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Sammanfattning  

På senare tid har dagligdeal-företags affärsmodell blivit föremål för en debatt, där det ifrågasätts om 

partnerföretag går vinnande ur en dagligdeal-kampanj. Detta examensarbete har undersökt hur 

lokala företag påverkas ekonomiskt av att göra en kampanj med Groupon och hur vinsten av en 

kampanj kan maximeras. En kombination av kvalitativa fallstudier på partnerföretag till Groupon och 

kvantitativ analys av Groupon Sveriges försäljningsdata har använts för att undersöka detta. Studien 

är avgränsad till Groupons lokala erbjudanden i Stockholm, vilka innefattar kategorierna restaurang, 

skönhet och upplevelse. Fallstudieföretagens ekonomiska påverkan av en kampanj analyserades 

inom ramen för grundläggande investeringsbedömningsteori. Resultaten visade att samtliga nio 

fallstudieföretag gick med vinst, men att nivåerna för vinsten varierade kraftigt mellan ca 10 000-

150 000 SEK. I restaurangkategorin är merförsäljning den mest vinstdrivande faktorn, i 

skönhetskategorin är det värdet av återkommande kunder och i upplevelsekategorin är det intäkt på 

deal efter rörliga kostnader. Grouponkampanjer verkar påverka lokala företags ekonomi positivt, 

dock måste dessa slutsatser sättas i relation till det begränsade urvalet om endast nio 

fallstudieföretag. Analys av försäljningsdata gav slutsatserna att företag kan öka vinst genom att ha 

hög rabatt och högt dealpris i utformningen av priset. I utformningen av produkten är slutsatsen att 

ett högt originalpris (vilket indikerar ett större erbjudande/sammansatt erbjudande) ger ökad vinst.  

Ytterligare slutsatser är att företag med känt varumärke i centrala lägen går med mer vinst än företag 

med okända varumärken i mindre centrala lägen.  Slutsatser från försäljningsdata gäller i synnerhet 

kategorierna restaurang och skönhet då sambanden var svagare i upplevelsekategorin. Vidare gäller 

inte slutsatser vid extrema nivåer av rabatt, dealpris och originalpris. I de fall där resultat per kund 

efter rörliga kostnader var negativt var optimeringsmöjligheten begränsad. Generellt bör slutsatserna 

behandlas med försiktighet då försäljningsdata endast innefattar intäkt på dealen, inte det totala 

utfallet av en kampanj. Dock är intäkt på dealen en stark indikator för det totala utfallet. 

Nyckelord: Dagliga deals, rabatt, pris, produkt      
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Abstract  

The daily deal business model have recently become the subject of a debate in which it is questioned 

whether merchants benefit from a daily deal promotion. This thesis has studied how local businesses 

are affected financially by a Groupon promotion and how profits can be maximized. A combination of 

qualitative case studies on Groupon merchants and a quantitative analysis of Groupon sales data 

have been used for this purpose. The study is limited to local Groupon deals in Stockholm, which 

include the categories restaurant, beauty and experience. The financial effects of the case study 

businesses were analyzed within the scope of basic investment evaluation theory. The results 

showed that all nine case study businesses were profitable, although the levels of the profits varied 

widely between about 10 000-150 000 SEK. Upsell is the most important factor to drive profit in the 

restaurant category and the value of repeat customers is the most important factor in the beauty 

category.  The profit from the deal after variable costs is the most important factor in the experience 

category. Groupon promotions seem to affect local business economics positively; however, these 

conclusions have to be related to the limited sample of only nine case study businesses. The 

conclusions from the analysis of the sales data were that businesses can increase profits by using a 

high discount and a high purchase price in the design of the price. Concerning the design of the 

product it is concluded that a high original price (indicating a larger offer/composed offer) increases 

the profits. Additional conclusions are that businesses with well-known brands in central locations 

make more profit than businesses with unknown brands in less central locations. Conclusions of sales 

data are particularly valid in the restaurant- and beauty category, since the correlations are weaker in 

the experience category. Furthermore, conclusions are not valid at extreme levels of discount, 

purchase price and original price. In situations where the result per customer after variable costs was 

negative, the optimization possibilities were limited. Generally, conclusions should be treated with 

caution, since sales data only includes the profit of the deal, not the overall outcome of the 

promotion. However, the profit of the deal is a strong indicator of the overall outcome.  
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1 Inledning  

Kapitlet inleds med en bakgrund till marknaden för dagliga deals med fokus på Groupon. Därefter ges 

en uppdragsbeskrivning med examensarbetets syfte, problemställningar och avgränsningar. Slutligen 

ges en kort förklaring till hur Groupon fungerar.  

1.1 Bakgrund 

En ny marknadsföringskanal har uppstått som har kommit att utmana hur företag marknadsför sig på 

traditionellt sätt. Denna marknad för dagliga deals har exploderat de senaste två åren med ett tiotal 

bolag som har lanserats på den svenska marknaden. I Sverige domineras gruppköpsmarknaden av 

Groupon som har drygt 70 procent av marknaden följt av Letsdeal som har omkring 20 procent (van 

den Brink, 2012). Ytterligare fem mindre aktörer finns i dagsläget representerade på den svenska 

marknaden. Dessa är SaveMyDay, Gruppi, Dealie, MSN Lokaldealen och Eniro Deals (Sverigedealen, 

2012). Ett flertal mindre aktörer har både hunnit startas och läggas ned de senaste två åren och nya 

företag som planerar att slå sig in på den svenska dealmarknaden startas fortfarande.  

Groupon lanserades i Chicago i november 2008 och har sedan dess expanderat till 48 länder 

(Groupon, 2012). Ett par år efter start omnämndes Groupon som det snabbast växande företaget i 

Internets historia (Steiner, 2010). Groupon noterades på Nasdaq i november 2011 och värderades då 

till drygt 12 miljarder dollar (Dagens industri, 2011). Företaget erbjuder dagligen rabatterade 

erbjudanden genom mailutskick, på företagets site och i social media. Groupons partnerföretag 

marknadsför sig genom exponering i dessa kanaler och Groupon tar betalt per avslut. 

1.2 Uppdragsbeskrivning 

Beställaren till examensarbetet är Groupon Sverige som lanserades i Stockholm i april 2010. I 

dagsläget är de ca 100 anställda och finns representerade i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och 

Uppsala. 

Det påstås att det finns tre vinnare i Groupons affärsmodell; konsument, dagligdealföretag och 

partnerföretag. Hur den sistnämnda påverkas är dock både omskrivet och ifrågasatt av analytiker, 

företagare och bloggare som i många fall tvivlar på affärsmodellens långsiktiga bärighet. (Agrawal, 

2011, Blodget, 2012, Financial Times, 2012). Studier har gjorts för att undersöka om modellen är 

lönsam för de företag som har gjort kampanjer i samarbete med dagligdealföretag. Slutsatser av 

både positiv och negativ karaktär har framställts. Majoriteten av dessa studier undersöker modellens 

effektivitet som marknadsföringskanal, dock utan att kvantifiera de faktiska resultaten för företag.  

Detta examensarbete avser att identifiera och kvantifiera de kritiska parametrar som påverkar 

Groupons partnerföretag ekonomiskt samt undersöka hur företag kan göra för att maximera vinsten 

av en dagligdeal-kampanj. Det vill säga utreda vilka faktorer som verkar positivt och negativt, 

bedöma kampanjernas resultat i ekonomiska termer samt bidra med möjliga vägar för att optimera 

och förbättra utfallen av företags kampanjer.  

Examensarbetet ämnar bidra till befintlig forskning på ämnet genom att bedöma modellens 

effektivitet i siffror. Undersökningen tar fram objektiv empiri som kvantifierar utfallet av 

Grouponkampanjer och tar fram rekommendationer till hur företag kan maximera vinsten av dessa 

genom analys av Groupon Sveriges försäljningsdata. Förhoppningen är att det ska ge en utökad 

förståelse av tidigare forsknings slutsatser och bidra med generella indikationer om hur dealföretag 

och partnerföretag kan utforma deals för att maximera vinst.  
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Uppdragsgivaren vill främst använda studiens resultat till att förbättra sitt produktutbud och 

arbetssätt gentemot partnerföretag. 

1.2.1 Syfte 

Att undersöka hur företag påverkas ekonomiskt av daglig deal-marknadsföring genom Groupon samt 

hur Groupon och företag kan maximera vinsten av en kampanj. 

1.2.2 Problemställningar 

De väsentliga frågeställningarna som kommer att behandlas och besvaras i denna rapport är: 

 Vilka är de kritiska faktorerna som påverkar ett företags ekonomi till följd av en 

Grouponkampanj? 

 Hur kan faktorerna kvantifieras? 

 Vilka mönster/trender och möjliga maximala förhållanden kan urskiljas i de olika 

kategorierna beroende på hur en deal utformas? 

 Hur kan Groupon och deras partnerföretag maximera vinsten av en Grouponkampanj? 

1.3 Avgränsningar 

Marknad: Groupon 

Groupon har 70 procent av marknaden inom daglig dealmarknadsföring i Sverige. 

Geografisk: Stockholm, Sverige. 

Stockholm står för 60 procent av Groupons omsättning av lokala erbjudanden i Sverige. 

Kategori: Lokala erbjudanden. 

Utöver lokala erbjudanden finns de nyligen startade vertikalerna produkter och resor. Samtliga lokala 

erbjudanden innefattas i de tre kategorierna: restaurang, skönhet och upplevelse. 

Ekonomi på kampanj: Direkt ekonomisk påverkan.  

Ekonomisk påverkan exkluderar indirekt påverkan, såsom varumärkets påverkan av en kampanj och 

värdet av exponeringen genom Groupons kanaler.  
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1.4 Disposition  

Examensarbetet disponeras enligt följande: 

 

Bild 1 Disposition 
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1.5 Hur fungerar Groupon?   

Exponering 

Företag och Groupon kommer överens om ett erbjudande, eller deal, som vanligtvis är kraftigt 

rabatterat till mellan 50-70 procent av ordinarie pris. Erbjudanden marknadsförs dagligen genom de 

mailutskick Groupon gör till sina hundratusentals prenumeranter samt på Groupon.se. Varje dag 

publiceras 2-3 nya deals i Stockholm som är live under 72 timmar vardera, med reservation för att 

den inte har nått sin maxkapacitet och sålt slut. Vidare prioriteras nya erbjudanden efter huvud- 

alternativt sidodeals (se figur 3). Ett företags erbjudande är med i mailutskick under tre dagar. Bild 2 

illustrerar hur antalet prenumeranter har ökat i Stockholm sedan Groupons start.  

 

Bild 2 Illustrativ ökning av antal prenumeranter sedan start i Stockholm 

Struktur på deal 

Alla deals som publiceras på Groupon.se har samma struktur. Bild 3 nedan visar hur en deal typiskt 

framställs. En rubrik som kort förklarar vad som erbjuds med originalvärde och dealpris. En tydlig 

köpknapp, antal köpta deals, procentrabatt samt hur lång tid det återstår för att köpa dealen finns 

alltid.     

   

Bild 3 Ett exempel på en deal på Groupon.se (från Groupon.se, 2012-04-04) 
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Köpprocess 

När kunden vill köpa en deal betalar de med sitt kreditkort på Groupons site (eller applikation). 

Dagen därpå får kunden en värdecheck med en unik säkerhetskod. Giltighetstiden varierar, men 

vanligtvis har kunden sex månader på sig att kontakta företaget för att utnyttja dealen. När kunden 

bokar tid eller kommer till företaget fungerar säkerhetskoden som betalning och företaget levererar 

då den köpta produkten. När företag rapporterar in säkerhetskoden betalar Groupon ut den 

överenskomna delen av köpsumman (dealpriset). Vinstdelningen är normalt 50 procent och i de fall 

en deal inte utnyttjas tillfaller hela köpsumman Groupon. 

 

Groupon som inkastare 

Många företag investerar idag i någon form av inkastare. Det innebär att de investerar i en person, 

process, broschyr eller dylikt som med olika lockmedel får potentiella kunder att bli påverkade i 

deras beslut att använda en produkt eller tjänst. En restaurang kan använda flyers eller sms-utskick 

med lockmedel i form av förmånliga priser, såsom ”happy hours”. Ett annat sätt är att anställd 

personal står utanför restaurangen och använder konventionell säljteknik för att aktivt påverka 

förbigående personer att prova på och spendera pengar på just den restaurangen. Även andra 

former av inkastare finns, såväl i den fysiska- som i den digitala världen. Groupon bygger på samma 

principer som en inkastare gör, de får kunder att fatta ett köpbeslut vilket därmed i regel leder till att 

de kommer till företag och utnyttjar det erbjudande de har köpt. Allt som sker därefter i form av 

merförsäljning, återkommande kunder och andra effekter av såväl positiv som negativ karaktär är 

inte en del av Groupons verksamhet. Groupon kan aldrig garantera merförsäljning eller 

återkommande kunder av den enkla anledningen att det ligger utanför deras kontroll. Som så många 

andra marknadsföringskanaler är dilemmat att företag fattar beslut om att göra kampanjer baserat 

på dessa osäkra utfall. 
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2 Teori  

Kapitlet inleds med en litteraturstudie som sammanfattar debatten gällande dagligdeal-kampanjers 

effektivitet samt tidigare forsknings slutsatser. Därefter beskrivs den teori som har valts och som 

kommer att återknytas i analysen.  

2.1 Litteraturstudie 
De senaste årens spridning av dagliga deals på marknaden har medfört stor uppmärksamhet i media 

med en mängd tidningsartiklar och bloggposter som diskuterar affärsmodellens effektivitet för 

företag. Däremot har mindre intresse riktats frågan inom den akademiska litteraturen.  

2.1.1 Mediala sammanhang 

(Steiner, 2010) hyllade företaget för deras affärsmodell i en artikel där han menade att den 

exponering företag får genom att göra en Grouponkampanj är den viktigaste vinsten för företag. Det 

senaste året har affärsmodellens långsiktiga bärighet ifrågasatts alltmer, inte minst till följd av 

Groupons börsnotering i november 2011. Det främsta orosmolnet tros vara huruvida företagens 

efterfrågan på att göra dagliga deals kommer att minska över tid, i takt med att nyhetens behag avtar 

och att företagens kostnader av att göra en kampanj blir tydligare (Financial Times, 2012) 

Agrawal (2011) påpekar att en Grouponkampanj kan vara ett ekonomiskt förödande beslut för 

företag och menar att Groupon egentligen bara är en väldigt dyr annonseringsplattform och inte ett 

riskfritt marknadsföringsverktyg. Vid exempelvis tidningsannonsering kan företag endast förlora den 

summa pengar som betalas för annonsen, medan en Grouponkampanj kan innebära ökade förluster 

för varje ny kund som kommer in genom dörren. Även företag har uttryckt sitt missnöje i pressen. Ett 

av dessa tror att Groupon måste erbjuda lägre rabatter på erbjudandena för att inte urholka 

företagen och i förlängningen affärsmodellen (Blodget, 2012). Den ständiga debatten fortsätter och 

argumenten bemöts med att hälften av alla deals som publiceras på Groupon är med företag som har 

gjort kampanjer förut, vilket borde indikera att många företag också är nöjda med sina kampanjer 

(Lardinios, 2012). Streitfeld (2011) ställer sig tvivelaktig i frågan och menar att företag å ena sidan 

ökar varumärkeskännedomen, får in nya kunder och bör få några återkommande kunder till fullt pris. 

Men konstaterar å andra sidan att kostnaderna är höga i form av rabatter och provisioner.  

2.1.2 Akademisk litteratur 

Den begränsade akademiska litteraturen inom dagliga deals effektivitet för företag är främst baserad 

på empiriska enkätundersökningar. Dholakia (2010) var en av de första som behandlade 

affärsmodellens långsiktighet i en studie baserad på en enkätundersökning på företag som hade gjort 

Grouponkampanjer i USA. Slutsatsen var att ungefär 66 procent av företagen hade lönsamma 

kampanjer mot 32 procent som gick med förlust på kampanjen. I en uppföljningsstudie 

specificerades avgörande faktorer som tros påverka en kampanjs lönsamhet. Dholakia (2011a) visade 

att merförsäljning och återkommandefrekvensen var två viktiga aspekter, men den viktigaste faktorn 

var, förvånande nog, personalens tillfredsställelse med kampanjen. Ytterligare en studie 

genomfördes av Dholakia (2011b) i form av en djupanalys på en nystartad restaurangs erfarenhet av 

en Grouponkampanj. Resultaten visade på ett signifikant exponeringsvärde, definierat som ökningen 

i försäljning till följd av exponeringen mot Groupons kundbas. Företaget gick med en mindre förlust 

på varje Grouponkund vilket vägdes upp av fullt betalande kunder från exponeringen. Edelman et al. 

