyller önskade parametrar
med hjälp av programmeringsspråket SQL. Med SQL kan i
detta fall alla transaktioner för en given kategori hämtas ut och
till exempel sorteras i kronologisk ordning, grupperas baserat
på en given parameter, summeras eller räknas.

B. Embedded SQL

För att kombinera beräkningskapaciteten i ett programme-
ringsspråk med de funktioner för databas-manipulering som
SQL har så kan metoden embedded SQL eller inbäddad
SQL användas. Metoden innebär att man skriver SQL-queries
inne i programkoden i ett värdspråk. I detta fall används
programmeringsspråket Python.

Det som händer vid körning av ett program med inbäddad
SQL är först att en preprocessor parsar de SQL-queries som
ligger inbäddade så att de kan komma åt databasen. Därefter
används en vanlig kompilator för att kompilera koden [15].

C. Deskriptiv statistik och hypotesprövning

För att kunna utvärdera och jämföra hur email-utskicken
påverkar konsumtionen används deskriptiv statistik och hypo-
tesprövning. För deskriptiv statistik bör den grafiska represen-
tationen visas i ett histogram. Ett histogram är en kontinuerlig
graf där varje datapunkt representerar en frekvens. I detta fall
motsvarar frekvensen köpmängden för en dag. För att utvärde-
ra histogrammet används sedan olika statistiska mått [16]. De
mått som används här är medelvärde, standardavvikelse och
varians.

Medelvärde: x =
PN

i=1 xi

N

Standardavvikelse: � =
q

1
N�1

PN
i=1(xi � x)2

Varians: �2

Baserat på måtten för medelvärde (x), standardavviklese
(�) och antalet datapunkter (N ) för det stickprov som under-
söks utförs en hypotesprövning. Hypotesprövning är en metod
för att undersöka om en observerad förändring är signifikant.
Det innebär att man undersöker om det resultat man fått
avviker tillräckligt mycket för att man ska kunna säga att det
inte beror på slumpen.

Vid hypotesprövning formuleras en nollhypotes som testas
på en given signifikansnivå. Denna nivå beskrivs av ↵=
P(Förkasta H0 | H0 sann) och väljs ofta till 5%. För att
tillämpa hypotesprövning beräknar man därefter värdet av en
testvaribel på formen Z = (x̄ � µ0)/(�/

p
n). Baserat på en

beslutsregel och värdet som testvariabeln Z antar så avgörs
om nollhypotesen kan förkastas på den givna signifikansnivån
eller ej.

Beslutsregeln är ett numeriskt värde som beror på vilken
signifikansnivå som väljs. Om signifikansnivån sätts till 5%
är beslutsregeln 1.96 vid ett tvåsidigt hypotestest. Det inne-
bär att nollhypotesen förkastas om absolutbeloppet av Z är
större än 1.96. Beslutsregeln formuleras efter antagandet att
testvariabeln Z följer en standardiserad normalfördelning. Det

är en approximation utifrån centrala gränsvärdessatsen som är
möjlig då det antas att observationerna är likafördelade och
oberoende. Det är viktigt att poängtera att om nollhypotesen
inte kan förkastas innebär det ej att den accepteras, utan att
man misslyckats med att avvisa den [17].

V. TIDIGARE STUDIER

A. Effekt av marknadsföring via email

Enligt en studie från 2018 [5] som undersöker effekterna
av marknadsföring via email kan email-erbjudanden leda till
ökad köpmängd både direkt och under en längre period. Detta
är intressant för det här arbetet eftersom det är just den direkta
effekten som studeras. Studien baseras på data från ett företag
som säljer biljetter till olika sportevenemang online och som
marknadsför sig via email.

Studien redovisar data från två undersökningar. En som
är gjord av Direct Marketing Association där 66% av kun-
derna uppgav att de genomfört ett onlineköp till följd av ett
marknadsförings-email och en av ChoozOn Corporation där
70% uppgav att de använt en rabatt från ett markandsförings-
email under föregående vecka. Detta stärker det här arbetets tes
att det förväntas en konsumtionsökning till följd av utskicken
och därför är intressant att studera anledningarna bakom det
och faktorerna som påverkar det.

Även ett samband mellan email-erbjudandens effekt och
hur nyss kunden köpte något beskrivs. Sambandet indikerar att
kunder som varit inaktiva under senaste tiden är mer troliga
att utnyttja reklamerbjudanden och resultatet i studien visar att
nyligen gjorda köp har negativ påverkan på köpmängden för
alla kategorier av biljetter som undersöktes. Då detta samband
enligt studien främst gäller produkter som konsumeras regel-
bundet, så som kläder och mat, är det en intressant aspekt för
detta arbete. Det kan förklara varför två utskick nära varandra
i tid eventuellt har sämre effekt på köpmängden för kategorin
kläder, samt skillnader mellan de två kategorierna kläder och
teknik.

Slutligen visar resultatet av denna studie att effekten av
marknadsföringen beror på vilken sport eventet tillhörde.
Marknadsföringen visade bara signifikant direkt effekt för
två av kategorierna men köpen för alla kategorier ökade
ändå något. Det innebär att kategorin för eventet påverkat
hur effektiv marknadsföringskampanjen via email varit. Den
slutsats som studien drar av detta är att en marknadsstrategi
som är samma för alla kategorier är osannolik att bli effektiv.
Eftersom att även detta arbete studerar olika kategorier av köp
så stärker det tesen om att effekten av utskicken kan skilja sig
åt mellan kategorierna, vilket gör det relevant att undersöka
den aspekten.