(2010) genomförde en teoretisk studie som visade på att Grouponkampanjer är mer lönsamma för 



9 
 

företag som är relativt okända. En annan slutsats i samma studie var att kampanjer är mer lönsamma 

för företag med låga marginalkostnader.   

Vad gäller studier på den svenska marknaden har en empirisk studie gjorts med resultatet att 63 

procent av tillfrågade företag uppfattade att kampanjen var lönsam (Lilja, 2011). Studiens modell 

visar att återkommande kunder till fullt pris är den mest drivande faktorn för en lönsam kampanj. På 

liknande sätt beskriver Arabshahi (2010) att företags vinst på lång sikt ligger i värdet av att kunder 

återkommer och/eller rekommenderar företaget till andra. Kortsiktigt är vinsten det stora inflödet av 

nya kunder.  

Dock visar en annan studie som genomförts på den svenska marknaden att Grouponkunder inte är 

särskilt benägna att återkomma en andra gång inom den närmsta framtiden, där ungefär 25 procent 

av studiens respondenter sa att de troligtvis skulle återkomma (Flodberg & Janback, 2011). Samtidigt 

visar samma studie att ungefär 95 procent av företagen skulle göra en ny kampanj med Groupon. 

Tidigare studier framhåller intressanta resultat. De empiriska studierna drar slutsatser om huruvida 

företags dagligadeal- kampanjer är lönsamma eller ej och identifierar viktiga faktorer som driver 

intäkter för företagen. Studierna behandlar dock inte varför företag går med vinst eller förlust och 

hur de kunde ha gjort för att förbättra utfallet. Fördelen med tidigare studiers metodik i form av 

enkätundersökningar är att stora urval genererar slutsatser med hög signifikans. Dock brister detta 

angreppssätt i att skapa förståelse för de underliggande faktorerna som ledde till slutsatserna. För att 

ett företag ska kunna maximera resultatet av en dagligdeal-kampanj måste dessa faktorer 

kvantifieras och sättas i ett sammanhang. Först då kan ett företag strukturera ett erbjudande 

optimalt. 

2.2 Teorival 
Den teori som berörs har valts för att skapa en förståelse för vilka mekanismer som bidrar till att 

påverka företag i dagligdeal-marknadsföring och hur dessa kan kvantifieras.  

2.2.1 Marknadsföringsmixens 4 P 

Eftersom en dagligdeal-kampanj är en marknadsföringsaktivitet som företag gör för att anförskaffa 

kunder används en av marknadsföringens mest grundläggande och välanvända modeller som 

utgångspunkt.  

En marknadsföringsmix är den sammansättning av konkurrensmedel, eller kontrollerbara variabler, 

som ett företag sätter samman för att positionera sin produkt på en marknad. Jerome McCarthy 

reducerade dessa olika konkurrensmedel och sammanfattade dem i fyra grundläggande variabler. 

Denna välkända marknadsföringsteori brukar benämnas marknadsföringsmixens 4 P och inkluderar 

en produkt som erbjuds till ett pris, med någon typ av påverkan som lyfter fram produkten till 

potentiella kunder för att slutligen nå kundens plats. (Perreault & McCarthy, 2002, s. 46-47) 
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Bild 4 Marknadsföringsmixens 4 P (efter Perreault et al., 2002, s. 48) 

Bilden ovan illustrerar hur marknadsföringsmixens fyra P förhåller sig till varandra och betonar deras 

gemensamma fokus på kunden. Kunden är inte en del av marknadsföringsmixen, utan målet med all 

marknadsföring. (Perreault et al., 2002, s.48)  

Produkten inkluderar fysiska varor, tjänster, personer, platser, företag och idéer. Produkten 

inkluderar allt som kan erbjudas på en marknad i syfte att få uppmärksamhet, köpas, användas eller 

konsumeras. (Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J. & Wong, V., 1999, s. 110) 

Priset definieras som den summa pengar som tas betalt för en produkt eller summan av de värden 

som kunder ger i utbyte för de fördelar som det innebär att använda eller äga produkten (Kotler et al., 

1999, s. 110).  

Platsen beskriver alla de företagsaktiviteter som gör produkten tillgänglig till kunden. (Kotler et al., 

1999, s. 110) En produkt måste vara tillgänglig på den plats, och i den tidpunkt, som kunden vill ha 

den. En produkt når slutkunden genom distributionskanaler, det vill säga den följd av företag eller 

individer som deltar i flödet från producent till slutanvändare. Ibland är dessa distributionssystem 

direkta, det vill säga när flödet går direkt från producent till slutkonsument, något som har blivit 

mycket vanligare till följ av den utveckling som har skett på Internet (Perreault et al., 2002, s. 48-49) 

Påverkan är de aktiviteter som kommunicerar produkten och dess värde till kunden och övertygar 

den att köpa produkten. Ibland är marknadsföringen inriktad på att erhålla nya kunder och ibland är 

den fokuserad på att bibehålla nuvarande kunder. (Perreault et al., 2002, s. 49) (Kotler et al., 1999, s. 

110) 

2.2.2 Fokusvariabler - pris och produkt 

Examensarbetet fokuserar på variablerna produkt och pris. Påverkan och plats är två viktiga variabler 

att beakta när en marknadsföringsmix utformas. Dock är de inte parametrar som företag kan 

ellaborera med till så stor utsträckning i en Grouponkampanj. Platsen är i sig redan bestämd 

eftersom köpet görs på Groupons site (se bild 3). På liknande sätt har inte företagen särskilt stor 

inverkan på den påverkan som sker. De kan exempelvis inte påverka hur många som väljer att läsa 

Groupons nyhetsbrev, hur många som besöker Groupons site eller ändra i hur erbjudandena 

Kund 

Pris  

Påverkan 

Plats 

Produkt 
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framställs. Variablerna plats och påverkan bedöms alltså vara utanför examensarbetets syfte 

eftersom företag inte kan påverka dessa faktorer. Av den anledningen fokuserar och fördjupar sig 

detta examensarbete på pris och produkt för att analysera hur ett företag kan maximera en 

investering i en Grouponkampanj. De teorival som görs tar avstamp i dessa variabler och ämnas 

sättas i ett sammanhang i analysen.  

2.2.3 Perception  

Konsumenter antas ibland vara pristagare i den meningen att de baserar ett köpbeslut på det 

nominella priset på en produkt. I realiteten bearbetar dock ofta en konsument prisinformationen 

genom att tolka priser baserat på den specifika individens tidigare erfarenheter. En persons 

perception av ett pris grundar sig i hur konsumenten upplever priset, d.v.s. vad denne anser vara det 

aktuella verkliga priset – inte det som står på prislappen. Kunder bedömer därmed sällan en produkts 

värde och kostnad rationellt, utan bedömer en produkt efter det uppfattade värdet. (Kotler et al., 

1999, s. 11)  

Komplexa köpbeteenden, där perceptionen av en produkt får större betydelse, uppstår i de fall som 

en konsument är engagerad i en produkt och upplever en stor skillnad mellan olika varumärken, eller 

när en produkt köps sällan, är dyr eller är ett starkt uttryck för personligheten (Kotler et al., 1999, s. 

251). Vanemässigt köpbeteende sker i situationer som karaktäriseras av lågt produktengagemang 

och när det inte finns några viktiga skillnader i upplevt värde hos olika varumärken. Konsumenter 

tenderar att vara oengagerade i lågkostnadsprodukter och produkter som köps ofta.  Vidare är 

konsumenter ofta passiva mottagare av information gällande olika varumärken, exempelvis när de 

ser reklam. Detta skapar generellt varumärkeskännedom, snarare än varumärkesövertygelse, med 

resultatet att konsumenter ofta väljer ett varumärke för att de känner igen det istället för att 

utvärdera valet. (Kotler et al., 1999, s. 252-253) 

En person kan ha en undre priströskel, där priser som är lägre signalerar dålig eller oacceptabel 

kvalitet. På liknande sätt kan en person också ha en övre priströskel, där priser som är högre inte 

upplevs vara värt pengarna. Det är många faktorer som påverkar en persons perception av ett pris. 

Det är dock viktigt att försöka förstå hur kunder upplever ett pris eftersom det påverkar köpbeslut. 

(Kotler, P. & Keller, K.L., 2006, s. 434) Referenspriser och det samband som finns mellan pris och 

upplevd kvalitet är två viktiga faktorer som tros påverka kundens perception av pris. 

2.2.3.4 Referenspriser 

Tidigare forskning har visat att konsumenter i regel har svårt att minnas specifika priser på produkter, 

även om de ofta har en ungefärlig idé om vilket prisspann det gäller. Däremot använder sig 

konsumenter i många fall av referenspriser. När en konsument uppmärksammar ett pris betyder det 

att denne jämför priset med ett internt- alternativt externt referenspris. Ett internt referenspris tas 

ur minnet och ett externt referenspris noteras genom att exempelvis ”rekommenderat pris” 

synliggörs. Företag utnyttjar referenspriser genom att indikera att en produkt var mycket högre 

prissatt från början. När referensramar skapas påverkas en konsuments perception av priset och det 

upplevda priset kan skilja sig från det givna priset. När det upplevda priset är lägre än det givna priset 

visar forskning att det har större inverkan på ett köpbeslut än om det upplevda priset är högre än det 

som står på prislappen. (Kotler et al., 2006, s. 434-435) 
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2.2.3.5 Pris- och kvalitetssamband 

Många konsumenter använder pris som en indikator för kvalitet. Relationen mellan pris och upplevd 

kvalitet är exempelvis tydlig inom bilindustrin. Bilar i högre prisklasser upplevs ha hög kvalitet. 

Högkvalitativa bilar upplevs på samma sätt vara högre prissatta än vad de i själva verket är, vilket 

visar hur konsumentens perception om pris och kvalitet kan avvika från verkligheten. Produkter kan 

alltså vara övervärderade, där en produkts upplevda kvalitet är högre än den verkliga kvaliteten, eller 

undervärderade, där en produkts verkliga kvalitet är högre än den upplevda kvaliteten. När 

information om den faktiska kvaliteten finns tillgänglig blir priset inte en lika stark indikator för 

kvalitet. (Kotler et al., 2006, s. 435) 

Alltfler företag baserar prissättning på kundens upplevda värde. Företag måste leverera det värde 

som utlovas och kunden måste uppleva detta värde. För att den här typen av prissättning ska fungera 

kommuniceras och förstärks det upplevda värdet i konsumentens huvud, exempelvis genom reklam. 

Det upplevda värdet består av flera delar, såsom kundens uppfattning om produkten, garantier, och 

kundsupport. Företagets rykte och förtroende är andra faktorer som är minst lika betydelsefulla. 

Vidare lägger olika kunder olika mycket vikt vid dessa värden med resultatet att vissa fattar beslut om 

köp endast på grund av priset, andra tycker att värdet är viktigare och vissa kunder är gör köp av 

lojalitet. (Kotler et al., 2006, s. 445) 

De flesta företag anpassar deras prislista och erbjuder rabatterade priser för t.ex. tidiga betalningar, 

köp i större volymer och köp under lågsäsong. Rabattering har kommit att bli vanligt förekommande. 

Vissa produkter eller varumärken tenderar samtidigt att förstöra sig själva genom att alltid vara 

rabatterade. Företags prislistor kan då bli svaga och rabatter blir normen. Vidare underminerar 

rabatter det upplevda värdet av ett visst erbjudande. (Kotler et al., 2006, s. 451-452) 

Lägre priser, till följd av rabatter, minskar alltså perceptionen av värdet på det som har köpts (Kotler 

et al., 2006, s.435) men enligt Dholakia ( 2011a) kan ett lägre pris också uppmuntra till ökad 

merförsäljning till kunder som utnyttjar en kraftigt rabatterad vara. Kunder kan alltså uppleva att det 

faktiska värdet överstiger det pris som betalades för en produkt till rabatterat pris och som ett 

resultat av det spendera utöver det som ingick i den aktuella produkten.   

2.2.4 Priskänslighet och priselasticitet 

Olika priser leder till olika nivåer på efterfrågan. Normalt är pris och efterfrågan omvänt 

proportionella, d.v.s. konsumenter kommer att köpa mer av en produkt om priset sjunker, och 

mindre när priset stiger. Mottagligheten, eller känsligheten, som uppstår till följd av en 

prisförändring mäts med en produkts priselasticitet för efterfrågan. (McConnell, Brue & Flynn, 2012, 

s. 76) Priselasticitet för efterfrågan definieras som den procentuella ändringen i kvantitet som 

efterfrågas av en vara som resultat av en enprocentig förändring i dess pris (Frank, 2008, s. 111). 

Till den grad efterfrågan är priselastisk, alternativt oelastisk, mäts ofta med följande formel (Frank, 

2008, s. 89):  

   
                                                                 

                                           
 

Priselasticitet beror på storkleken av, och riktningen på, en prisförändring. Vidare varierar 

elasticiteten, dels mellan olika produkter, dels över olika prisspann för samma typ av produkt. För 

vissa produkter, exempelvis restaurangmåltider, är konsumenter väldigt priskänsliga. Det vill säga 
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mindre prisförändringar resulterar i väldigt stor förändring i den kvantitet som köps och efterfrågan 

är elastisk. För andra produkter, exempelvis tandkräm, bryr sig konsumenten mycket mindre om 

prisförändringar. Betydande prisförändringar orsakar i dessa fall endast en liten förändring i den 

kvantitet som köps och efterfrågan är oelastisk. (McConnell et al. s. 76) När det gäller 

statusprodukter kan dock ibland efterfrågan öka med ett högre pris, eftersom ett högre pris innebär 

en bättre produkt för vissa konsumenter, men om priset däremot är för högt kan efterfrågan minska 

(Kotler et al., 2006, s. 439).  

Generellt är konsumenter mest priskänsliga för dyra produkter alternativt produkter som köps ofta, 

och mindre priskänsliga för billiga produkter eller sällanköpsprodukter. Antal tillgängliga substitut på 

marknaden, storleken på ett pris i förhållande till en persons inkomst och om produkten är en 

lyxprodukt eller en nödvändighet är alla faktorer som påverkar elasticiteten på efterfrågan 

(McConnell et al. s. 84). Följande situationer associeras med en minskad priskänslighet (Kotler et al., 

2006, s. 439): 

 konsumenten är inte medveten om substitut 

 konsumenten har svårt att jämföra kvaliteten på substitut 

 en produkt anses ha hög kvalitet, status eller exklusivitet 

 kostnaden för produkten är liten i relation till konsumentens inkomst 

Om efterfrågan är elastisk överväger företag att göra en prissänkning eftersom ett lägre pris skulle 

innebära högre totala intäkter. Dock gäller inte det om kostnaden att sälja mer ökar oproportionellt. 

(Kotler et al., 2006, s. 440-441)  

2.2.5 Cost-benefit 

En grundläggande modell inom investeringsbedömning har valts som ramverk för att kvantifiera 

effekter av en Grouponkampanj i ekonomiska termer. Eftersom en utvärdering av en dealkampanj 

kan göras relativt kort tid efter en avslutad kampanj bedöms mer utförliga modeller inom 

investeringsbedömning vara överflödigt.  

Cost-benefit är en modell som strukturerar och synliggör faktisk ekonomisk påverkan.  Modellen kan 

användas vid beslutsfattande om huruvida en viss aktivitet x bör genomföras eller ej. C(x) betecknar 

den ackumulerade kostanden för att genomföra x och B(x) betecknar den ackumulerade intäkten av 

att göra x. Om B(x) är större än C(x) bör aktivitet x genomföras, annars inte. (Frank, 2008, s. 4) 

För att modellen ska fungera måste man definiera kostnader och intäkter. Monetära termer är 

användbart som gemensam nämnare för detta ändamål, eftersom vissa aktiviteter inte är direkt 

sammankopplade med pengar. Man definierar B(x) som den maximala summan pengar man skulle 

betala för att göra x. B(x) blir ofta en hypotetisk summa, den summa som man skulle vara villig att 

betala. C(x) är värdet av alla resurser som man måste ge upp för att kunna genomföra x. Ett vanligt 

misstag är att förbise kostnader som inte är explicita. T.ex. om genomförandet av aktivitet x innebär 

att man inte har möjlighet att genomföra aktivitet y, blir värdet av att genomföra aktivitet y en 

altenativkostnad av att göra x. Ytterligare ett misstag är att man tar med sunk costs i modellen, vilket 

är kostnader som redan existerar p.g.a. tidigare beslut och som inte påverkas av det aktuella 

investeringsbeslut som ska fattas. (Frank, 2008, s. 5-12) 
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Ett investeringsbeslut ska alltså göras utifrån ett helhetsperspektiv, där inte enbart de primärt 

ekonomiska faktorerna ska beaktas. (Persson & Nilsson, 1999, s. 50) Generellt kan en investering 

bedömas utifrån den grundinvestering som görs samt de löpande in- och utbetalningar som 

investeringen ger upphov till, vilka räknas per år.   