B. Framgångsfaktorer för marknadsföring via email

I en undersökning [18] som gjorts över vilka faktorer som
påverkar svarsfrekvensen för marknadsföringsmail (betyder
i detta fall hur många som har öppnat mailen och klickat
sig vidare) visade resultatet att ämnesrad, längd på email,
incitament och antal bilder hade påverkan. Undersökningen
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kom även fram till att email-marknadsföring är effektivare för
att behålla befintliga kunder än att förvärva nya.

Metoden som användes innefattade djupintervjuer och
kvantitativ analys av utskicksdata. Det togs fram statistis-
ka mått på korrelationskoefficient och signifikans kring hur
många som öppnat mailen i relation till de olika faktorerna
som undersöktes. Eftersom att problemformuleringen i under-
sökningen är lik detta arbete så stärker det att en statistisk
analys bör utföras.

C. Dataanalys av förändringar

Boken “Applied Longitudinal Data Analysis” [19] beskri-
ver ett statistiskt sätt att modellera förändringar. Boken baseras
på en undersökning om hur olika individers läskunskapsnivå
förändras över tid. Detta liknar det här arbetet eftersom att bå-
da undersöker förändring över tid för olika personer respektive
olika kategorier av erbjudanden.

Metoden som används baseras på att först skapa ett lon-
gitudinellt dataset antingen som ett person-nivå-set eller som
ett person-period-set. Problemet med det förstnämnda är att
när mer data tillkommer så ökar antalet variabler och inte
antalet fall, vilket gör det svårhanterligt. Baserat på detta
argumenteras det för att datat bör vara på person-period-form
vid dataanalys eftersom att det då blir naturligt att undersöka
förändring över tid. Detta format kallas även “univariate for-
mat” och innebär att varje person (som i detta arbete motsvaras
av en kategori) har flera datapunkter som representerar de olika
mättillfällena.

Därefter visualiserades förändringen över tid med en empi-
risk tillväxtplot. Med hjälp av den kan förändringen utvärderas
både i absoluta termer, det vill säga jämföras med ett snitt
av observationerna, och i relativa termer, det vill säga jäm-
föras med annan observation. För att hitta samband mellan
punkterna användes sedan en “nonparametric approach” där
linjer drogs mellan datapunkterna utan att försöka anpassas
till resterande punkter. Därefter användes de statistiska måtten
varians och standardavvikelse för att kolla på individuella
skillnader för personerna i undersökningen samt kovarians och
korrelation för att se sambandet mellan den initiala läskun-
skapsnivån och förändringstakten.

Vad som gör ovanstående metod relevant för detta arbete
är främst att problemen och rådatat som undersöks liknar
varandra. Det som är en persons läskunskapsnivå i bokens
undersökning motsvarar köpmängden för en viss kategori
av erbjudanden i detta arbete. Det innebär att det även i
detta fall är relevant att ha datat på “univariate” format,
göra en empirisk tillväxtplot och använda statistiska mått för
att utvärdera resultatet. Eftersom att detta arbete syftar till
att undersöka det som i studien benämns som ”individuella
skillnader” (blir här skillnader inom samma kategori) så är
det måtten standardavvikelse och varians som bör användas.

VI. METOD
A. Data

Den data som ligger till grund för det här arbetet tillhör
kategorierna kläder respektive teknik. Kategorin “kläder” in-
nefattar data från partnerhemsidor till uppdragsgivaren som

säljer kläder, sportkläder och underkläder. Kategorin “teknik”
innefattar partnerhemsidor som säljer datorer, hörlurar och
vitvaror. Datat har för de bägge kategorierna delarna transak-
tionsdata, vilket är den data som avser de genomförda köpen,
och utskicksdata, vilket är den data som avser email-utskicken.

De parametrar inom transaktionsdata som studerats är
kategori och datum för köp. Denna data samt andra parametrar
som valts att inte undersökas erhölls på Excel-format från det
uppdragsgivande företaget.

Inom utskicksdata har det enbart tagits hänsyn till email
där ämnesraden tydligt indikerat att erbjudandena som de
innehåller har med någon av kategorierna kläder eller teknik
att göra. Denna avgränsning grundas i den tidigare studien
om påverkningsfaktorer som visade att rubriken var en viktig
faktor. De parametrar som har studerats för utskicken är
kategori, datum och hur stor andel mottagare som öppnat dem.
Då det av sekretesskäl inte fanns möjlighet att erhålla filer
med utskicksdatat så har denna antecknats av till Excel-filer
manuellt efter att egen bedömning gällande kategorisering av
utskicken gjorts.

B. Databashantering och bearbetning av data

För att hantera den stora mängden transaktionsdata skapa-
des först en databas i PostgreSQL innehållande fyra tabeller.
De olika tabellerna representerade transaktionsdatat för klä-
der, transaktionsdatat för teknik, utskicksdatat för kläder och
utskicksdatat för teknik.

1) Transaktionsdata

För att det skulle vara möjligt att fylla databas-tabellerna
med den stora mängden transaktionsdata behövde rådatat först
bearbetas. De Excel-filer som rådatat fanns i var på olika
format, både vad gällde variation av namn på kolumner som
motsvarade samma sak och att formatet för tidpunkter och
datum varierade mellan filerna. Det innebar att parametrarna
behövde tolkas och namnges manuellt på ett konsekvent sätt
mellan filerna samt att formatet på tidpunkter och datum
behövde standardiseras. Filerna innehöll även olika antal ko-
lumner och information vilket innebar att filformatet behövde
standardiseras så att enbart parametrar som fanns i samtliga
filer fanns kvar. Rådatat var på “univariate format” enligt det
som tidigare beskrivs i studien om statistisk modellering av
förändringar och behölls i det formatet.

Efter bearbetningen av rådatat för transaktionerna sparades
Excel-filerna ner till CSV-filer. Dessa filers innehåll lades
sedan över till databas-tabellerna för transaktioner för de
respektive kategorierna med hjälp av PostgreSQL.

2) Utskicksdata

Utskicksdatat bearbetades ej då det manuellt behövde an-
tecknas ner till Excel-filer efter att egen bedömning gjorts
om utskicken tillhörde någon av kategorierna kläder eller
teknik. Det skapades en Excel-fil för utskick för kläder och en
för teknik. På samma sätt som för transaktionsdatat sparades
filerna sedan ner i CSV-format och lades in i sina respektive
databas-tabeller med hjälp av PostgreSQL.
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C. Python-programmering och deskriptiv statistik

Efter att databas-tabellerna fyllts med data skrevs ett
program i Python med två delar och syften. Den första
delen var en grafisk del med syfte att ta fram plottar över
transaktionsdatat och utskicksdatat för att visualisera det. Den
andra delen var en statistisk del med syfte att ta fram statistiska
mått före respektive efter varje utskick för en given tidsperiod
och kategori för att analysera effekten av dem.

För att skapa en uppkoppling mot databasen och därmed
kunna använda inbäddad SQL för att komma åt databas-
tabellerna användes modulen pgdb i en gemensam del av
koden för de båda programdelarna. Nedan följer beskrivningar
av de respektive programdelarna.

1) Grafisk del

1.1) Funktionalitet: I den grafiska delen av koden an-
vändes modulen matplotlib för att möjliggöra grafisk repre-
sentation av antalet köp per dag samt utskicks-tillfällena för
de tidsperioder som undersöktes. Eftersom att datat var på
“univariate” form, det vill säga på formen kategori-period så
representerade x-axeln datumen för tidsperioden och y-axeln
antalet köp inom kategorin för respektive datum.

1.2) Transaktionsdata: I den grafiska delen angavs den
tidsperiod och kategori som önskades visualiseras. När trans-
aktionsdatat hämtades från databasen med hjälp av inbäddad
SQL grupperades det på datum för att få ett värde på det totala
antalet transaktioner per dag. Datat sorterades även på datum
så att det hamnade i kronologisk ordning och gav en korrekt
plott över förändringen.

1.3) Utskicksdata: Det kunde även väljas att visualisera
de utskick som skett för den givna tidsperioden och kategorin.
Utskicks-datumen hämtades då ur utskicksdatat från databasen
på samma sätt som transaktionsdatat gjordes, det vill säga
med hjälp av inbäddad SQL. Även de resulterande utskicken
grupperades och sorterades på datum, vilket gjorde att kon-
sumtionsmängden kunde studeras grafiskt både före och efter
utskicken. Detta valdes att göras vid undersökning av enskilda
månader men gav ett för plottrigt resultat vid undersökning av
längre perioder och valdes därav bort då det inte bidrog till
ökad förståelse av köpmönstret.

2) Statistisk del

2.1) Funktionalitet: I den statistiska delen av koden
användes modulerna statistics och datetime. Programdelen
fungerar så att önskad tidsperiod och produktkategori anges
och därefter hämtas automatiskt samtliga utskicksdatum för
den givna perioden och kategorin från databasen. Detta steg
är gemensamt med den grafiska delen med skillnaden att
resultatet inte visualiserades. I denna undersökning angavs
den sammanslagna perioden av augusti 2017-januari 2018
och augusti 2018-januari 2019 för de respektive kategorierna.
Syftet med den statistiska delen av koden är att därefter
undersöka köpmängden för dagarna innan och efter varje
utskick för att kunna studera eventuell förändring.

2.2) Beräkning av konsumtionsförändring: Då utskicksda-
tumen som returnerades från databasen var i sträng-format an-
vändes automatiskt modulen datetime för att göra om dem till
datumformat. Därefter subtraherades och adderades de antal
dagar för tidsintervallet som undersöktes. Först undersöktes
intervallet +/- fem dagar kring utskicksdatumet för de båda
kategorierna. Det innebar att den totala transaktionsmängden
för de fem dagarna innan varje utskick jämfördes med den
totala transaktionsmängden för de fem dagarna efter varje
utskick. Då utfallet för intervallet på fem dagar inte visade
önskat resultat om signifikans undersöktes även intervallet +/-
tre dagar kring utskickstillfällena.

Genom att subtrahera samt addera siffran fem från/till varje
utskicksdatum ficks de datum som var fem dagar före respek-
tive fem dagar efter varje utskicksdatum. För dagarna mellan
utskicksdagen och de två resulterande dagarna summerade
programmet därefter det totala antalet transaktioner för de två
respektive tidsspannen. Det innebär att det togs fram en siffra
på det totala antalet köp som gjorts under de fem dagarna
innan utskicket och en siffra på totala antalet köp under de
fem dagarna efter. Dessa siffror lades därefter till i varsin lista.
Samma metod användes för tidsintervallet +/- tre dagar.