 

Utflöden 

Grundinvesteringen avser alla de utbetalningar som uppstår vid anskaffning och uppstart, d.v.s. allt 

kapital som binds i objektet. Till grundinvesteringen räknas bl.a. följande faktorer (Persson et al., 

1999, s. 53): 

 ökningen av rörelsekapitalet, t.ex. ökad lagerhållning av insatsvaror 

 marknadsinsatser för att sälja produkterna 

 utbildnings- och kompetenshöjande insatser för att kunna hantera investeringen 

 produkt- och processutveckling i samband med investeringen 

Löpande utbetalningar avser exempelvis: (Persson et al., 1999, s. 55-56): 

 drift av maskiner och byggnader som kräver resurser av olika slag 

 ökade kostnader för planering och administration, framförallt personalkostnader 

Inflöden 

Löpande inbetalningar avser exempelvis: (Persson et al., 1999, s. 55-56): 

 inbetalningar för sålda varor och tjänster, grundas ofta på prognoser för försäljningsvolym 

och försäljningspriser 

 inbetalningar för att produktens värde för kunden ökar och därmed priset till kund 

 minskade kostander, t.ex. bättre utnyttjande av råmaterial eller minskad arbetsstyrka 
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3 Metod 

Kapitlet beskriver tillvägagångssättet för att uppnå syftet och inleds med en övergripande beskrivning 

av det teoretiska ramverket samt den kvalitativa- och kvantitativa delen av metoden. Kvalitativa 

metoder utgörs av kontextualiserande intervjuer och fallstudier. Den kvantitativa metoden avser 

behandling, sammanställning och analys av rådata. Slutligen görs en metoddiskussion. 

3.1 Övergripande tillvägagångssätt 

Det teorietiska ramverket har utgått från två av marknadsföringsmixens fyra P; produkt och pris. De 

teorival som görs därefter tar avstamp i dessa två variabler och innefattar huvudområdena 

perception och pris- känslighet/elasticitet. Teorin ligger till grund för att öka förståelsen för hur och 

varför företags kampanjresultat skiljer sig åt, men också för att förklara trender och samband i 

analysen av rådata. Slutligen har grundläggande teori inom investeringsbedömning använts för att 

bedöma kampanjers resultat i ekonomiska termer.  

Den kvalitativa delen av metoden gjordes i två faser, en kontextualiserande fas och en fallstudiefas. I 

den försa fasen studerades tidigare forskning och press på området för att ge bakgrundinformation 

till viktiga faktorer som påverkar ett företags resultat av en kampanj, vilket summeras i 

litteraturstudien. Därefter gjordes två kvalitativa djupintervjuer. Dels med VD på Groupon, dels med 

ett företag som tidigare hade gjort en kampanj i samarbete med Groupon. Intervjuerna gjordes för 

att öka kunskapen på området men också för att identifiera variabler som påverkar en kampanjs 

resultat. Intervjuerna låg till grund för att sammanställda den frågemall som skulle användas i nästa 

fas.  

Kontextualiserande djupintervjuer och litteraturse svarar på frågan … 

 

Vilka är de kritiska faktorerna som påverkar ett företags ekonomi till följ av en Grouponkampanj? 

 

I den andra fasen gjordes fallstudier, där fallstudieobjekten var partnerföretag till Groupon inom de 

tre avgränsade kategorierna. Fallstudierna har baserats på en kvalitativ djupintervju per 

partnerföretag där den frågemall som sammanställdes i den första fasen användes.  

Fallstudier baserade på djupintervjuer svarar på frågan … 

Hur kan faktorerna kvantifieras? 

 

Parallellt med den kvalitativa delen av metoden har kvantitativ empiri tagits fram baserad på 

försäljningsdata från Groupon Sverige. Dessa data har behandlats och sammanställts i olika 

konstellationer avseende analysvariablerna produkt och pris.  

Kvantitativ behandling och sammanställning av rådata svara på frågan …  

 

Vilka mönster, trender och max/min kan urskiljas? 
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I analysen har det teoretiska ramverket använts för att förklara trender och mönster i 

sammanställningen av den kvantitativa empirin som i sin tur har använts till att förklara hur Groupon 

och deras partnerföretag kan maximera vinsten av en Grouponkampanj. 

Syntes av fallstudier och kvantitativ analys svarar på frågan …  

 

Hur kan Groupon och partnerföretag maximera vinsten av en kampanj? 

 

3.2 Kontextualiserande djupintervjuer 

En kvalitativ djupintervju genomfördes med VD på Groupon Sverige för att utöka kunskaperna om 

hur en affär mellan Groupon och ett företag ser ut samt infallsvinklar på eventuella effekter av en 

kampanj. Slutligen gjordes en kvalitativ djupintervju med ett företag som tidigare har genomfört en 

Grouponkampanj. Detta gjordes för att identifiera ytterligare effekter som påverkar ett företags 

resultat av en kampanj. Det övergripande syftet med intervjuerna i denna fas var att utöka 

förståelsen för det sammanhang som företag och Groupon befinner sig i under en kampanj. Något 

som är grundläggande för att förbättra mottagligheten för kvalitativ data och i tolkningen av denna 

som behövdes till fallstudierna (Collins & Hussey, 2009, s. 143).  

3.2.1 Intervjuform 

Intervjuerna var av utforskande karaktär med målet att ta reda på så mycket som möjligt om företags 

och Groupons situation samt att se till att nyckelvariabler blev identifierade gällande effekter av en 

kampanj. Denna öppna utforskande process är den huvudsakliga styrkan med ostrukturerade 

djupintervjuer, varför denna intervjuform användes. Samma intervjutyp är vidare att rekommendera 

i de fall där det är viktigt skapa en större förståelse för det sammanhang som utgör grunden för vad 

respondenten tycker och tänker om en viss fråga eller situation (Collins et al., 2009, s. 144).  

3.2.2 Urval  

Urvalet gjordes slumpmässigt från Groupons försäljningsdata, men har ingen betydelse för resultaten 

eftersom syftet var att skapa större förståelse och få nya uppslag för vad som skulle ingå i 

frågemallen till fallstudierna. Men för att den tilldelade informationen skulle bli så relevant som 

möjligt valdes företaget från en av de tre kategorier som examensarbetet var avgränsat till att 

undersöka. Vidare baserades valet på när i tiden företaget genomförde Grouponkampanjen. 

Anledningen till det var att respondenten skulle komma ihåg viktiga delar av kampanjen men 

samtidigt ha erfarenhet från arbete och resultat under hela dealens giltighetstid.  

3.2.3 Respondenter  

Den första intervjun genomfördes på Groupons kontor i Stockholm, där VD för Groupon Sverige 

intervjuades. Den andra intervjun genomfördes på ett företag i Stockholm som tidigare har 

samarbetat med Groupon. Respondenten var den person som beslutade om, och ansvarade för, 

kampanjen på företaget. Företaget tillhör kategorin skönhet och gjorde en kampanj med Groupon i 

augusti 2011. 
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3.3 Fallstudier med djupintervjuer  

Fallstudier används för att utforska ett enskilt fenomen i sin naturliga omgivning med syftet att nå 

djupare kunskap inom detta fenomen (Yin, 2003, s. 13). Totalt gjordes nio fallstudier, där 

fallstudieobjektet utgjordes av företaget som hade genomfört en Grouponkampanj. Samtliga 

fallstudier var en kombination av explorativ- och experimentell karaktär. De förra används när det 

finns få teorier eller otillräcklig kunskap inom området och det senare används för att undersöka 

problem vid implementering av nya processer i ett företag där fördelarna utvärderas. (Collins et al., 

2009, s. 82). Den explorativa karaktären på fallstudierna användes för att besvara första delen av 

examensarbetets syfte, d.v.s. att undersöka hur företag påverkas ekonomiskt av dagligdeal-

marknadsföring, ett område där det finns begränsad kunskap. Den experimentella delen av 

fallstudierna gav förutsättningarna för att uppfylla den andra delen av syftet, d.v.s. att utröna hur 

partnerföretag kan maximera vinsten av en kampanj genom att bedöma värdet av intäktsdrivande 

faktorer.  

3.3.1 Intervjuform 

Eftersom alla fallstudieobjekt är unika i den meningen att olika faktorer påverkar ett företags resultat 

av en kampanj olika mycket var det viktigt att det fanns utrymme att gå in på sidospår och låta 

respondenten utveckla svaren. Detta för att minimera risken för att någon effekt, såväl positiv som 

negativ, av kampanjen skulle förbises. Samtidigt fanns det faktorer som förväntades påverka en 

kampanj, vilka identifierades i litteraturstudien och från intervjuerna i fas 1. Dessa var förberedda 

sedan tidigare och återfinns i appendix A. Eftersom syftet med intervjuerna var att undersöka 

företagens erfarenhet av en kampanj men samtidigt få svar på faktiska siffror användes en 

semistrukturerad intervjuform. Denna intervjuform tillåter att frågor adderas i syfte att få mer 

detaljerad information om ett specifikt svar eller för att upptäcka nya, men relevanta, frågor som 

uppstår ur ett visst svar. (Collins et al., 2009, s. 195) Öppna frågor användes för att utforska 

respondentens svar mer ingående genom att låta respondenten svara med sina egna ord (Collins et 

al., 2009, s. 200). Samtliga intervjuer spelades in för att intervjuaren skulle kunna fokusera så mycket 

på samtalet som möjligt och för att undvika misstolkningar.  

3.3.2 Urval  

Relativt få fallstudieföretag valdes för att möjliggöra mer djupgående studier. Populationen utgjordes 

av företag som genomförde kampanjer inom lokala deals i Stockholm under september-november 

2011. Tidsperioden motiverades av att företagen skulle ha hunnit få erfarenhet av kampanjen men 

samtidigt ha kampanjen relativt färsk i minnet. Urvalet kategoriserades sedan efter samma principer 

som Groupon kategoriserar lokala deals, d.v.s. efter restaurang, skönhet och upplevelse.  Tre 

fallstudieföretag valdes sedan slumpmässigt per kategori och totalt erhölls därmed nio företag. 

Urvalet representerade fallstudieföretag som hade gjort kampanjer med Groupon upp till 3 gånger 

tidigare. Att enbart välja företag som gjorde kampanjer för första gången skulle inte vara 

representativt för populationen då majoriteten av de företag som gör kampanjer med Groupon har 

gjort kampanjer tidigare. De produkttyper som ingick i urvalet var produkter som publiceras minst en 

gång i månaden på Groupons site.  
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3.3.3 Respondenter 

Samtliga respondenter var de personer som fattade beslut om och ansvarade för kampanjen på 

fallstudieföretagen. Intervjuerna ägde rum mellan februari-mars 2012 och intervjulängden varierade 

mellan 1-2 timmar per företag. 

3.4 Kvantitativ behandling och sammanställning av rådata 
Den kvantitativa delen av metoden användes för att identifiera trender för hur en deals utformning 

påverkar resultatet. Syftet var att tillhandahålla beskrivande grafer, inte statistiskt säkerställda 

slutsatser.  

3.4.1 Kvantitativ empiri 

Den kvantitativa empirin utgjordes av ett komplett dataset bestående av försäljningsdata från 

Groupon Sverige. Data bestod av ca 16 000 rader och 30 kolumner i Excel. Raderna utgjordes av de 

deals som har publicerats sedan start i april 2010 t.o.m. mars 2012. Exempel på kolumner var 

dealpris, originalpris, provision, företagsnamn, datum och information om dealen.  

3.4.2 Sammanställning av kvantitativ empiri 

Tillvägagångssättet från rådata till sammanställda grafer beskrivs i korthet nedan.  

 

Verifiering av data gjordes för att se till att data låg på rätt plats och att definitionen/förklaringen på 

all data förstods. 

Korrigering av data gjordes för att rätta till inkorrekt/otydlig data. Exempelvis i de fall kategorier 

saknades.  

 

Konvertering av dataformatet gjordes så att sammanställning skulle kunna göras senare. Om t.ex. 

datum angavs i text gjordes de om till rätt format i form av siffror.  

 

Sortering gjordes för att avgränsa data till examensarbetes undersökningsområden, d.v.s. data som 

inte tillhörde lokala deals i Stockholm exkluderades.  

Komplettering av data gjordes för att möjliggöra analys inom valda variablerna produkt och läge. T.ex. 

kompletterades rådata genom att indexera ca 3 000 företag efter tre olika beteckningar beroende på 

var företaget var lokaliserat. ”City” definierades som det område som täcker Stockholm City/nedre 

Norrmalm. ”Inom tullarna” definierades som det område som ligger innanför Stockholms tullar men 

utanför ”City” och slutligen definierades ”Utanför tullarna” som alla områden utanför Stockholms 

tullar men som tillhör Storstockholm med dess förorter. Vidare kompletterades rådata med en 

mindre tillförlitlig aspekt genom att indexera företag efter varumärkeskännedom, där kända 

varumärken tilldelades en beteckning. Tillförlitligheten kan ifrågasättas eftersom det enbart 

baserades på examensarbetets författares personliga varumärkeskännedom om de olika företagen.  

 

Sammansättning av data till olika intervall gjordes för att kunna synliggöra nivåer och trender i grafer. 

Intervallen skapades genom att gruppera de variabler som skulle undersökas. De spann som de olika 

intervallen avsåg togs fram för att få ett jämnt antal datapunkter per intervall. Detta för att minska 

risken för misstolkningar av graferna. Risken hade annars varit att lägga oproportionerligt stor vikt 

vid tolkningen av enskilda datapunkter och trender hade kunnat förbises. 
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Sammanställning av försäljningsdata gjordes slutligen genom att använda funktionen pivottabeller i 

Excel. Från dessa pivottabeller skapades grafer som återfinns i analysen. Mjuka trendlinjer lades till 

för att visualisera eventuella maximum/minimum och trender.  

3.5 Analys av kvantitativ data och resultat av fallstudier 
Trender från sammanställningen av kvantitativa data användes tillsammans med resultat från 

fallstudier och teori för att analysera hur Groupon och partnerföretag kan maximera vinsten av en 

Grouponkampanj.  

 

En bild över hur de kvantitativa- och kvalitativa delarna av metoden syntetiserades för att uppnå 

syftet kan ses i bild 5 nedan.  

 

 

Bild 5 Schematisk bild över metodiken 
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3.6 Metoddiskussion 
Olika metoder är olika bra beroende på vad som undersöks. Begränsningar med de valda metoderna 

diskuteras nedan.   

Att blanda en kvalitativ och en kvantitativ metod är både en styrka och en svaghet. I detta fall var 

styrkan med detta upplägg att syftets båda delar kunde besvaras. Den kvalitativa delen av metoden 

besvarade hur företag påverkas ekonomisk av en kampanj. Den kvantitativa delen av metoden 

besvarade hur företag kan optimera resultat av en kampanj. Svagheten med att blanda dessa 

metoder är att den kvalitativa delen av metoden fokuserar på kvalitet och djup för att generera 

detaljrik och nyanserad data som sedan ska sammankopplas med generella data från den 

kvantitativa delen av metoden. Man kan därför ifrågasätta om enbart kvalitativ- eller kvantitativ 

metod skulle ha valts. Hade inte den kvalitativa delen av metoden gjorts hade inte den kvantitativa 

delen av metoden haft några referensfall för det totala utfallet av en kampanj. Det finns dock fog för 

att mena att endast en kvalitativ undersökning hade kunnat besvara den andra delen av syftet. Dock 

skulle ett mycket stort urval behövas för att kunna urskilja några mönster för hur en deal kan 

optimeras.   

3.6.1 Kvalitativ metod 

I de metodupplägg som gjordes hade alternativa kvalitativa metoder varit att genomföra en 

enkätundersökning för att möjliggöra ett större urval av företag, dock på bekostnad av resultatens 

validitet i form av djup och precision i respondenternas svar, eftersom en intervjusituation möjliggör 

att respondenten kan svara så precist som möjligt i egna ord. I detta fall hade inte en 

enkätundersökning varit att föredra även om möjligheter att generalisera resultat från ett mindre 

antal fallstudier blir begränsade. Vidare är reliabiliteten i dessa fallstudier ett problem som bör lyftas. 

Anledningen till det är att många frågor som ställts är svåra, om inte omöjliga, att svara på med hög 

grad av precision om inte företag har följt upp resultat i form av exempelvis merförsäljning eller 

återkommande kunder.  