När programmet loopat igenom samtliga utskicksdatum
och lagt in värden på antalet köp innan och efter utskicken i de
respektive listorna skapades en ny lista. Det gjordes genom att
zippa och subtrahera de två gamla på följande sätt (se nedan
kod):

s u b t r a c t e d l i s t = [ i � j f o r i , j i n
z i p ( DataAna lys . t r a n s a c t i o n s A f t e r ,
Da taAna lys . t r a n s a c t i o n s B e f o r e ) ]

Det innebar att den nya listan bestod av resultaten från
elementvis subtraktion mellan listan för antal transaktioner
efter och listan för antal transaktioner före utskicken. På detta
sätt skapades en lista som innehöll differenserna mellan antalet
köp efter och innan för samtliga utskick.

2.3) Hypotesprövning: För att kunna använda hypotespröv-
ning och undersöka om differenserna visade en signifikant
ökning av köp beräknade programmet därefter medelvärde,
standardavvikelse och varians av listan med differenser, i
enlighet med studien om dataanalys av förändringar. Positiva
medelvärden visade att differenserna i snitt var positiva vilket
innebar ett större antal köp under dagarna efter utskicket än
under dagarna innan. Denna metod tillämpades fyra gånger,
en gång för varje kategori med tidsintervallet +/- fem dagar
runt utskickdatumet och en gång för varje kategori med
tidsintervallet +/- tre dagar runt utskicksdatumet.

Samma statistiska undersökning genomfördes därefter fast
med månaden November exkluderad. Detta eftersom att No-
vember visade sig innehålla en kraftigt avvikande datapunkt
för de båda kategorierna och åren som undersöktes. Därav
studerades om resultatet påverkades av att bortse från denna
månad. Detta för att eliminera potentiella slumpfaktorer.

2.4) Påverkan av faktorn tidpunkt: Den påverkan som
faktorn tidpunkt har på email-utskickens effekt studerades
genom att gruppera samtliga utskickstillfällen till två grupper.
Anledningen till detta var att underlaget av datapunkter för
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utskicken var litet och därmed behövde grupperas för att få
fler datapunkter inom samma grupp och ett mer tillförlitligt
resultat. Utskickstillfällena delades därför in två grupper, en
där utskicksdatumen var mellan 25:e-10:e och en där ut-
skicksdatumen var mellan 11:e-24:e. Grupperna motsvarar de
två veckorna efter löning/CSN och de två veckorna innan
löning/CSN.

D. Statistisk analys och hypotesprövning

När de statistiska måtten för förändringen i köpmängd
tagits fram för de kategorier, datumperioder och tidsintervall
som undersöktes utfördes en tvåsidig hypotesprövning på
samtliga grupper. Nollhypotesen som prövades var att det inte
skedde någon förändring i köpmängd till följd av utskicken.

x̄ = medelvärdet av differenserna.
� = standardavvikelsen för differenserna.
n = antal utskickstillfällen.

Nollhypotes H0: differensen = µ0 = 0
Mothypotes H1: differensen 6= 0
Signifikansnivå: ↵ = 0,05
Testvariabel: Z = (x̄� µ0)/(�/

p
n)

Beslutsregel: H0 förkastas om | Zobs | > 1,96

För hypotesprövningen gjordes antagandet att de observe-
rade differenserna mellan antalet köp efter och innan utskicken
var likafördelade och oberoende, i enlighet med teorin. Pro-
grammet tog fram värdet på testvariabeln Z och skrev sedan
ut om differensen var signifikant eller ej genom att ta hänsyn
till beslutsregeln.

E. Statistik kring utskicksdata och klickdata

Med hjälp av inbäddad SQL togs det även fram statistik
kring utskickdatat för att studera spridningen av utskicks-
datumen inom och mellan månader. I detta steg studerades
dessutom klickdatat, det vill säga hur många studenter som
öppnat de olika email-kampanjerna och hur många som från
dessa email har klickat sig vidare in på den aktuella hemsidan.

F. Enkätundersökning

Det genomfördes slutligen en enkätundersökning med syfte
att få in kompletterande data för att förklara resultaten av den
statistiska analysen. Enkäten bestod av 22 frågor relaterade till
syn på email som kommunikationskanal och användningen av
digitala erbjudanden. Majoriteten av frågorna var slutna men
det förekom även öppna frågor där deltagarna kunde skriva
mer utvecklade svar. Alla som besvarade enkäten var studenter.

VII. RESULTAT

A. Generellt köpmönster

Transaktionsdatat för produktkategorierna kläder och tek-
nik under de två tidsperioderna visas i Figur 1 och Figur 2.

Dessa figurer visar att det sker fler köp per dag för kate-
gorin kläder samt att det finns en kraftigt avvikande datapunkt

för båda kategorierna under båda perioderna. Denna datapunkt
representerar antalet köp under den kommersiella högtiden
Black Friday, där vi kan se att köpmängden har en kraftig
topp. Medelvärdet för antalet köp per dag för kategorierna är
följande:

Kläder: 138.361
Teknik: 37.736

(a) Period 1: augusti-januari 2017/2018. Y-axeln går upp till 1000 köp.

(b) Period 2: augusti-januari 2018/2019. Y-axeln går upp till 450 köp.

Figur 1: Transaktionsdata kläder. I figurerna motsvarar x-axeln
dagarna i tidsperioden och y-axeln antalet genomförda köp.

(a) Period 1: augusti-januari 2017/2018. Y-axeln går upp till 500 köp.

(b) Period 2: augusti-januari 2018/2019. Y-axeln går upp till 500 köp.

Figur 2: Transaktionsdata teknik. I figurerna motsvarar x-axeln
dagarna i tidsperioden och y-axeln antalet genomförda köp.
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B. Hypotesprövning och effekten av email-utskick kopplat till
produktkategori

Figur 3 visar hur utskicken under en månad kan vara
fördelade.

Figur 3: Utskickstillfällen för kategorin kläder i augusti 2017
(period 1). Email-utskicken representeras av de gråa sträcken.

I tabell 1 redovisas de statistiska måtten för skillnaderna
(antal transaktioner efter - antal transaktioner före) för samtliga
email-utskick inom de respektive kategorierna samt för de
båda tidsintervallen +/- tre dagar och +/- fem dagar. Tabellen
visar att email-utskicken har en negativ effekt på köpmängden
för kategorin kläder vid jämförelse av fem dagar innan och fem
dagar efter, men en positiv effekt då tidsintervallet är tre dagar.
Tabellen visar även att email-utskicken har en positiv effekt på
köpmängden för kategorin teknik för de båda tidsintervallen.
Dock kan det avläsas att effekten för intervallet på tre dagar
är större.

Kläder
Statistiskt mått: +/- 5 dagar +/- 3 dagar

Medelvärde -44.250 303.107
Std.avvikelse 441.314 243.569

Varians 194758.194 59325.803
Teknik

Statistiskt mått: +/- 5 dagar +/- 3 dagar
Medelvärde 7.694 69.444

Std.avvikelse 40.710 35.537
Varians 1657.304 1262.883

Tabell 1: Statistiska mått på konsumtionsförändringen för
kategorierna under de båda tidsintervallen. Positivt medelvärde
innebär att det skett en konsumtionsökning efter utskicken och
negativt medelvärde innebär att det skett en minskning.

Resultatet från hypotesprövningen som gjordes kan avläsas
i tabell 2. Den visar att nollhypotesen kan förkastas på signifi-
kansnivån 5% för de båda produktkategorierna vid tidsinterval-
let +/- tre dagar. Det innebär att det sker en signifikant ökning
av köpmängden efter email-utskicken för det intervallet. För
de båda kategorierna sker det för intervallet +/- fem dagar inte
någon signifikant ökning.

De statistiska måtten för de båda kategorierna och tidsin-
tervallen fast med månaden November exkluderad redovisas i
tabell 3. Tabellen visar inget annat mönster för köpen än när
November inkluderades.

Grupp: Numeriskt utfall: Kan H0 förkastas?
Kläder +/- 5 dagar -0.531 Nej
Kläder +/- 3 dagar 6.585 Ja
Teknik +/- 5 dagar 1.134 Nej
Teknik +/- 3 dagar 11.725 Ja

Tabell 2: Utfall av hypotesprövning för påverkan av faktorn
produktkategori.

Kläder
Statistiskt mått: +/- 5 dagar +/- 3 dagar

Medelvärde -3.136 275.455
Std.avvikelse 208.223 98.687

Varians 43356.695 9739.212
Teknik

Statistiskt mått: +/- 5 dagar +/- 3 dagar
Medelvärde 6.909 70.455

Std.avvikelse 42.312 35.687
Varians 1790.273 1273.568

Tabell 3: Statistiska mått på konsumtionsförändringen då må-
naden November är exkluderad.

Hypotesprövningen för dessa förändringar redovisas i ta-
bell 4. Resultatet visar inte heller något annat än det som
tidigare fastställts när November inkluderats.

Grupp: Numeriskt utfall: Kan H0 förkastas?
Kläder +/- 5 dagar -0.071 Nej
Kläder +/- 3 dagar 13.092 Ja
Teknik +/- 5 dagar 0.938 Nej
Teknik +/- 3 dagar 11.341 Ja

Tabell 4: Utfall av hypotesprövning med månaden November
exkluderad.

Då exkludering av November inte visat något nytt resultat
beräknades effekten av produktkategori baserat på de mått då
November inkluderades. De medelökningar som observerats i
tabell 1 för kategorierna innebär en daglig ökning på 73% av
det genomsnittliga antalet köp per dag för kategorin kläder och
på 61% av det genomsnittliga antalet köp per dag för kategorin
teknik. Detta innebär att effekten är större för kategorin kläder.

C. Hypotesprövning och effekten av email-utskick kopplat till
tidpunkt

Tabell 5 och tabell 6 redovisar statistiska mått för föränd-
ringen i köpmängd som skett till följd av email-utskick, där
dessa utskick varit indelade i de två datumgrupperna 11:e-24:e
och 25:e-10:e.

Tabell 5 visar att medelvärdet för skillnaden i antalet köp
för kategorin kläder rent numeriskt är lägre under datumen
25:e-10:e än under datumen 11:e-24:e, oavsett om antalet
dagar runt utskickstillfället som undersöks är tre eller fem.
För intervallet +/- fem dagar visar tabellen att det under
datumperioden 25:e-10:e sker en minskning av köp till följd
av utskicken men att det under 11:e-24:e sker en ökning.
För intervallet +/- tre dagar visar skillnaden i köpmängd efter
utskick en ökning under de båda datumperioderna.

Tabell 6 visar att medelvärdet på skillnaden/ökningen för
kategorin teknik är större för datumperioden 25:e-10:e för de
båda tidsintervallen +/- fem dagar och +/- tre dagar.
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Kläder +/- 5 dagar
Statistiskt mått: Datum 11:e - 24:e Datum 25:e - 10:e

Medelvärde 100.077 -169.333
Std.avvikelse 380.154 464.357

Vaians 144517.410 215627.238
Kläder +/- 3 dagar

Statistiskt mått: Datum 11:e - 24:e Datum 25:e - 10:e
Medelvärde 351.462 261.200

Std.avvikelse 329.842 130.797
Vaians 108795.769 17107.743

Tabell 5: Statistiska mått på förändringen av antalet köp för
kategorin kläder för de två tidsintervallen och under de två
datumperioderna.