3.6.2 Kvalitativ metod 

Vad gäller den kvantitativa delen av metoden är den största styrkan att hela populationen för 

examensarbetets undersökningsområde utgjorde urvalet i sammanställningen av data. De trender 

som identifieras utifrån denna sammanställning bedöms ha relativt hög reliabilitet, vilket i sig borde 

indikera att generella slutsatser kan göras. I de kvantitativa analyserna fokusereras vidare en faktor 

per kategori i taget. Risken finns att de trender som identifieras egentligen drivs av ett annat 

samband som inte synliggörs i bilderna. D.v.s. att underliggande faktorer som inte finns i data kan 

påverka resultatet. Man ska också vara medveten om att dessa trender bygger på historisk data, 

även om effekten av det inte bedöms ha någon större påverkan på resultaten med tanke på att 

Groupon har erbjudit liknande produkter inom kategorierna sedan start. Eftersom alla deals och 

kampanjer ändå är unika användes beskrivande statistik för att illustrera grova trender och samband. 

Ett alternativ hade varit att göra en mer statistiskt säkerställd analys av data, men som hade blivit 

svårare att applicera på verkligheten. 

En brist gällande validiteten i analysen av kvantitativ data är att den endast beskriver ”intäkt per 

deal”, d.v.s. den summa som tillfaller företag efter vinstdelning med Groupon på dealens köpsumma. 

Data innehåller inte det totala resultatet av kampanjen, det vil säga efter rörliga kostnader och andra 

effekter. För Groupons del utgör ”intäkt per deal” den totala vinsten av affären med partnerföretaget. 
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Dock bedöms dessa data vara en tillräckligt stark indikator för det totala utfallet av en kampanj 

(vilket visas i kapitel 6). Dock bör de generella slutsatser som görs bedömas utifrån att detta 

samband inte är perfekt korrelerat. 
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4 Empiri 

Empirin består av två delar, kvantitativ- och kvalitativ empiri. Den kvalitativa empirin återges i detta 

kapitel med sammandrag av fallstudieintervjuerna. Den kvantitativa empirin utgjordes av obearbetad 

information i form av rådata från Groupon Sveriges försäljning och har behandlats för att kunna 

visualisera samband och trender, vilka presenteras i påföljande kapitel.  

4.1 Fallstudier i kategori restaurang 

Fallstudierna baseras på tre intervjuer á tre företag i kategorin. Respondenter är de personer som 

beslutade om och ansvarade för kampanjen på företaget. Sammandrag av intervjuer i 

fallstudieföretag A-C återges i avsnittet och sammanställda svar finns i appendix B-1.  

4.1.1 Företag A 

Dealinformation 

Dealen avsåg en skaldjursplatå för två personer med välkomstdrink på en restaurang innanför 

Stockholms tullar. Ordinarie pris var 1 695 kr och dealpriset var 695 kr. Erbjudandet var representerat 

som huvuddeal på Groupon.se i november 2011, totalt såldes 304 delas.  

 

Intervju 

Respondenten är generellt mycket nöjd med kampanjen. Anledningen till kampanjen var att nå ut till 

fler kunder och för att det är ”det bästa sättet att få visa upp sin produkt”. Vidare menar han att det 

blir ”upp till kunderna att avgöra om de vill komma tillbaka”. Respondenten menar att det krävs 

styrning i utformningen av vilken produkt man ska erbjuda. Ett tydligt tema är viktigt, ”annars blir det 

för tidskrävande och personalen blir irriterad”. En bidragande orsak till kampanjens framgång var 

merförsäljningen då nästan alla Grouponkunder handlade något utöver erbjudandet. Detta var 

genomtänkt från början där tre olika rekommendationer på dryck (två vita viner och en champagne) 

till skaldjursplatån var utplacerade på borden. Grouponkunden gavs även möjligheten att uppgradera 

erbjudandet på plats genom att välja till champagne istället för den fördrink som ingick i dealen.  För 

att öka merförsäljningen anordnades en säljtävling bland personalen, där den som sålde flest 

champagneflaskor under dealperioden vann ett pris.  

När dealen avslutades på Groupons site visste respondenten hur många deals som hade sålts och 

därmed hur många kunder som förväntades komma till restaurangen inom giltighetstiden för dealen. 

Detta medförde att företaget kunde pressa priserna hos leverantörerna, något han inte hade räknat 

med på förhand.  

Respondenten valde att göra kampanjen under november och december, då vintersäsongen är 

relativt trög i jämförelse med andra tider på året. Eftersom restaurangen var fullbokad under 

december till följd av kampanjen var en effekt att drop-in gäster lockades att gå in. Man reserverade 

två bord till detta ändamål samt för att stamgäster skulle få plats.  

Respondenten menar att det är viktigt att få med sig personalen på det är man gör och varför. För att 

hantera kundtrycket anställdes extrapersonal under samtliga fredagar och lördagar under dealens 

giltighetstid. Respondenten berättade också att de var noggranna med att kunderna skulle lämna 

säkerhetskoden vid bokningen, detta för att inte behöva lägga tid på det när kunderna kommer till 

restaurangen, men också för att gardera sig mot kunder som inte kommer på bokad tid, vilket skulle 

innebära outnyttjad ledig kapacitet. Respondenten säger att det alltid tillkommer en del 
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ellaborerande för att kunna arrangera bord och sittningar men att han inte skulle klara av att ta emot 

alla Grouponkunder utan det bokningssystem som bokningstjänsten Bookatable tillhandahåller.  

 

En fullständig sammanställning av respondentens svar gällande ekonomi på kampanjen återfinns i 

appendix B. 

4.1.2 Företag B 

Dealinformation 

Dealen var utformad som en så kallad flervalsdeal, vilket innebär att kunden kan välja mellan olika 

alternativ på Groupon.se. Dealen avsåg en valfri trerättersmeny för en person på en restaurang 

innanför Stockholms tullar där ordinarie pris var 555 kr och dealpriset var 222 kr (alternativ 1). Till 

detta erbjöds möjligheten att välja till två glas vin med ordinarie pris 804 kr och dealpris 375 kr 

(alterternativt 2) eller en flaska vin med ordinarie pris 1025 och dealpris 480 kr (alternativ 3). 

Erbjudandet var representerat som huvuddeal på Groupon.se i september 2011 och totalt såldes 774 

deals med fördelningen 529 (alternativ 1), 122 (alternativ 2) och 123 (alternativ 3).  

 

Intervju 

Respondenten uttrycker att han egentligen är nöjd med hela kampanjen. Däremot menar han att 

problemet är den typ av gäst som kommer till restaurangen och syftar på att dessa kunder inte 

lämnar någon dricks. Kampanjen med Groupon var en marknadsföringsåtgärd för att öka kundflödet i 

en annars tuff period. Något som fungerade, men även om kampanjen gick med vinst tillkommer 

också all administration kring koder och bokföring, menar respondenten.  

Respondentens uppfattning är att återbesöksfrekvensen är låg och att få personer återkommer inom 

ett år. Däremot har restaurangen delat ut egna kuponger till gästerna för att försöka locka tillbaka 

dem, dock har detta gjorts till samtliga gäster, vilket innebär att det är svårt att avgöra vilka som är 

Grouponkunder av de som kommer tillbaka med en kupong.  

Respondenten säger också att Groupons arbetssätt gentemot partners gör att det blir krångligt 

bokföringsmässigt. Betalningen till restaurangen sker efter att kunderna har varit på plats och 

utnyttjat dealen, till skillnad från Letsdeal som betalar ut alla pengar direkt. Detta är också 

anledningen till att de har valt att samarbeta med Letsdeal i fortsättningen. Respondenten säger 

också att Groupon ”skämmer bort kunden för mycket” genom att de har en så hög procentsats på 

rabatten, istället anser han att de borde erbjuda deals på 20-25 procent rabatt. Detsamma gäller 

Groupons provision, som enligt respondenten är för hög. De höga rabatter Groupon har som 

standard samt att de pumpar ut så många deals efter varandra tror inte respondenten kommer att 

fungera på längre sikt. 

 

En fullständig sammanställning av respondentens svar gällande ekonomi på kampanjen återfinns i 

appendix B.   

4.1.3 Företag C  

Dealinformation 

Erbjudandet var utformat som en flervalsdeal med två olika alternativ. Dealen avsåg en afternoon tea 

med klassiska tillbehör på en hotellrestaurang innanför Stockholms tullar. På Groupon.se fanns 

möjligheten att köpa dealen för två personer med ordinarie pris 390 kr och dealpris 195 kr (alternativ 
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1) eller för fyra personer med ordinarie pris 790 kr och dealpris 390 kr (alternativ 2). Erbjudandet var 

representerat som huvuddeal på Groupon.se i oktober 2011 och totalt såldes 941 deals.  

 

Intervju 

Respondentens helhetsbild av kampanjen var att den var för kostsam men säger samtidigt att ”det är 

ett fantastiskt sätt att marknadsföra ett ställe”. Respondenten berättar han att det inte riktigt 

framgår av säljmötet med Groupon hur lite pengar företaget skulle få per gäst. ”När man räknade på 

det så fanns inte stoltheten och glädjen kvar.” Respondentens förhoppning är att de har gått plus på 

kampanjen, men tillägger att det är över 2000 personer som har upptäckt hotellet för första gången 

och att de har fått en plats på Stockholmskartan, vilket enligt respondenten är ”ovärderligt”.  

Anledningen till kampanjen var att prova ett nytt koncept. Respondenten berättar om en 

branschkollega som har samarbetat med Groupon ett flertal gånger och som har varit mycket nöjd 

med resultaten. Respondenten tror att framgångsfaktorn i dessa fall framförallt har grundat sig i att 

de erbjöd en produkt som de kunde uti fingerspetsarna. 

Respondenten menar att afternoon tea inte lämpar sig särskilt väl för den stora mängd kunder som 

kom som ett resultat av kampanjen, utan att det är en produkt som kräver exklusivitet. Detta 

bekräftades också av en del av kunderna, medan andra tyckte att det var positivt med en fullsatt 

restaurang.    

Respondenten hade hört talas om att Grouponkunder är ”rabattjägare”, något som han inte 

upplevde som ett problem i detta fall. Däremot menar han att man måste vara skicklig på 

merförsäljning för att kampanjen ska bli framgångsrik, vilket han inte tyckte att de hade varit. De 

placerade ut bordsryttare med erbjudanden, vilket inte gav några vidare resultat.  

En fullständig sammanställning av respondentens svar gällande ekonomi på kampanjen återfinns i 

appendix B.  

4.2 Fallstudier i kategori skönhet 

Fallstudierna baseras på tre intervjuer á tre företag i kategorin. Respondenter är de personer som 

beslutade om och ansvarade för kampanjen på företaget. Sammandrag av intervjuer i 

fallstudieföretag D-F återges i avsnittet och sammanställda svar finns i appendix B-2. 

4.2.1 Företag D 

Dealinformation 

Dealen avsåg en nagelbehandling inklusive nagelförlängning, nagelbandsvård, handmassage och 

lackning på en skönhetssalong innanför Stockholms tullar. Ordinarie pris var 1 250 kr och dealpriset 

var 395 kr. Erbjudandet var representerat som sidodeal på Groupon.se i september 2011 och totalt 

såldes 171 deals.  

Intervju 

Respondentens helhetsbild av kampanjen är att det har varit för krångligt, även om hon menar att 

det är väldigt bra att det kommer så många nya kunder på så kort tid. Groupon hade uppskattat 

återkommandefrekvensen till 70-80 procent, något som inte alls stämde enligt respondenten som 

menar på att ”Grouponkunderna bara kan vänta in nästa deal” med tanke på att de gör många 

liknande kampanjer.  
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Vad gäller ekonomin är respondenten försäkrad om att företaget gick minus på kampanjen och 

tillägger att kalkylerna inte går ihop med Groupons lägstanivå på en 70-procentig rabattsats på 

skönhetsdeals. Hon säger att ”grundtanken är bra, men att Groupon borde slopa procentkravet”. 

Dels för att kalkylerna ska kunna gå ihop, dels för att olika salonger arbetar med olika material till 

olika pris och kvalitet. Det vill säga, vissa salonger kan ha en högre rabatt för att de har lägre 

materialkostnader.  

 

Syftet med kampanjen var att nya anställda skulle skapa en kundbas. Dock slutade dessa personer då 

de inte klarade av kundtrycket och respondenten var tvungen att arbeta mycket övertid för att kunna 

ta alla kunder.  

 

En fullständig sammanställning av respondentens svar gällande ekonomi på kampanjen återfinns i 

appendix B.  

4.2.2 Företag E  

Dealinformation 

Dealen avsåg en ansiktsbehandling inklusive ryggmassage, färgning av fransar och bryn på en salong 

som är centralt belägen i Stockholms innerstad. Ordinarie pris var 900 kr och dealpriset var 270 kr. 

Erbjudandet var representerat som huvuddeal i oktober 2011 och totalt såldes 300 deals. 

 

Intervju 

Respondenten är mycket nöjd med Grouponkampanjen. Respondenten hade gjort en kampanj 

tidigare och var till denna kampanj förberedd med ansiktskrämer med hög marginal som hon kunde 

generera god merförsäljning på. Respondenten hade förberett med ett ”kom tillbaka-erbjudande” 

med 30 % rabatt på nästkommande behandling för alla Grouponkunder. Det hade uppskattats av 

många kunder. Vidare tycker respondenten att Groupons provision är ”på tok för hög” och att de är 

lite väl bestämda med vad för erbjudande som ska marknadsföras men hon är ändå ”imponerad av 

hur många som nappar på deras deals”.  

 

En fullständig sammanställning av respondentens svar gällande ekonomi på kampanjen återfinns i 

appendix B.  

4.2.3 Företag F  

Dealinformation 

Dealen avsåg en tandläkarundersökning inklusive röntgenbilder, tandstensborttagning samt 

rengöring på en tandläkarmottagning innanför Stockholms tullar. Ordinarie pris var 1 010 kr och 

dealpriset var 280 kr. Erbjudandet var representerat som sidodeal i september 2011 och totalt såldes 

450 deals.  

Intervju 

Respondenten är generellt nöjd med dealen och tyckte framförallt att det var kul att så många köpte 

dealen. Att så många deals såldes har dock också påverkat företaget negativt eftersom de ibland har 

behövt neka fullt betalande kunder eftersom deras kalendrar varit fulla. Vissa dagar var det stressigt 

att hinna med alla kunder. Företaget gjorde en andra deal som gick live i januari 2012. Till denna 

kampanj planerade de för att endast hälften av totala kunder under en dag skulle vara 

Grouponkunder. Det fulla resultatet av kampanjen vet de ännu inte eftersom det inte har gått 
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tillräckligt lång tid för att fullt ut kunna avgöra hur många kunder som kommer tillbaka men det tar 

ofta något år innan kunder kommer tillbaka för en undersökning eller tandrengöring. En positiv 

effekt var merförsäljningen då en del kunder valde att välja till en lasertandblekning när de väl var på 

plats.  

 

En fullständig sammanställning av respondentens svar gällande ekonomi på kampanjen återfinns i 

appendix B.  

4.3 Fallstudier i kategori upplevelse 

Fallstudierna baseras på tre intervjuer á tre företag i kategorin. Respondenter är de personer som 

beslutade om och ansvarade för kampanjen på företaget. Sammandrag av intervjuer i 

fallstudieföretag G-I återges i avsnittet och sammanställda svar finns i appendix B-3. 

4.3.1 Företag G 

Dealinformation 

Dealen avsåg en timmes bowling på en bowlinghall innanför Stockholms tullar. Ordinarie pris var 350 

kr och dealpriset var 170 kr. Erbjudandet var representerad som sidodeal i september 2011 och totalt 

såldes 223 deals.  

 

Intervju 

Respondenten är nöjd med kampanjen, men tycker att intäkterna från de deals som inte utnyttjas 

borde tillfalla företaget istället för Groupon. Anledningen till samarbetet med Groupon var att 

marknadsföra den nyrenovering som hade gjorts i bowlinghallen samt att de hade öppnat bar och 

restaurang i anslutning till bowlingbanorna. Respondenten säger att förhoppningen var att få 

igång ”word of mouth”, det vill säga att kunder ska sprida vidare hur deras upplevelse var. Hon tror 

att många kunder hade en bra upplevelse och att de har återkommit/kommer att återkomma. Vad 

gäller merförsäljningen säger respondenten att ”vi inte prackar på våra kunder något”, men att en 

stor del kunder köpte något att dricka i baren. Några av kunderna bokade också ytterligare en bana. 

Företaget hade försumbara rörliga kostnader som utgjordes av el till bowlingbanorna. Respondenten 

säger att ”kampanjen med Groupon inte har kostat företaget något och att de kunder som kom via 

Groupon inte hade kommit annars”. 

 

En fullständig sammanställning av respondentens svar gällande ekonomi på kampanjen återfinns i 

appendix B. 

4.3.2 Företag H 

Dealinformation 

Dealen avsåg en entrébiljett till en standup-föreställning i en central belägen lokal i Stockholms 

innerstad där kunden hade möjlighet att välja bland olika datum nära inpå. Ordinarie pris var 150 kr 

och dealpriset var 75 kr. Erbjudandet var representerat som sidodeal i oktober 2011 och totalt såldes 

501 deals.  