Teknik +/- 5 dagar
Statistiskt mått: Datum 11:e - 24:e Datum 25:e - 10:e

Medelvärde -5.000 15.773
Std.avvikelse 31.298 44.497

Varians 979.538 1979.994
Teknik +/- 3 dagar

Statistiskt mått: Datum 11:e - 24:e Datum 25:e - 10:e
Medelvärde 68.000 70.364

Std.avvikelse 33.684 37.419
Varians 1134.615 1400.147

Tabell 6: Statistiska mått på förändringen av antalet köp för
kategorin teknik för de två tidsintervallen och under de två
datumperioderna.

Tabell 7 redovisar den hypotesprövning som gjordes base-
rat på datat i tabell 5 och tabell 6. Den visar att nollhypotesen
kan förkastas på signifikansnivån 5% för de båda kategorierna
och datumperioderna för intervallet +/- tre dagar. Det innebär
att det sker en signifikant konsumtionsökning till följd av
utskick under båda dessa datumperioder.

Grupp: Datumperiod: Numerisk utfall: Kan H0 förkastas?
Kläder +/- 5 dagar 11:e-24:e 0.949 Nej

25:e-10:e -1.412 Nej
Kläder +/- 3 dagar 11:e-24:e 3.852 Ja

25:e-10:e 7.734 Ja
Teknik +/- 5 dagar 11:e-24:e -0.598 Nej

25:e-10:e 1.663 Nej
Teknik +/- 3 dagar 11:e-24:e 7.554 Ja

25:e-10:e 8.820 Ja

Tabell 7: Utfall av hypotesprövning för påverkan av faktorn
tidpunkt.

D. Utskicksdata och klickdata

Spridningen av utskickstillfällena inom månaderna och
mellan månaderna är relativt jämn och det syns inte något
tydligt mönster i hur utskicken är disponerade. För kategorin
kläder är det i snitt 2,417 utskicksdagar per månad med en
median på 2. För kategorin teknik är det i snitt 3 utskicksdagar
per månad med en median på 2,5.

Medelvärdet och medianen för andelen öppnade email-
utskick (öppnat(%)) för de respektive tidsperioderna och ka-
tegorierna redovisas i tabell 8. I samma tabell redovisas även
andelen mottagare som både har öppnat utskicken och sedan
klickat sig vidare in på den aktuella hemsidan (klickat(%)).

Medelvärde
Tidsperiod: Öppnat(%): Klickat(%):

Kläder period 1 18.517 4.378
Teknik period 1 18.193 5.367
Kläder period 2 24.760 6.096
Teknik period 2 24.229 8.012

Median
Tidsperiod: Öppnat(%): Klickat(%):

Kläder period 1 19.120 3.870
Teknik period 1 17.470 4.850
Kläder period 2 25.000 5.420
Teknik period 2 24.370 6.310

Tabell 8: Medelvärde och median för andel öppnade email-
utskick samt andel mottagare som klickat sig vidare direkt från
utskicken till en hemsida. Period 1 motsvarar augusti-januari
2017/2018 och period 2 motsvarar augusti-januari 2018/2019.

E. Enkätundersökning

I enkätundersökningen som genomfördes deltog 106 stu-
denter [20]. De huvudsakliga resultaten för denna undersök-
ning var de följande:

• 90% av deltagarna har någon gång använt sig av ett
digitalt erbjudande riktat till studenter.

• 57% har köpt produkter på internet enbart på grund av
att det varit på kampanj.

• 76% anser att de får för mycket mail angående reklam
och erbjudanden.

• 32% anser att de får för mycket mail angående reklam
och erbjudanden riktade till just studenter.

Figur 4 visar åldersfördelningen för de deltagande studenterna.

Figur 4: Åldersfördelningen för deltagarna i enkätundersök-
ningen.

Figur 5 visar fördelningen över hur ofta deltagarna slänger
mail direkt i papperskorgen utan att läsa dem. 49% svarade att
de slänger mail direkt flera gånger per dag eller dagligen. Som
svar på vad för typ av mail som slängs direkt angavs nästan
enbart svaren reklam, erbjudanden, spam och nyhetsbrev.

Figur 6 visar att 64% kollar sin email-inkorg flera gånger
om dagen och att 20% kollar inkorgen en gång om dagen. Det
innebär att 84% dagligen kontrollerar sina email.
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Figur 5: Fördelning över hur ofta deltagarna slänger mail
direkt i papperskorgen utan att läsa dem. Graderingen 1
motsvarar flera gånger per dag och 5 motsvarar aldrig.

Figur 6: Hur ofta deltagarna kollar sin email-inkorg.

VIII. DISKUSSION

A. Tillförlitlighet

Resultatet visar att oavsett produktkategori, tidpunkt för
utskick eller om den avvikande månaden November inkluderas
eller ej så sker det en signifikant konsumtionsökning till
följd av email-utskicken vid tidsintervallet +/- tre dagar men
inte vid tidsintervallet +/- fem dagar. Då alla dessa olika
undersökningar av frågeställningen gett samma resultat ger det
ökad tillförlitlighet till att det resultatet stämmer och att kon-
sumtionen under de tre dagarna som följer ett utskicksdatum
ökar så pass mycket att det går att argumentera för att ökningen
inte beror på slumpen.