 

Intervju 

Respondenten berättar att företaget var mycket nöjda med kampanjen och säger att de skulle göra 

en liknande kampanj igen om tillfälle gavs. Anledningen till kampanjen var att fylla tomma platser 

och marknadsföra eventet. Företagets syfte är att se till att komikerna uppträder för så stor publik 
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som möjligt. Respondenten menar att Grouponkampanjen uppfyllde detta syfte och säger att ”det 

kom ju folk, det var ingen kostnad att fylla en plats som annars skulle varit tom”.  

I form av negativa erfarenheter av kampanjen uttrycker respondenten att koderna är jobbiga, även 

om hon var medveten om det sedan tidigare. Respondenten berättar också att vissa kunder kom 

med samma biljett två gånger, vilket innebar att de inte fick betalt för alla kunder som såg 

föreställningen. Även för kunder som köpte tre biljetter men bara tog med sig tre kopior på samma 

biljett får företaget endast betalt för en kund, medan resterande två (då outnyttjade koder) tillfaller 

Groupon. Respondenten hade inga direkta förslag på hur man skulle kunna göra kodhanteringen 

smidigare, mer än att det skulle vara bättre om företaget fick betalt direkt för alla kunder som valde 

att köpa dealen på Groupons site. Respondenten berättade också att det ”märktes att Groupon har 

fått mycket att göra”, då hon upplevde att det var svårt att få kontakt med deras säljrepresentant på 

Groupon i jämförelse med tidigare samarbeten med Groupon. 

 

En fullständig sammanställning av respondentens svar gällande ekonomi på kampanjen återfinns i 

appendix B.  

4.3.3 Företag I 

Dealinformation 

Dealen avsåg två entrébiljetter till en show utanför Stockholms tullar, där kunden hade möjlighet att 

välja bland två olika datum inom en snar framtid. Ordinarie pris var 990 kr och dealpriset var 439 kr. 

Erbjudandet var representerat som huvuddeal i oktober 2011 och totalt såldes 300 deals.  

 

Intervju 

Respondenten är relativt nöjd med kampanjen. Han påpekar att två föreställningar i den typa av lokal 

som företaget använde innebär överkapacitet och anledningen till kampanjen med Groupon var att 

få in ”fillers”, det vill säga att fylla tomma platser. Respondenten säger att han hade hoppats på ett 

bättre utfall, men tror dock att anledningen till att dealen inte sålde så pass bra som han hade trott 

var att erbjudandet var live på Groupon.se endast några få dagar innan föreställningen ägde rum. 

Respondenten säger att företaget måste hålla platser så länge som möjligt för att inte konkurrera 

med ordinarie pris och tror därför att Groupon passar bättre för andra typer av arrangemang. Dock 

säger respondenten att det är ”positivt att kunna få in lite pengar på platser som annars hade stått 

outnyttjade”.  

Respondenten är tveksam till signalvärdet av att göra en kampanj med Groupon, då det eventuellt 

finns en risk att man skapar en bild av att försäljningen går dåligt och att varumärket urholkas. 

 

En fullständig sammanställning av respondentens svar gällande ekonomi på kampanjen återfinns i 

appendix B. 
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5 Resultat & Analys 

Sammanställningen av kvantitativ empiri i form av Groupons försäljningsdata i Stockholm analyseras 

med utgångspunkt i variablerna pris och produkt genom att kopplas till teorivalen. Eftersom syftet 

med examensarbetet är att ta reda på hur företag och Groupon kan maximera vinsten av en 

dagligdeal-kampanj innebär det att även Groupon undersöks beträffande det ekonomiska utfallet av 

en deal. Med den kvantitativa analysen som grund analyseras vidare fallstudierna för de tre 

kategorierna. 

5.1 Analysvariabel pris 

Variabeln pris bedöms vara central för ett företags resultat av en kampanj. Det finns primärt två sätt 

att se på hur priset påverkar det ekonomiska utfallet i detta sammanhang. Det ena är rabatten till 

kund, d.v.s. rabatten på originalpriset som ger upphov till priset på ett erbjudande. Det andra är den 

aktuella köpesumman, det vill säga dealpriset på Groupon.se som erbjuds under en kampanjs 

begränsade tid till kunder.  I analysen av Groupon Stockholms data kommer rabatt och dealpris att 

undersökas för de tre kategorierna restaurang, skönhet och upplevelser.  

5.1.1 Rabatt - kategori restaurang  

Samtliga restaurangdeals som har publicerats på Groupon i Stockholm har summerats och delats upp 

i fyra intervall. Företagen i restaurangkategorin hade rabatter på 50-70 %. Företagens intäkter är 

större än Groupons inom samtliga rabattintervall (se bild 6 nedan). 

 

Bild 6 Intäkt per deal i rabattintervall för kategori restaurang 

De följer också ett liknande mönster mellan de olika intervallen, där trenden visar att högre rabatter 

leder till högre intäkt för både företag och Groupon upp till ett maximum i intervallet 60-65 %. 

Därefter minskar både Groupons och företags intäkt signifikant i intervallet 65-70 %. Värt att notera 

är att högre rabatt innebär att köpesumman per kund blir lägre, vilket i sin tur betyder att det blir 

mindre över för företag och Groupon att vinstdela per såld deal, men ändå ökar intäkterna. Tydligen 

vägs detta upp av totalt sålda deals i intervallen från 50-65 %. En alternativ förklaring skulle kunna 

vara att företag som har högre originalpris generellt sett har högre rabatt, dock kunde inget stöd för 

en sådan spekulation finnas i data. Vidare måste man också tänka på att exempelvis extrapersonal 

eller inköp av förbrukningsvaror också ökar med antal sålda deals, varför optimal rabatt varierar 
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mellan olika företag. Den optimala rabatten beror alltså på förhållandet mellan ett företags resultat 

efter rörliga kostnader för varje ny kund och hur aggressiv ökningen av sålda deals blir till följd av en 

ökad rabatt. Det vill säga en högre rabatt leder till mindre pengar per kund efter att rörliga kostnader 

har räknats in. Detta kan eventuellt motverkas av att fler köper dealen. Men det kan också vara så att 

inte tillräckligt många köper dealen för att det minskade resultatet per kund ska vägas upp. Skulle ett 

företag ha ett negativt resultat per kund innebär det förstås att de förlorar mer för varje ny kund. För 

att en högre rabatt ska vara motiverad i dessa fall, om syftet är att tjäna pengar på investeringen, 

måste företagen vara försäkrade om att andra positiva effekter, såsom merförsäljning, 

återkommande kunder, rekommendationer etc., väger upp för den initiala förlusten ett företag gör 

per kund. För företag tillkommer det alltså ett riskmoment om de skulle öka rabatten, eftersom 

relationen mellan ökad rabatt och antal sålda deals inte kan bestämmas fullt ut på förhand. Dock 

indikerar bilden nedan att företag och Groupon tjänar på att ha rabatter upp till 60-65 %. I samtliga 

bilder i resultat- och analyskapitlet avses partnerföretag där det står ”Partner”. 

Antal kunder som köper en deal måste alltså öka i den takt som motsvarar den totala ökningen av ett 

företags intäkter. Detta samband mellan volym och rabatt presenteras för de olika rabattintervallen i 

bild 7 nedan. Antalet sålda deals ökar med en topp på 125 % i intervallet 60-65 % jämfört med det 

normaliserande intervallet 50-55 %. Antalet sålda deals i intervallet 65-70 % är lägre än föregående 

intervall, men har likväl ett högre antal sålda deals än det normaliserade fallet.  

 

Bild 7 Antal sålda deals i rabattintervall för kategori restaurang 

Att ökningen i antal sålda deals ökar med en högre rabatt överensstämmer med priselasticitetsteorin 

(McConnell et al., 2012, s.76). Ju högre rabatt, desto lägre pris. Ju lägre priset är, desto mer ökar 

efterfrågan och därmed antal sålda deals. Det är dock anmärkningsvärt att utvecklingen sedan byter 

riktning eftersom volymen sedan minskar i det intervall med högst rabatt. En möjlig förklaring kan 

vara att priset når en priströskel i restaurangkategorin, för vilket efterfrågan inte ökar längre även om 

priset minskar. Köpesumman blir så låg till följd av den höga rabatten att kundernas efterfrågan 

minskar p.g.a. att det låga priset signalerar dålig kvalitet på restaurangen eller en känsla av att det 

låga priset inte stämmer överens med det förväntade värdet av en restaurangupplevelse. (Kotler et 

al., 2006, s.434) 
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5.1.2 Dealpris – kategori restaurang  

I restaurangkategorin kan köpesumman, d.v.s. dealpriset, variera ganska kraftigt. Området omfattar 

deals med köpsummor under 100 kr till deals över 2000 kr (se bild 8 nedan). Från det lägsta 

intervallet upp till dealpris mellan 500-800 kr ökar både företags och Groupons intäkt per deal. I 

påföljande intervall, med dealpris mellan 800-2500 kr, är såväl företags som Groupons intäkt per deal 

påtagligt lägre än intervallet innan.  

 

Bild 8 Intäkt per deal i dealprisintervall för kategori restaurang 

 

Samtidigt som intäkterna ökar med högre dealpris indikerar en trend (se bild 9 nedan) att antalet 

sålda deals minskar med högre dealpris. Något som också kunde förväntas och stämmer enligt 

priselasticitetsteorin. Ett ökat pris innebär minskad efterfrågan och därmed ett minskat antal sålda 

deals (McConnell et al., 2006, p.76). Värt att notera är att denna elasticitet inte är självklar utifrån 

observationerna inom intervallen från 100-400 kr i dealpris. 

 

Bild 9 Antal sålda deals i dealprisintervall för kategori restaurang 
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5.1.3  Rabatt - kategori skönhet  

Samtliga skönhetsdeals som har publicerats på Groupon i Stockholm har summerats och delats upp i 

rabattintervall enligt bild 10 nedan. Företagen i skönhetskategorin hade rabatter mellan 50-90 %. 

Företagens intäkter är större än Groupons i intervallen från 50-75 % rabatt. I påföljande intervall från 

75-90 % rabatt är förhållandet det omvända och Groupons intäkt är större än företagens. Trenden 

indikerar att såväl företags som Groupons intäkt ökar med en högre rabatt. Vad gäller Groupons 

intäkter kan en tydligare trend urskiljas.  

 

Bild 10 Intäkt per deal i rabattintervall för kategori skönhet 

Eftersom högre rabatter innebär lägre dealpris betyder det att Groupon och företag får mindre att 

vinstdela. Eftersom intäkterna ändå tycks öka innebär det att högre rabatt leder till fler sålda deals 

(se bild 11 nedan).  

 

Bild 11 Antal sålda deals i rabattintervall för kategori skönhet 
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Dock leder rabatter på 85-90 % till färre köp än i intervallet innan, vilket skulle kunna förklaras av att 

det finns en priströskel i skönhetskategorin för vilken för höga rabatter leder till färre köp. En möjlig 

förklaring kan vara att det förväntade värdet på skönhetsdeals inte överensstämmer med det låga 

priset till följd av en alltför hög rabatt som gör att kunder inte upplever att det är en kvalitetsprodukt 

värd att köpa (Kotler et al., 2006, s. 434). En annan möjlig förklaring kan vara att deals med en så pass 

hög rabatt är produkter som har ett högre originalpris och således ändå har ett relativt högt dealpris, 

vilket skulle kunna innebära att efterfrågan på sådana deals minskar i enlighet med 

priselasticitetsteorin (McConnell et al., 2012, s.76)   

5.1.4 Dealpris - kategori skönhet 

Skönhetskategorin omfattar erbjudanden med köpesummor under 100 kr till deals över 10 000 kr (se 

bild 12 nedan). Företags intäkt följer en relativt tydlig trend, där ökat dealpris indikerar ökade 

intäkter per deal. Groupons intäkt per deal varierar mer även om en svag trend kan urskiljas som 

visar på ökade intäkter med ett ökat dealpris. Groupons intäkt per deal är större än företags i de 

första intervallen på dealpris mellan 0-400 kr. Företags intäkt per deal är markant högre än Groupons 

i deals med köpesummor över 1500 kr.  

 

Bild 12 Intäkt per deal i dealprisintervall för kategori skönhet 
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Samtidigt som företags intäkter ökar med ett högre dealpris visar en tydlig trend (se bild 13 nedan) 

att antalet sålda deals minskar med högre dealpris. 

 

Bild 13 Antal sålda deals i dealprisintervall för kategori skönhet 

I jämförelse med restaurangkategorin är denna utveckling mer markant även om anledningarna tros 

vara desamma. Dock kan en förklaring till den mer tydliga trenden i skönhetkategorin vara att det 

nominella värdet på de högre dealprisen är högre än i restaurangkategorin. Anmärkningsvärt är att 

antal sålda deals i intervallet 200-400 minskar så pass mycket från föregående intervall mellan 0-200 

kr. Något som skulle kunna förklaras av att en priströskel passeras alternativt. Utvecklingen i de två 

sista intervallen är också värd att notera med tanke på att minskningen i antal sålda deals inte 

minskar lika mycket som det gör i de två första intervallen. En förklaring skulle kunna vara att ett så 

pass högt dealpris förmodligen innebär ett väldigt högt originalpris, vilket skulle kunna locka många 

kunder som har funderat en tid på ett köpa en sådan produkt inom skönhetskategorin när den nu 

kan köpas till minst hälften av originalpriset.  
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5.1.5 Rabatt - kategori upplevelse  

Samtliga upplevelsedeals som har publicerats på Groupon i Stockholm har summerats och delats upp 

i rabattintervall enligt bild 14 nedan. Företagen i upplevelsekategorin hade rabatter mellan 50-90 %. 

 

Bild 14 Intäkt per deal i rabattintervall för kategori upplevelse 

I upplevelsekategorin är rabattens betydelse för företags och Groupons intäkter mycket osäker. 

Nästintill vartannat intervallvärde för både företag och Groupon varierar utan en specifik trend. Den 

enda slutsatsen av det är att rabatten eventuellt inte är en faktor att räkna med för att driva intäkter 

inom denna kategori. Man skulle dock kunna urskilja en trend att högre rabatter än 70 % indikerar 

läge intäkter för företag, medan Groupons intäkter ökar i deals med rabatter över 80 %. Den 

optimala procentrabatten för företag tycks ligga i intervallet 55-60 %. Motsvarande intervall för 

Groupon förefaller vara i intervallet 85-90 %. Vidare är Groupons intäkt per deal större än företags i 

rabatter över 70 %. Företags intäkt per deal är högre i de lägre rabattintervallen mellan 50-60 %.  

Förhållandet mellan antal sålda deals och rabattsats visar också på en stor variation (se bild 15 

nedan).  

 

Bild 15 Antal sålda deals i rabattintervall för kategori upplevelse 
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Det är dock en negativ trend över hela spannet. Om en upplevelse alltså rabatteras kraftigare är det 

färre som köper. Detta är förvånande och strider mot priselasticitetsteorin (Frank, 2008, s. 111) där 

förhållandet brukar vara det motsatta gällande de allra flesta produkter. Att en högre rabatt inte 

verkar ha någon positiv effekt, varken för antal sålda deals eller för företags intäkt, kan mycket väl ha 

att göra med själva naturen av de produkter som återfinns inom upplevelsekategorin. 

Priselasticiteten minskar i de fall de där det saknas substitut och i situationer där kunder har svårt att 

bedöma kvaliteten på en produkt. Dessa två faktorer stämmer bättre överrens inom upplevelse 

jämfört med restaurang och skönhet. Uppleveser är också i högre grad sällanköpsprodukter jämfört 

med restauranger och i många fall även skönhet. Detta gör att kundernas upplevda värde blir mer 

diffust och som i sin tur resulterar i att just rabatten får en underordnad betydelse. (Kotler et al., 

2006, s. 439) En cirkusshow kanske inte säljer mer bara för att rabatten är högre av den enkla 

anledningen att upplevelser har helt olika upplevt värde för olika människor. En konsekvens av det 

blir att betalningsviljan skiljer sig mycket mellan olika personer och rabatten blir därmed inte en 

drivande faktor för köp. Det finns dock fog för att påstå att samma grundtanke i sådant fall skulle 

kunna appliceras på övriga kategorier också, dock bedöms den extra signifikant i upplevelsekategorin. 

Teorin visar att upplevelseprodukter (exempelvis en teaterföreställning) har lägre priselasticitet än 

restaurangbesök, vilket alltså stöder resonemanget om hur upplevelser generellt har en lägre 

priskänslighet (McConnell et al., 2012).  

5.1.6 Dealpris - kategori upplevelse 

Upplevelsekategorin innefattar erbjudanden med köpesummor under 100 kr till deals över 10 000 kr 

(se bild 16 nedan).  