Dock finns det även faktorer som gör att tillförlitligheten
i resultatet sjunker. För det första är det alldeles för få
datapunkter för utskicken för att med säkerhet kunna uttala
sig om de ger någon effekt. Datapunkterna för utskicken blev
dessutom färre än förväntat eftersom att det gjorts fler än ett
utskick under många av dagarna. Då programmet som skrevs
mäter utskickens effekten med avseende på utskicksdatum
representeras alla utskick under samma dag av enbart en
datapunkt.

Anledningen till det låga initiala antalet datapunkter är
den förenkling som gjorts vid urvalet av utskicksdata, där
enbart de utskick med en ämnesrad som indikerat att innehållet
handlat om någon av kategorierna kläder eller teknik tagits
med. Det innebär att det inte tagits hänsyn till varken renodlade

utskick för teknik eller kläder som saknar tydlig ämnesrad
eller blandade utskick med annonser från olika kategorier.
Även dessa utskick har i realiteten såklart en påverkan på
transaktionsdatat.

Denna förenkling var nödvändigt att göra, trots att det
bidragit till färre datapunkter, eftersom att det inte fanns förut-
sättningar för någon effektivare typ av kategorisering, så som
en inlärd metod. Då kategoriseringen behövde göras manuellt
genom subjektiv bedömning var det därav en avgränsning
som behövde göras. För att åtgärda detta och komma upp i
ett nödvändigt antal datapunkter hade många fler år behövt
studeras, något som inte heller var möjligt i detta arbete enligt
de beskrivna förutsättningarna i inledningen. Vid undersökning
av fler år hade inte bara resultatet blivit mer tillförlitligt utan
mycket möjligt även annorlunda.

Något som dock motsäger att data från många år hade
gett ett mer tillförlitligt resultat är att nätkonsumtionen ökat
kraftigt under de senaste åren. Det innebär att konsumenters
reaktion på email-utskick innehållande digitala erbjudanden
förmodligen har ändrats över tid.

B. Resultatet för påverkan av faktorn produktkategori

Enligt resultatet är email-utskickens effekt större för kate-
gorin kläder än för teknik. En anledning till detta kan vara att
köp av kläder oftast är billigare än köp av teknikvaror samt
att kläder konsumeras mer regelbundet då de förbrukas på ett
annat sätt än teknikvaror. Det innebär att köpbeslutet ofta blir
enklare vid köp av kläder än teknik och därav sker en större
ökning till följd av email-utskicken. Detta går i linje med den
tidigare studien om marknadsföring via email som också fann
skillnader i effekt mellan olika produktkategorier och därav
föreslog att det bör användas olika marknadsföringsstrategier
för olika produktkategorier. Det föreslagna utvecklingsområdet
underbyggs även av det här kandidatarbetet.

En viktig aspekt att påpeka kring detta resultat är att det i
denna undersökning ej tagits hänsyn till individuella företag.
Då kategorierna som undersökts innefattar många olika företag
är spridningen troligtvis stor mellan hur många köp som
sker av respektive företag. Hur stor effekt ett utskick har på
köpmängden för en given kategori beror därav kanske inte
enbart på de faktorer som studerats i detta arbete, utan även
på vilket företag som erbjudandet avser. För vidare studier
inom detta område hade även denna aspekt varit intressant att
undersöka.

C. Resultatet för påverkan av faktorn tidpunkt

Utöver att den statistiska analysen inte visade någon påver-
kan av tidpunkten för email-utskick kan detta även observeras
i figurerna. I figur 3 är det svårt att se något tydligt samband
mellan utskicksdatumen och ökad konsumtionsmängd inom en
specifik månad och i figur 1 och figur 2 syns att köpmängden,
förutom kring Black friday, är relativt konstant. Detta kan
bero på att studenter idag inte är så beroende av löningsdatum
och utbetalning av CSN eftersom att det finns kreditkort för
studenter. Det gör att tillgången på pengar är konstant och
tidpunkt inte spelar någon roll för betalningsförmågan.
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En intressant observation är den extrema topp av köp
på och kring Black friday. Den möjliggör ett strategival
för företaget där de kan välja att försöka koncentrera sina
marknadsföringsansträngningar på den perioden eftersom att
de vet att många köp sker oavsett och de då kan försöka rikta
köpen så att de sker genom företaget.

D. Skillnaden mellan tre och fem dagar

Det observerades även att det enbart sker en signifikant
konsumtionsökning vid ett intervall på tre dagar runt utskicks-
datumet. Baserat på svaren från enkäten skulle detta kunna
förklaras av att 84% av studenterna kollar sin inkorg en
eller flera gånger per dag och att 52% slänger mail direkt i
papperskorgen en eller flera gånger per dag, mail som ofta är
just erbjudanden eller reklam. Detta innebär att studenten efter
tre dagar förmodligen redan tagit ett beslut om att antingen
slänga mailet eller att utnyttja erbjudandet i det.

E. Effektiviteten av email som marknadsföringskanal mot stu-
denter

Hur effektivt är då email som marknadsföringskanal mot
studenter? Statistiken kring utskicksdatat visar att det för de
båda produktkategorierna öppnades ca 18% av utskicken under
2017/2018 (period 1) och ca 24% under 2018/2019 (period 2).
Det innebär att kategorin inte har någon påverkan vad gäller
antalet öppnade email, utan enbart på antalet köp som följer av
dem. Vi kan även se att det enbart är 4-8% av mottagarna som
väljer att gå vidare in på den aktuella hemsidan ifrån mailet.