 

Bild 16 Intäkt per deal i dealprisintervall för kategori upplevelse 

Företags intäkt följer inte någon tydlig trend, utan ligger på en relativt stabil nivå oavsett dealpris, 

med undantag från dealpris i intervallet 900-1500 kr där en markant ökning av företags intäkt per 

deal kan urskiljas. Groupons intäkt per deal fluktuerar mer även om en svag lutning kan urskiljas som 

indikerar ökade intäkter per deal med ett ökat dealpris. Groupons och företags intäkt per deal är 

relativt jämna över intervallen, dock är företags intäkt större än Groupons i dealpris från 900 kr och 

uppåt.  
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Enligt bild 17 nedan verkar antal sålda deals sammantaget minska med högre dealpris, vilket 

överensstämmer med priselasticitetsteorin (Frank, 2008, s. 111). 

 

 

Bild 17 Antal sålda deals i dealprisintervall för kategori upplevelse 
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5.2 Analysvariabel produkt 

Produkter har olika priser som sätts i förhållande till vad potentiella kunder anser att en produkt är 

värd och alltså är villiga att betala för. Alternativt görs en prissättning baserat på dess kostnader plus 

ett vinstpålägg (Kotler et al., 2006, s. 444). Den nivå priserna ligger på säger i sig mycket om 

produktens karaktär. Om originalpriset på en middag på en restaurang t.ex. kostar 600 kr kan man 

anta att det är flera rätter, bra råvaror eller att det är ett populärt eller exklusivt ställe. Om 

originalpriset istället är 100 kr kan du direkt dra slutsatsen att det måste vara en enklare produkt som 

erbjuds, exempelvis endast en huvudrätt på en mindre exklusiv restaurang eller en restaurang med 

billigare råvaror. I detta examensarbete används originalpriset som en indikator på vad det är för typ 

av produkt som erbjuds. Med den grundtanken analyseras produkten utifrån dess originalpris i detta 

examensarbete. En kunds referenspris, vilket är individens upplevda värde av en produkt, är det som 

egentligen styr produktens värde, inte vilket originalpriset är satt till (Kotler et al., 2006, s. 434-435). 

Detta examensarbete väljer att bortse från den effekten i analys av produkt eftersom analysen 

bygger på en relativt stor population och därför bör utjämna effekterna av under- och 

överprissättningar i relation till kundernas referenspriser.  

En produkt består förstås av många fler komponenter utöver originalpriset, bl.a. hur känt företaget 

är som utför tjänsten och var den ska konsumeras. Dessa faktorer antas påverka kundens köpvilja av 

en deal och kommer tillsammans med originalpriset att analyseras inom ramen för den produkt som 

erbjuds. 

5.2.1 Originalpris - kategori restaurang 

Företagen i restaurangkategorin innefattar produkter med originalpris under 100 kr upp till 4 000 kr 

(se bild 18 nedan).  Både företags och Groupons intäkt per deal följer en väldigt tydlig trend som visar 

att intäkten ökar med ett högre originalpris upp till intervallet 1 200-2 000 kr. I påföljande intervall 

mellan 2 000-4 000 kr minskar intäkt per deal markant. Företagens intäkter är också större än 

Groupons i samtliga intervall.  

 

Bild 18 Intäkt per deal i originalprisintervall för kategori restaurang 
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Antal sålda deals minskar påfallande mycket mellan det normaliserade intervallet med originalpris på 

0-100 kr och påföljande intervall med originalpris på 200-300 kr (se bild 19 nedan). Därefter tycks 

antal sålda deals ligga relativt stabilt till och med originalpris på 900 kr. I de tre sista intervallen med 

originalpris mellan 900-4000 kr klingar antal sålda deals av.  

 

Bild 19 Antal sålda deals i originalprisintervall för kategori restaurang 

5.2.2 Läge – kategori restaurang 

Relationen mellan en restaurangs läge och intäkt verkar följa ett tydligt samband för såväl företag 

som Groupon (se bild 20 nedan). De restauranger som har ett mycket centralt läge (se definitioner i 

metodkapitel) ger störst intäkt per deal. Intäkterna minskar sedan i intervallet med lägen ”inom 

tullarna”. De restauranger som ligger ”utanför tullarna” ger minst intäkt per deal med en nivå som är 

nästintill hälften av nivåerna för centralt belägna restauranger. Både företag och Groupon följer ett 

liknande mönster där företags intäkt är större än Groupons i alla tre intervall.  

 

 

Bild 20 Intäkt per deal uppdelat på var företags verksamhet bedrivs för kategori restaurang 
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5.2.3 Varumärke – kategori restaurang 

Betydelsen av en restaurangs varumärke för intäkt på en deal har analyserats utifrån huruvida 

restaurangen är känd eller okänd. Det ligger alltså ingen värdering i företagets varumärke/rykte. Det 

framgår tydligt att erbjudanden från kända varumärken inom restaurangkategorin ger en högre 

intäkt för både företag och Groupon (se bild 21 nedan). Ett starkt varumärke kan alltså ge högre 

intäkt på en kampanj jämfört med om de hade haft ett svagare varumärke. Möjliga förklaringar till 

resultatet kan vara att företag med kända varumärken kan förhandla bättre provisioner med 

Groupon alternativt att dessa deals lockar till fler köp. Det senare stöds av teorin som säger att 

kunder i högre grad väljer varumärken de känner till (Kotler et al., 1999, s. 252-253).  

 

 

Bild 21 Intäkt per deal uppdelat på känt och okänt varumärke för kategori restaurang 

5.2.4 Originalpris – kategori skönhet 

Företagen i skönhetskategorin innefattar produkter med originalpris från 100 kr upp till 30 000 kr (se 

bild 22 nedan).  

 

Bild 22 Intäkt per deal i originalprisintervall för kategori skönhet 
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Företags intäkt ökar markant i intervallen med originalpris från 100-400 kr. Därefter är företags och 

Groupons intäkt relativt stabil upp till originalpris på 1 200-2 000 kr. I intervallen mellan 2 000-7 000 

kr och i synnerhet mellan 4 000-7 000 kr ökar partners intäkt per deal markant. I det sista intervallet 

med originalpris på 7 000 -30 000 kr är intäkten mycket låg i jämförselse med de flesta övriga 

intervall.  

Det är intressant att antal sålda deals ökar så tydligt från de två första intervallen med originalpris på 

100-300 kr till det intervall med originalpris på 300-400 kr, där också ett tydligt maximum i antal 

sålda deals kan urskiljas (se bild 23 nedan). Därefter minskar generellt antal sålda deals med högre 

originalpris. I de två påföljande intervallen med originalpris mellan 400-700 kr är nivån för antal sålda 

deals fortfarande högre än vid de två första intervallen.  

 

Bild 23 Antal sålda deals i originalprisintervall för kategori skönhet 
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5.2.5 Läge – kategori skönhet 

Ett centralt läge verkar vara en drivande faktor för ett företags intäkt även i skönhetskategorin (se 

bild 24 nedan), även om lägets betydelse inte verkar vara fullt lika viktigt som i restaurangkategorin.  

 

Bild 24 Intäkt per deal uppdelat på var företags verksamhet bedrivs för kategori skönhet 

De salonger som har ett mycket centralt läge har därmed störst intäkt per deal. Intäkterna avtar 

sedan för de salonger som ligger ”inom tullarna” och minskar ytterligare för de salonger som 

ligger ”utanför tullarna”. Företag och Groupon följer ett liknande mönster. Företag i centrala lägen 

har större intäkt än Groupon. I övriga fall är Groupons intäkt något större än företags. Groupon bör 

enligt resultatet i bild 24 göra fler deals med skönhetsföretag som bedriver sin 

verksamhet i antingen ”city” eller ”inom tullarna” och färre skönhetsdeals ”utanför tullarna”.  

5.2.6 Varumärke – kategori skönhet 

Resultatet i bild 25 visar att det är mycket små skillnader i intäkt på en deal för kända- och okända 

varumärken. Varumärken verkar således inte ha en betydande påverkan på en kampanjs resultat i 

skönhetskategorin.  

 

Bild 25 Intäkt per deal uppdelat på känt/okänt varumärke för kategori skönhet 
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5.2.7 Originalpris - kategori upplevelse 

Företagen i upplevelserkategorin innefattar produkter med originalpris från 300 kr upp till 4000 kr (se 

bild 26 nedan).  Både företags och Groupons intäkt per deal följer en väldigt tydlig trend som visar att 

intäkt per deal ökar med ett högre originalpris upp till intervallet 1 200-2 000 kr. I påföljande intervall 

mellan 2 000-4 000 kr minskar intäkt per deal markant. Företagens intäkter är större än Groupons i 

samtliga intervall.  

 

Bild 26 Intäkt per deal i originalprisintervall för kategori upplevelse 

Antalet sålda deals per originalprisintervall varierar upp till intervallet 1 200-2 000 kr. Därefter syns 

en tydlig nedgång när originalpriset är mellan 2000-4000 kr (se bild 27 nedan).  

 

Bild 27 Antal sålda deals i originalprisintervall för kategori upplevelse 
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5.2.8 Läge – kategori upplevelse  

Företag i upplevelsekategorin följer inte samma mönster som de övriga kategorierna, där upplevelser 

som erbjuds ”utanför tullarna” har störst intäkt per deal (se bild 28 nedan). I detta intervall är också 

företags intäkt större än Groupons. Det intervall som ger minst intäkt, för både företag och Groupon, 

är de upplevelseföretag som ligger i ”inom tullarna”, dessa företags intäkter ligger vidare på en nivå 

som är mycket lägre än Groupons.    

 

Bild 28 Intäkt per deal uppdelat på var företags verksamhet bedrivs för kategori upplevelser 

För Groupons del är intäkterna klart högst för de företag som bedriver verksamheten i ”city”. De 

upplevelseföretag som bedriver sin verksamhet ”utanför tullarna” verkar erbjuda produkter som 

kunder är beredda att resa till. Självklart har inte heller vissa produkter inom upplevelseindustrin 

möjlighet att erbjuda samma typ av produkt i mer centrala lägen, exempelvis banracing med bilar. 

Det finns alltså olika underkategorier inom upplevelser som bidrar till resultatet.  
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5.2.9 Varumärke – kategori upplevelse 

Bild 29 nedan visar på relativt små skillnader i intäkt mellan kända- och okända varumärken i 

upplevelsekategorin. Intäkt per deal är något lägre för okända jämfört med kända upplevelseföretag. 

För Groupons del är varumärkets betydelse mer påtaglig där kända varumärken genererar högre 

intäkt.   

 

 

Bild 29 Intäkt per deal uppdelat på känt/okänt varumärke för kategori upplevelse 
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5.3 Fallstudier 
Positiva och negativa effekter av en Grouponkampanj har utvärderats och kvantifierats för samtliga 

nio fallstudieföretag i de tre olika kategorierna. Sammanställningen av resultaten baseras på en 

grundläggande modell för investeringsbedömning som beskrivs i detalj i metodkapitlet. Somliga 

faktorer som påverkar det ekonomiska utfallet är unika för vissa företag, men många faktorer är 

också gemensamma. Vidare tas inte företagens fasta kostnader i beaktande vid beräkning av en 

kampanjs resultat. Detta för att Grouponkunder antas fylla ledig kapacitet. I de fall där det inte finns 

ledig kapacitet, faller detta som en negativ effekt i form av ”bortfall av fullt betalande kunder”.   

5.3.1 Resultat restaurang 

Se appendix C-1 för fullständig redogörelse av resultat per faktor för företag A-C. 
 

Genomsnitt av resultat företag A-C 

Tabell 1 nedan visar genomsnittet av resultaten från kvantifiering av de faktorer som har påverkat 

företagen ekonomiskt av kampanjerna. Resultatet visar det ekonomiska läget per kund efter att en 

kund har varit på plats och utnyttjat sin deal på en annars ledig plats samt efter företag har betalat 

för den rörliga kostnad som det innebär att servera en kund enligt specificerat erbjudande. Rörliga 

kostnader för en restaurang innebär i huvudsak inköp av den mat som serveras. Efter detta har 

negativa effekter summerats, t.ex. behov av extrapersonal och alternativintäkter i form av bortfall av 

fullt betalande kunder då Grouponkunder fyllde restaurangen. Positiva effekter av en deal inom 

kategorin kan vara merförsäljning av exempelvis vin, fullt betalande gäster som följer med 

Grouponkunder, kunder genom rekommendationer, minskade inköpskostnader samt återkommande 

kunder. 

Ordinarie pris 863 

Dealpris på Groupon.se 371 

Procentrabatt (%) -57 % 

Resultat per kund efter rörlig kostnad -14 

Negativa effekter per kund utöver deal -28 

Positiva effekter per kund utöver deal 186 

Antal kunder som utnyttjat dealen 960 

Totalt resultat på kampanj 98 071 

Tabell 1 Genomsnitt av resultat företag A-C 

 

Samtliga tre fallstudieföretag inom kategorin gick med vinst på kampanjen, men storleken på vinsten 

varierar kraftigt mellan de tre fallen. Resultaten varierar mellan ca 28 000-136 000 med ett 

genomsnitt på ca 98 000 kr. Övriga slutsatser av fallstudierna är att resultatet per kund efter rörliga 

kostnader skiljer sig från -61 kr till 22 kr med ett medelvärde på -14 kr per kund.  

 

Företag A-C har haft rabatt- och provisionssatser som har lett till att rörliga kostnader nästintill täckts 

upp av dealen. De negativa effekterna varierar från -19 kr till -36 kr med ett genomsnitt på -28 kr per 

kund. De positiva effekterna varierar från 55 kr och 306 kr med genomsnitt på 186 kr per kund. De 

positiva effekterna i fallstudierna är alltså flera gånger större än summan av de negativa effekterna. 

Den faktor som hade störst påverkan totalt, men även stor påverkan i varje fallstudie för sig, var 

merförsäljningen. Att vi ser en stor del merförsäljning kan eventuellt förklaras av de iakttagelser som 

Dholakia (2011a) har gjort. Kunder spenderar mer än värdechecken då de upplever att de redan har 
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fått ett högt värde till ett lågt pris och blir därmed villiga att spendera utöver erbjudandet. Efter 

merförsäljning var rekommendationer och återkommande kunder de två mest intäktsdrivande 

faktorerna. Den största negativa faktorn per kund var den extrapersonal som behövde anställas för 

att kunna hantera den stora mängden kunder.  

5.3.1.1 Prisanalys i kategori restaurang  

Kombinationen av prisanalyserna gällande rabatt och dealpris ger resultat som är uppenbart 

motstridiga. Om företag och Groupon kan öka sina intäkter genom att ha högre dealpris, upp till en 

viss gräns, borde de då välja att ha en mindre rabatt på dealen eftersom det skulle höja dealpriset? 

Svaret på frågan är inte självklar. Företag och Groupon ökar samtidigt intäkterna genom att ha en 

högre rabatt och därmed ett lägre dealpris, upp till en viss gräns. Det går således inte att dra någon 

slutsats utifrån dessa två sammanställningar av data om en restaurang redan har bestämt vilken 

produkt som ska erbjudas. Men samtidigt visar dessa två analyser att det finns stora möjligheter till 

optimering för både företag och Groupon om själva produkten som ska erbjudas ändras och väljs 

med omsorg, vilket innebär att alla variabler och slutsatser kan tas i beaktande. I analysen av 

produkten fördjupas detta resonemang.  

5.3.1.1.1 Företag A 

Företag A hade ett dealpris på 695 kr vilket enligt bild 8 indikerar att dealpriset låg inom det intervall 

där restaurangerna maximerar intäkt för både företag och Groupon. Alltså kan inte någon slutsats 

dras huruvida företag A skulle kunna välja ett annat dealpris och på så sätt maximera vinsten på 

kampanjen. 

Företag A hade en rabatt på 58 %. Dock visar bild 7 att både företag och Groupon maximerar vinsten 

per köpt deal vid rabatter mellan 60-65 %, där en deal säljer 125 % mot det nominella värdet. Det 

lägre intervallet 55-60 % visar endast 114 %. Alltså ger en deal med 5 % högre 9,6 % i volymökning 

rabatt (125/114 - 1 = 9,6 %). Tabell 2 nedan visar hur det ekonomiska resultatet av kampanjen hade 

varit om rabatten hade ökats med 5 %. Simuleringen visar att företag A hade ökat de totala 

intäkterna på dealen i och med volymökningen samtidigt som att den initiala investeringen efter 

rörliga kostnader hade varit större. Värt att notera är att det endast hade inneburit en mycket liten 

ökning i det totala resultatet på kampanjen. 

 Faktiskt utfall Utfall med ökad rabatt 
Ordinarie pris (SEK) 1 645 1 645 
Dealpris på Groupon.se (SEK) 695 609 
Procentrabatt (%) -58 % -63 % 
Resultat per kund efter rörlig kostnad (SEK) -61 -78 
Negativa effekter per kund utöver deal -28 -28 
Positiva effekter per kund utöver deal 306 306 
Antal kunder som utnyttjat dealen 600 658 
Totalt resultat på kampanj 130 238 131 443 

Tabell 2 Företag A med simulerad ökad rabatt 

5.3.1.1.2 Företag B 

Företag B hade ett dealpris på 222 kr. Enligt bild 8 skulle företaget kunna öka sitt dealpris och på så 

sätt öka sin intäkt på dealen. Vid analys av priset diskuteras inte produkten i sig, vilket alltså innebär 

att originalpriset är konstant och att produkten inte är en faktor att ändra. Även om bild 8 indikerar 
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att företags intäkter kan öka med ett högre dealpris innebär det att rabatten måste bli lägre än 50 % 

för företag B, vilket inte är en möjlig lösning eftersom minimum för Groupons rabattstandard är 50 %. 

Ändring av dealpriset går alltså inte att förbättra för företag B. 

Företag B hade en rabatt på 60 %. Antal sålda deals och intäkt per deal skulle kunna öka om rabatten 

vore 5 % högre (se bild 6 och 7). Som tabell 3 visar skulle en högre rabatt minska vinsten per kund 

efter rörliga kostnader, men den totala vinsten på kampanjen skulle öka från 136 000-157 000 kr. 

 Faktiskt utfall Utfall med ökad rabatt 
Ordinarie pris (SEK) 555 555 
Dealpris på Groupon.se (SEK) 222 194 
Procentrabatt (%) -60 % -65 % 
Resultat per kund efter rörlig kostnad (SEK) 22 9 
Negativa effekter per kund utöver deal -19,5 -19,5 
Positiva effekter per kund utöver deal 195,5 195,5 
Antal kunder som utnyttjat dealen 774 849 
Totalt resultat på kampanj 136 210 157 342 

Tabell 3 Företag B med simulerad ökad rabatt 

5.3.1.1.3 Företag C 

Företag C hade ett dealpris på 195 kr. Precis som för företag B skulle företaget kunna öka sitt dealpris 

och på så sätt öka sin intäkt på dealen. Vid analys av priset diskuteras inte produkten i sig, vilket 

alltså innebär att originalpriset är konstant och att produkten inte är en faktor att ändra. Även om 

bild 8 indikerar att företags intäkter kan öka med ett högre dealpris innebär det att rabatten måste 

bli lägre än 50 % för företag C, vilket inte är en möjlig lösning eftersom minimum för Groupons 

rabattstandard är 50 %. Ändring av dealpriset går alltså inte att förbättra för företag C. 

 

 Faktiskt utfall Utfall med ökad rabatt 
Ordinarie pris (SEK) 390 390 
Dealpris på Groupon.se (SEK) 195 146 
Procentrabatt (%) -50 % -63 % 
Resultat per kund efter rörlig kostnad (SEK) -3 -11 
Negativa effekter per kund utöver deal -36,7 -36,7 
Positiva effekter per kund utöver deal 55,2 55,2 
Antal kunder som utnyttjat dealen 1 506 1 883 
Totalt resultat på kampanj 27 765 14 822 

Tabell 4 Företag C med simulerad ökad rabatt 

5.3.1.2 Produktanalys i kategori restaurang 

Originalpris i intervallen mellan 700-2 000 kr maximerar vinsten för restaurangdeals (bild 18). Dessa 

deals är i regel avsedda för fler än en person, innehåller flera rätter eller sammansatta menyer. 

Andra produkter, såsom luncher, frukostar och billigare middagar är exkluderade inom dessa 

intervall. I intervall med högre originalpris har restauranger potential att få ut en stor summa intäkt 

per kund. 

De tre fallstudieföretagen inom restaurang hade väldigt olika originalpriser. Företag A hade ett 

originalpris på 1 645 kr, företag B hade ett originalpris på 555 kr och företag C hade originalpris på 

390 kr. Resultaten av kampanjerna verkar stämma överens med bild 18, där intäkt per deal är större 

för ett högre originalpris. Företag A hade högst originalpris och gick också med mest vinst på 

kampanjen. Företag C hade lägst originalpris och genererade också minst vinst på kampanjen.  
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När de tre fallföretagen betraktas är det en mycket stor skillnad i mängden merförsäljning mellan 

företag A som hade mest, företag B därefter och företag C som hade lägst. Med en dyrare produkt 

inom restaurang bör det också locka en annan typ av kund som har kapital nog att i sig köpa en dyr 

produkt och när kunder förtär en stor och lyxig restaurangupplevelse bör det rimligtvis också då vara 

lättare att generera merförsäljning av t.ex. vin eller champagne. Företag A arbetade även de klart 

mer strategiskt än fallföretag B och C över hur de kan generera merförsäljning på Grouponkunderna 

vilket också gav resultat. 

Med tanke på utformningen av produkten vid de högre originalprisen, låt säga en trerätters middag, 

skulle också kunna innebära att mindre priskänsliga kunder lockas i jämförelse med andra produkter 

inom kategorin. Detta är en möjlig förklaring till att företag A hade så stor del merförsäljning i 

jämförelse med övriga fallstudieföretag i kategorin.   

Resultaten indikerar att restauranger kan optimera sin vinst av kampanjer genom att välja ut en 

menykomposition med högre originalpris som kan innehålla flera rätter, kanske lyxiga för att höja 

värdet och för fler än 1 person. Allt detta bör innebära att intäkten per deal ökar samt att 

merförsäljningen ökar markant.  

5.3.2 Resultat skönhet  

Se bilaga C-2 i appendix C för fullständig redogörelse av resultat per faktor för företag D-F. 

 

Genomsnitt av resultat företag D-F 

Den gemensamma nämnaren som gjorde att samtliga fallstudier gick med vinst på kampanjen är i 

huvudsak värdet av återkommande kunder. Procentandelen av totalt antal Grouponkunder som 

återkommer är i sig en relativt låg siffra, med ett genomsnitt på 21 % i fallstudierna. Däremot kan en 

och samma kund återkomma flera gånger på ett år vilket gör att det blir en viktig intäktsdrivande 

faktor för företag i skönhetskategorin. Negativa effekter var framförallt kostnad av extrapersonal och 

bortfall av fullt betalande kunder.  

Ordinarie pris 1 053 

Dealpris på Groupon.se 308 

Procentrabatt (%) -71 % 

Resultat per kund efter rörlig kostnad 12 

Negativa effekter per kund utöver deal 29 

Positiva effekter per kund utöver deal 319 

Antal kunder som utnyttjat dealen 287 

Totalt resultat på kampanj 89 258 

Tabell 5 Genomsnitt av resultat företag D-F  

 

Samtliga tre fallstudieföretag inom skönhet gick med vinst på kampanjen, där vinsten varierade 

mellan ca 24 000-156 000 kr med ett genomsnitt på ca 90 000 kr. Resultatet per kund efter rörliga 

kostnader skiljer sig från -69 kr till +51 kr, där företag D gick med förlust per kund efter rörliga 

kostnader. Anmärkningsvärt är att respondenten i företag D uppfattade att företaget gick med 

förslut på kampanjen, något som inte stämmer överens med sammanställningen av resultatet. 

Uppenbarligen råder informationsdiskrepens, d.v.s. antingen var inte samtliga faktorer 

inräknade/värderade på rätt sätt alternativt stämde inte respondentens uppfattning av resultatet 
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överens med det faktiska resultatet. Hursomhelst är också företagens uppfattning om resultatet en 

viktig indikator på kampanjens resultat, även om det är svårt att sätta siffror på.   

5.3.2.1 Prisanalys i kategori skönhet 

5.3.2.1.1 Företag D 

Företag D hade ett dealpris på 375 kr. Dealpriset skulle kunna öka för att maximera intäkten på 

dealen men då krävs en annan produktutformning. Företag D hade en rabatt på 70 % och om denna 

hade ökat till 82,5 % i enlighet med den rabatt som ger högst intäkt i kategorin (se bild 10) visar tabell 

6 nedan på en minskning av kampanjens vinst. Investeringen per kund blir större, de positiva 

effekterna är kvar och dealen borde ha genererat 248 kunder istället för 163 kunder. Den initiala 

investeringen per kund vägs inte upp av ökat antal kunder p.g.a. total investering per kund blev för 

stor. Slutsatsen är att Företag D ej bör öka rabatten enligt bild 10.  

 Faktiskt utfall Utfall med ökad rabatt 
Ordinarie pris  1 250 1 250 
Dealpris på Groupon.se 375 219 
Procentrabatt (%) -70 % -82,5 % 
Resultat per kund efter rörlig kostnad -69 -123 
Negativa effekter per kund utöver deal 0 0 
Positiva effekter per kund utöver deal 218 218 
Antal kunder som utnyttjat dealen 163 248 
Totalt resultat på kampanj 24 409 23 563 

Tabell 6 Företag D med simulerad ökad rabatt 

5.3.2.1.2 Företag E 

Företag E har ett dealpris på 270 kr. Av samma anledning som för företag D fokuseras här på en 

optimering av rabatten. Om rabatten skulle öka från 70 % till 82,5 % skulle antalet kunder öka från 

286 till 435 st. Företag E går med vinst per kund både efter rörliga kostnader och framförallt efter 

summering av positiva effekter. Vinsten på kampanjen hade teoretiskt kunnat öka med nästan 70 

000 kr från 156 000 kr till 223 000 kr om rabatten hade varit optimerad.  

 Faktiskt utfall Utfall med ökad rabatt 
Ordinarie pris 900 900 
Dealpris på Groupon.se 270 158 
Procentrabatt (%) -70 % -82,5 % 
Resultat per kund efter rörlig kostnad 51 17 
Negativa effekter per kund utöver deal 63 63 
Positiva effekter per kund utöver deal 559 559 
Antal kunder som utnyttjat dealen 286 435 
Totalt resultat på kampanj 156 546 223 382 

Tabell 7 Företag E med simulerad ökad rabatt 
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5.3.2.1.3 Företag F 

Företag F har ett dealpris på 280 kr. Av samma anledningar som för företag D och E väljs rabatt ut 

som optimeringsvariabel. Företag F hade en rabatt på 72 %. Om rabatten hade varit 82,5 % hade 

dealen teoretiskt sett sålt 627 st. deals istället för 412 st. Detta hade då lett till att kampanjen hade 

genererat en vinst på 99 000 kr istället för det faktiska utfallet på 86 000 kr. 

 Faktiskt utfall Utfall med ökad rabatt 
Ordinarie pris 1 010 1 010 
Dealpris på Groupon.se 280 177 
Procentrabatt (%) - 72% -82,5% 
Resultat per kund efter rörlig kostnad 55 3 
Negativa effekter per kund utöver deal 24 24 
Positiva effekter per kund utöver deal 180 180 
Antal kunder som utnyttjat dealen 412 627 
Totalt resultat på kampanj 86 820 99 464 

Tabell 8 Företag F simulerad ökad rabatt 

5.3.2.2 Produktanalys i kategori skönhet 

Företag D hade ett originalpris på 1 250 kr, företag E hade originalpris på 900 kr och företag F hade 

originalpris på 1 010 kr. Samtliga företag hade ett originalpris som var lägre än de runt 2 000 kr till 7 

000 kr där bild 22 indikerar att intäkterna maximeras. Samtliga företag hade kunnat välja att göra 

deals på produkter som hade högre originalpris genom att välja behandlingar som är dyrare 

alternativt genom att kombinera flera behandlingar i en deal (exempelvis flera ansiktsbehandlingar i 

samma deal). Om företagen hade valt dyrare produkter och fått upp ett högre originalpris hade de 

kunnat sätta en högre rabatt på dealen, vilket i sin tur ökar antal sålda deals.  Samtidigt hade de 

kunnat få upp dealpriset som enligt bild 12 indikerar högre intäkt.  

5.3.3 Resultat upplevelse 

Se bilaga C-3 i appendix C för fullständig redogörelse av resultat per faktor för företag G-I. 

 

Genomsnitt av resultat företag G-I 

Såväl positiva som negativa effekter i form av merförsäljning, bortfall av fullt betalande kunder och 

återkommande kunder är mycket lägre eller obefintliga inom upplevelsekategorin jämfört med 

övriga kategorier. Det leder till att den summa som ett företag får ut efter att ha betalat provisionen 

till Groupon mer eller mindre utgör den summa som blir företagets vinst per kund.  Därmed blir 

volymen den största intäktsdrivande faktorn i en kampanj, förutsatt att den summan som företag får 

ut efter provision till Groupon är positiv.  

Ordinarie pris 497 

Dealpris på Groupon.se 228 

Procentrabatt (%) -52% 

Resultat per kund efter rörlig kostnad 48 

Negativa effekter per kund utöver deal 0 

Positiva effekter per kund utöver deal 26 

Antal kunder som utnyttjat dealen 303 

Totalt resultat på kampanj 17 860 

Tabell 9 Genomsnitt av resultat företag G-I 
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5.3.3.1 Prisanalys i kategori upplevelse 

Då ingen trend kunde urskiljas för varken Groupon eller företag gällande intäkter i förhållande till 

rabattsats görs ingen simulering för upplevelsekategorin. Dealpristrenden är däremot tydlig och visar 

på ökade intäkter med ett ökat dealpris (se bild 16). Dock går det inte att simulera ett högre dealpris 

eftersom att det också skulle innebära en lägre rabattsats. Något som inte är möjligt p.g.a. att företag 

G-I redan befinner sig inom det lägsta rabattintervallet för Groupons rabattstandard. Om produkten 

däremot vore utformad på ett annat sätt indikerar trenden att en kampanj skulle kunna generera 

större intäkter för ett upplevelseföretag, vilket diskuteras inom ramen för produktanalysen.  

5.3.3.2 Produktanalys i kategori upplevelse 

Företag G hade originalpris på 350 kr, företag H hade originalpris på 150 kr och företag I hade 

originalpris på 990 kr. Enligt bild 26 hade samtliga tre fallstudieföretag kunnat välja produkter med 

originalpris mellan 1200-2000 kr för att maximera sin vinst på kampanjen, speciellt med tanke på att 

upplevelseföretag tenderar att ha låga rörliga kostnader och små negativa effekter av att få in en 

kund, förutsatt att ledig kapacitet finns. Intäkten från dealen är också det som leder till total vinst på 

en kampanj i upplevelsekategorin.  
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6 Diskussion & Slutsats 

Hur påverkas företags ekonomi av en Grouponkampanj? 

Samtliga företag i fallstudierna gick med vinst på kampanjen i sin helhet efter att direkta effekter 

hade kvantifierats. Ett urval på nio företag till fallstudierna kan inte anses vara stort, men det ger en 

indikation på att dagligdeal-marknadsföring verkar vara en lönsam marknadsföringsaktivitet för 

företag på kort sikt. Det är dock viktigt att notera att vissa, eventuellt kritiska faktorer, inte har 

beaktats i detta examensarbete. Exempel på sådana faktorer kan vara företags 

alternativinvesteringar, i såväl tid som pengar. Alternativinvesteringar i pengar kan vara att 

marknadsföra sig på annat sätt för samma summa som rabatt plus den provision som går till Groupon 

uppgår till. Andra exempel är påverkan på ett företags varumärke och marknadsvärdet av 

exponeringen i Groupons kanaler. Detta måste också beaktas för att en fullgod utvärdering av en 

kampanj ska kunna göras och skulle vara intressanta områden för framtida forskning.  

Faktorer som påverkar resultatet varierade för de olika kategorierna. I restaurangkategorin var 

merförsäljning den mest kritiska faktorn. I skönhetskategorin var återkommande kunder mest 

betydande och i upplevelsekategorin var det intäkt från dealpriset efter provision till Groupon som 

var mest avgörande för kampanjens resultat. De fallstudieföretag som arbetade mest aktivt med att 

öka den drivande faktorn inom sin kategori var de företag som också gick mest med vinst på 

kampanjen. Slutsatsen från fallstudierna är att det är upp till företagen att påverka det totala utfallet 

av kampanjen genom att aktivt arbeta för att öka intäktsdrivande faktorer, efter att Groupon har 

agerat inkastare av kunder till företagets verksamhet. 

Hur kan företag maximera vinsten av en Grouponkampanj? 

I restaurang- och skönhetskategorin kunde liknande mönster identifieras som klarlade att det går att 

hitta ett optimalt pris och en optimal produkt som maximerar vinsten av en kampanj. Dock håller inte 

slutsatser gällande optimal rabatt i de fall då intäkt från deal efter rörliga kostnader är negativ. I 

dessa fall bör det inte ligga i företagsets intresse att öka rabatten i syfte att sälja fler deals, då utfallet 

är för osäkert. Man kan därför ifrågasätta om en hög rabattstandard är motiverad för de företag som 

har höga rörliga kostnader per kund och där positiva effekter som väger upp denna initiala förlust är 

osäkra. Därför bör företag göra välgenomtänkta kalkyler på vad de eventuellt måste investera per 

kund och hur mycket vinst en kund kan generera för att veta vilken rabatt och provision till Groupon 

de kan hantera. Om företag inte kan bedöma dessa effekter med tillfredsställande precision bör de 

se till att minst gå plus minus noll efter rörliga kostnader per kund för att minimera risk och undvika 

förlust på kampanjen.  