Något som kan bidra till att förklara detta är svaren från
enkätundersökningen. Att 76% av deltagarna anser att de får
för mycket mail om erbjudanden och reklam och 32% anser
att de får för mycket mail om erbjudanden och reklam just
för att de är studenter går att koppla till det som nämndes om
mottagarens attityd i inledningen. För att minska upplevelsen
av att få för mycket mail skulle frekvensen av email-utskick
behöva minskas och mottagarna skulle behöva ges valet av
vilka mail de vill få och ej. Detta skulle i sin tur rimligtvis
leda till att färre mail slängdes direkt i papperskorgen och att
större andel både öppnar de mail de får samt klickar sig vidare
och utnyttjar erbjudandet.

Ytterligare en faktor som skulle kunna optimeras är äm-
nesraden för email-utskicken. Enligt den tidigare studien om
framgångsfaktorer för email påvisades att ämnesraden har stor
påverkan på att mottagare öppnar mailen. Även detta skulle
därmed kunna öka andelen öppnade och utnyttjade kampanj-
email.

Eftersom att 84% av studenterna i enkätundersökningen
kollar sin inkorg en eller flera gånger per dag samt att resultatet
av den statistiska analysen visar en signifikant konsumtionsök-
ning till följd av utskicken så pekar inget på att email i sig är
ett ineffektivt verktyg. Däremot skulle användningen av email
i marknadsföringssyfte behöva optimeras för att få en större
effekt och inte uppfattas som irriterande.

F. Vidareutveckling av arbetet

I och med den manuella och subjektiva databehandling
som behövde göras av både transaktionsdatat och utskicksdatat
är det svårt att bygga vidare på just detta arbete. För att
vidareutveckla arbetet och i framtiden kunna ägna sig åt
analyser av detta slag på ett effektivt sätt behöver rådatat vara
på ett konsekvent format.

Det som i detta fall gjorde effektivare datahantering svårt
vad gäller transaktionsdatat var att formaten varierade mycket
mellan de olika Excel-filerna samt att bearbetningen krävde
egna tolkningar då namnen på kolumner som motsvarade
samma sak inte matchade. Vid ett lämpligare och mer standar-
diserat format hade en automatiserad metod kunnat användas
för att extrahera data från Excel-filerna, eventuellt göra enklare
manipuleringar av den och sedan lägga in den i rätt tabell i
databasen. För att göra arbetet i stor skala hade detta varit
nödvändigt.

Vad gäller utskicksdatat hade det underlättat att få tillgång
till datat på egen dator och inte behöva anteckna av den
manuellt. Då hade en inlärd metod kunnat användas för att
klassificera utskicken till de respektive kategorierna istället för
att en subjektiv bedömning behövde göras. Detta skulle ge
förutsättningar att undersöka en betydligt större datamängd,
vilket både skulle ge ett mer tillförlitligt resultat och även
möjligtvis ett annorlunda.

Lösningen med databashantering hade fortfarande varit
gångbar eftersom att det är det mest effektiva sättet att hantera
stora datamängder. Det som därefter hade varit möjligt är
att studera många fler faktorers påverkan på email-utskickens
effekt då automatiserad databashantering hade möjliggjort en
betydligt större datamängd och därav gett underlag till att
undersöka mer detaljerade faktorer. Något som hade varit
intressant och möjligt att undersöka är hur olika tidpunkter på
dygnet påverkar utskickens effekt, eller hur många annonser
som ett optimalt email-utskick borde innehålla.

Den statistiska analysen hade kunnat genomföras på sam-
ma sätt som i detta arbete då det automatiskt togs fram de
önskade statistiska måtten samt resultat av hypotesprövning
genom att enbart ange önskad kategori och tidsintervall.

IX. SLUTSATS

Slutsatsen av detta arbete är att email-utskick innehållande
erbjudanden till studenter har en positiv signifikant effekt på
gruppens digitala konsumtionsmängd vid jämförelse av tre
dagar innan utskick och tre dagar efter utskick. Det sker
för detta tidsintervall en ökning av konsumtion för de båda
kategorierna kläder och teknik samt för de båda studerade
datumperioderna 11:e-24:e och 25:e-10:e.

Det har även fastställts att val av kategori påverkar effekten
av email-utskick. Resultatet visar att utskicken ger en större
effekt för kategorin kläder. Kring datumperioderna 11:e-24:e
och 25:e-10:e ger båda perioderna en signifikant ökning och
det dras därav slutsatsen att tidpunkt för utskicken inte på-
verkar effekten, alternativt att denna undersökning baseras på
en för liten datamängd för att kunna dra någon slutsats kring
detta alls. Detta resultat har dock inte så hög tillförlitlighet på
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grund av det få antalet datapunkter som undersöktes. Detta kan
även förklara varför det inte gick att påvisa någon signifikant
ökning vid ett tidsintervall på fem dagar.

Slutligen visar resultatet av detta arbete att email i sig
inte är ett ineffektivt marknadsföringsverktyg mot gruppen
studenter. Eftersom att det observerats en signifikant ökning
av den digitala konsumtionen till följd av dessa marknads-
föringsansträngningar, samt att många studenter kollar sin
email dagligen så kan det argumenteras för att det är en
effektiv kanal. Däremot är det endast runt 1/5 som öppnar
de utskick som de får och många som slänger email direkt
i papperskorgen. Detta innebär att det finns stort utrymme
att optimera den marknadsföring som sker via email för
att utnyttja kanalens potential bättre. Det kan bland annat
ske genom att anpassa marknadsföringsstrategier för de olika
produktkategorierna, låta mottagarna själva välja vilka email
de vill ta emot samt tydliggöra ämnesraden i mailen.
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