Inom upplevelsekategorin gick det inte att identifiera några tydliga trender för optimal produkt eller 

pris. Erbjudanden inom kategorin är till stor del sällanköpsprodukter, för vilka priskänsligheten 

minskar. Detta resulterar i att kundens upplevda värde blir mer otydligt eftersom olika kunders 

referenspris på en upplevelse kan variera i hög grad. Detta leder i sin tur till det blir svårt att urskilja 

mönster i analyserna. Slutsatsen inom upplevelsekategorin är att produktens utformning är viktigare 

än priset.  
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Sammanfattade slutsatser per kategori 

 En optimal restaurangdeal har ett originalpris på 1200-2000 kr, ett dealpris på 500-800 kr och en 

rabatt på 60-65 %. Verksamheten bedrivs i ett centralt läge och företaget har ett känt varumärke.  

 En optimal skönhetsdeal har ett originalpris på 4000-7000 kr, ett dealpris på 2500-15000 kr och en 

rabatt på 80-85 %. Verksamheten bedrivs i ett centralt läge men företaget behöver inte 

nödvändigtvis ha ett känt varumärke.  

En optimal upplevelsedeal har ett originalpris på 1200-2000 kr, ett dealpris på 900-1500 kr och en 

rabatt på 55-60 %. Verksamheten bedrivs utanför tullarna och företaget har ett känt varumärke.  

Notis: Företag kan inte ändra på vare sig företagets varumärkeskännedom eller verksamhetens läge 

till en kampanj, men resultaten kan vara värt att se till vid beslutsfattande om en kampanj ska 

genomföras eller ej. 

Optimeringsmodell 

Groupons intäktsmönster i de olika kategorierna följer företags mycket nära vilket gör att många 

slutsatser för hur företag kan optimera en deal också kan appliceras på hur Groupon kan optimera en 

deal. Groupon har med andra ord intresse i att företag ska maximera vinsten av en kampanj (även 

om provisionen förblir en förhandlingsfråga).  Bild 30 nedan visar hur företagens totala resultat av en 

kampanj korrelerar med Groupons resultat.  

 

Bild 30 Groupon och fallstudieföretags vinst på kampanj 
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Inom variablerna pris och produkt har de två mest intäktsdrivande faktorerna identifierats- rabatt 

och originalpris. Ju högre originalpris och rabatt en deal har desto mer kan företag och Groupon tjäna 

på dealen (se bild 31 nedan). Modellen nedan fungerar endast upp till de optimerade nivåerna för 

rabatt och originalpris som har identifierats i kapitel 5. Om originalpris eller rabatt är för hög leder 

det till en motsatt effekt som inte är medräknat i modellen. 

 

Bild 31 Optimeringsmodell baserad på slutsatser i analysen 
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Slutligen placerats de nio fallstudieföretagen in i modellen från bild 31, där storleken på total vinst av 

kampanjen illustreras med storleken på cirkeln (se bild 32).  

Modellen visar att slutsatserna om optimering (från kvantitativ analys av intäkt per deal) verkar gå 

att applicera på totala resultat av fallstudiernas kampanjer.  Dock ska det återigen noteras att endast 

nio företag har undersökts och huruvida samma modell går att applicera på andra företag kan 

ifrågasättas. Modellen validerar till viss del det som underbygger analysen av hur företag kan 

maximera vinsten av en kampanj eftersom det verkar finnas en tydlig koppling mellan intäkt på 

dealen och totalt utfall av en kampanj.  

 

Bild 31 Fallstudier i optimeringsmodell 
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Appendix A: Intervjumall till fallstudier  

 

Vad avsåg dealen? 

När gick dealen live? 

Hur många såldes? 

Hur många utnyttjades? 

Helhetsbilden av Grouponkampanjen? Är du nöjd/missnöjd? 

Varför gjorde ni kampanjen med Groupon? 

Var det några kunder som handlade något utöver erbjudandet? 

Hur många procent handlade något utöver erbjudandet? 

Vad var en sådan snittorder? 

Vad var er kostnad för en sådan snittorder? 

Gjorde ni något aktivt för att skapa merförsäljning? 

Vad var det för rörlig (råvaru/material-) kostnad för ny kund på ledig tid/plats?  

Är det några kunder som återkommer? 

Hur många procent av kunderna återkommer inom ett år? 

Hur många gånger återkommer en kund under ett år? 

Vad är en snittorder för en återkommande kund? 

Vad är er kostnad för en sådan snittorder? 

Var det några bortfall av fullt betalande kunder till följd av kampanjen?  

Hur många fullt betalande kunder kunde ni inte ta emot? 

Vad är en sådan utebliven snittorder? 

Vad är er kostnad för denna snittorder? 

Var det några Grouponkunder som hade med sig fullt betalande kund/kunder?  

Hur många hade det? 

Hur många kunder hade de med sig i snitt?  

Behövde ni anställa extra personal under Grouponkampanjen?  

Vad var den extra personalkostnaden? 

Var det någon kund som bokade tid/plats till följ av rekommendation från Grouponkund?   

Hur många bokade tid/plats på rekommendation från Grouponkund?  

Vad var en sådan snittorder? 

Vad var er kostnad för en sådan snittorder? 

Var det några övriga negativa effekter av kampanjen? 

Var det några övriga positiva effekter av kampanjen? 
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Appendix B: Primärdata från fallstudier 

B-1 Företag A – C 
Företag A – ekonomi på deal 

Ordinarie pris (SEK) 1 645 

Dealpris på Groupon.se (SEK) 695 

Groupons provision (%)  40 

Antal utnyttjade deals (st) 300 

Rörlig (råvaru-) kostnad per kund (SEK) 200 (skaldjur, fördrink) 

Uppskattad procent av kunder som köper något utöver dealen (%) 98  

Snittorder i merförsäljning per kund (SEK) 300 (vin, champagne, kaffe) 

Uppskattad procent av kunder som återkommer inom ett år (%) 15 (återkommer en gång/år) 

Snittorder per återkommande kund (SEK) 500 (motsvarar en snittnota 
för en person) 

Uppskattat antal fullt betalande medföljande kunder (st) 8 (fick 100 SEK i rabatt) 

Extrapersonal under dealperiod  8-timmarspass fre-lör under 
giltighetstid, 150 SEK/h 

Sänkta leverantörskostander per kund (SEK) 35 

Uppskattat antal kunder som köper deal i efterhand (st) 8 (företag betalar då ej 
provision till Groupon) 
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Företag B – ekonomi på deal 

Alternativ 1  

Ordinarie pris (SEK) 555 

Dealpris på Groupon.se (SEK) 222 

Groupons provision (%)  35 

Antal utnyttjade deals (st) 529 

Rörlig (råvaru-) kostnad per kund (SEK) 78 (mat) 

Alternativ 2  

Ordinarie pris (SEK) 804 

Dealpris på Groupon.se (SEK) 375 

Groupons provision (%)  33 

Antal utnyttjade deals (st) 122 

Rörlig (råvaru-) kostnad per kund (SEK) 117 (mat, 2 glas vin) 

Alternativ 3 
 

 

 

Ordinarie pris (SEK) 1 025 

Dealpris på Groupon.se (SEK) 480 

Groupons provision (%)  26 

Antal utnyttjade deals (st) 123 

Rörlig (råvaru-) kostnad per kund (SEK) 196 (mat, flaska vin) 

Samtliga alternativ  

Uppskattad procent av kunder som köper något utöver dealen (%) 15 

Snittorder i merförsäljning per kund (SEK) 50 (kaffe, vin, sprit) 

Uppskattat antal bortfall av fullt betalande kund (st) 40-50 (med en snittnota på 
500 SEK) 

Uppskattat antal fullt betalande medföljande kunder  5-7 % hade med sig 1-3 fullt 
betalande gäster (med en 

snittnota på 500 SEK) 

Uppskattat antal kunder genom rekommendation från 
Grouponkund (st) 

20-40 (med en snittnota på 
500 SEK) 
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Företag C – ekonomi på deal  

Alternativ 1 
 Ordinarie pris (SEK) 390 

Dealpris på Groupon.se (SEK) 195 

Groupons provision (%)  50 

Antal utnyttjade deals (st) 549 

Alternativ 2 
 Ordinarie pris (SEK) 780 

Dealpris på Groupon.se (SEK) 390 

Groupons provision (%)  50 

Antal utnyttjade deals (st) 102 

Samtliga alternativ 
 Rörlig (råvaru-) kostnad för ny kund på ledig tid/plats (SEK) 30-35 (te, scones, pålägg) 

Uppskattad procent av kunder som köper något utöver dealen (%) 10 (champagne, extra scones) 

Snittorder i merförsäljning per kund (SEK) 55  

Uppskattat antal fullt betalande medföljande kunder (st) 148 

Extrapersonal under dealperiod  

8-timmarspass samtliga 

lördagar under giltighetstid 

samt en extra lördag, 155 

SEK/h 

Uppskattat antal bortfall av fullt betalande kund (st) 6 

Uppskattat antal kunder genom rekommendation från 

Grouponkund (st) 

5-10 varje lördag (snittorder 50 

SEK) 

Antal kunder som utnyttjar deal efter giltighetsperiod (st) 

92 (mot en extra summa på 25 

SEK) 
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B-2 Företag D - F 
Företag D – ekonomi på deal 

Ordinarie pris (SEK) 1 250 

Dealpris på Groupon.se (SEK) 395 

Groupons provision (%)  45 

Antal utnyttjade deals (st) 163 

Rörlig (råvaru-) kostnad per kund (SEK) 200 (filar, akrylgel, krämer, 
nageltippar etc.) 

Uppskattad procent av kunder som köper något utöver dealen (%) 1 

Snittorder i merförsäljning per kund (SEK) 150 (nagelolja med inköpspris 
55 SEK) 

Uppskattat antal kunder genom rekommendation från 
Grouponkund (st) 

2 (har kommit två ggr vardera, 
andra besöket till stammispris, 

590 SEK) 

Uppskattad procent av kunder som återkommer inom ett år (%) 5 (återkommer 10 ggr/år till 
stammispris, 590 SEK) 

 

Företag E – ekonomi på deal 

Ordinarie pris (SEK) 900 

Dealpris på Groupon.se (SEK) 270 

Groupons provision (%)  50 

Antal utnyttjade deals (st) 286 

Rörlig (råvaru-) kostnad per kund (SEK) 30 (krämer och oljor) 

Uppskattad procent av kunder som köper något utöver dealen (%) 30 

Snittorder i merförsäljning per kund (SEK) 600 (ansiktskräm med 
inköpspris 200 SEK) 

Extrapersonal under dealperiod 3 h/veckan under kampanjen 
kostade 400 SEK/h 

Uppskattad procent av kunder som återkommer inom ett år (%) 40 (i snitt 1,5 gång per år) 

Bortfall av fullt betalande kund (st) 40 

 

Företag F – ekonomi på deal 

Ordinarie pris (SEK) 1 010 

Dealpris på Groupon.se (SEK) 280 

Groupons provision (%)  50 

Antal utnyttjade deals (st) 412 

Rörlig (råvaru-) kostnad per kund (SEK) 50 (röntgenbilder och 
engångsartiklar) 

Uppskattad procent av kunder som köper något utöver dealen (%) 15 

Snittorder i merförsäljning per kund (SEK) 1 250 (tandblekning med 
kostnad på 450 SEK) 

Uppskattad procent av kunder som återkommer inom ett år (%) 20 (återkommer i snitt var 
tredje år med en snittvinst på 

1 000 SEK) 
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B-3 Företag G – I 
Företag G – ekonomi på deal 

Ordinarie pris (SEK) 350 

Dealpris på Groupon.se (SEK) 170 

Groupons provision (%)  0 

Antal utnyttjade deals (st) 125 

Rörlig (råvaru-) kostnad per kund (SEK) 0 

Uppskattad procent av kunder som köper något utöver dealen (%) 100 

Snittorder i merförsäljning per kund (SEK) 35 (dryck i baren (50 %), 
skohyra (100 %) 

Uppskattad procent av kunder som återkommer inom ett år (%) 20 (återkommer 1 gång/år) 

Uppskattad procent av kunder med fullt betalande sällskap (%) 5 (av sällskapen hade med sig 
3 kunder i snitt) 

 

Företag H – ekonomi på deal 

Ordinarie pris (SEK) 150 

Dealpris på Groupon.se (SEK) 75 

Groupons provision (%)  50 % 

Antal utnyttjade deals (st) 483 

Rörlig (råvaru-) kostnad per kund (SEK) 0 

 

Företag I – ekonomi på deal 

Ordinarie pris (SEK) 990 

Dealpris på Groupon.se (SEK) 439 

Groupons provision (%)  23 % 

Antal utnyttjade deals (st) 300 

Rörlig (råvaru-) kostnad per kund (SEK) 25 
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Appendix C: Resultat av fallstudier 

C-1 Företag A – C  
Företag A – resultat på kampanj 

Ordinarie pris (SEK) 1 645 

Dealpris på Groupon.se (SEK) 695 

Partners intäkt per kund efter moms (SEK) 278 

Procentrabatt (%) -58 % 

Groupons provision (%)  40 % 

Marknadsföringskostnad till Groupon per kund (SEK) 139 

Antal utnyttjade deals(st) 300 

Rörlig (råvaru-) kostnad per kund (SEK) 200 

Resultat per kund efter rörlig kostnad (SEK) -61 

  

Procent av kunder som köper något utöver dealen (%) 98 % 

Snittorder(vinst) i merförsäljning per kund (SEK) 201 

Merförsäljning genomsnittsvinst per kund (SEK) 197 

Procent av kunder som återkommer inom ett år (%) 15 % 

Antal gånger kund återkommer inom ett år (st) 1 

Snittorder(vinst) per återkommande kund (SEK) 335 

Återkommande kunder genomsnittsvinst per kund (SEK) 50,3 

Procent av kunder med fullt betalande sällskap (%) 1,3 % 

Antal fullt betalande medföljande kunder i snitt (st) 2 

Snittorder(vinst) per fullt betalande medföljande kund (SEK) 719 

Fullt betalande medföljande sällskap genomsnittsvinst per kund (SEK) 19 

Extrapersonal under dealperiod (h) 112 

Kostnad extrapersonal (SEK/h) 150 

Extrapersonal genomsnittskostnad per kund (SEK) 28 

Sänkta leverentörskostnader per kund (SEK) 35 

Antal kunder som köper deal i efterhand (st) 8 

Snitt(vinst) per kund som köpt deal i efterhand (SEK) 349 

Köpt deal i efterhand genomsnittsvinst per kund (SEK) 5 

  

Totalt resultat per kund (SEK) 217 

Totalt resultat per deal (SEK) 434 

Totalt resultat på kampanj (SEK) 130 238 
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Företag B – resultat på kampanj 

Alternativ 1  

Ordinarie pris (SEK) 555 

Dealpris på Groupon.se (SEK) 222 

Partners intäkt per kund efter moms (SEK) 178 

Procentrabatt (%) -60 % 
Groupons provision (%)  35 % 

Marknadsföringskostnad till Groupon per kund (SEK) 78 

Antal utnyttjade deals (st) 529 

Rörlig (råvaru-) kostnad per kund (SEK) 78 

Andel kunder alternativ 1 (%) 68 % 

Resultat per kund efter rörlig kostnad (SEK) 22 

Alternativ 2  

Ordinarie pris (SEK) 804 

Dealpris på Groupon.se (SEK) 375 

Partners intäkt per kund efter moms (SEK) 300 

Procentrabatt (%) 47 % 

Groupons provision (%)  33 % 

Marknadsföringskostnad till Groupon per kund (SEK) 124 

Antal utnyttjade deals (st) 122 

Rörlig (råvaru-) kostnad per kund (SEK) 117 

Andel kunder alternativ 2 (%) 16 % 

Resultat per kund efter rörlig kostnad (SEK) 59 

Alternativ 3  

Ordinarie pris (SEK) 1 025 

Dealpris på Groupon.se (SEK) 480 

Partners intäkt per kund efter moms (SEK) 384 

Procentrabatt (%) 47 % 

Groupons provision (%)  26 % 

Marknadsföringskostnad till Groupon per kund (SEK) 125 

Antal utnyttjade deals (st) 123 

Rörlig (råvaru-) kostnad per kund (SEK) 196 

Andel kunder alternativ 3 (%) 16 % 

Resultat per kund efter rörlig kostnad (SEK) 63 

Samtliga alternativ  

Procent av kunder som köper något utöver dealen (%) 15 % 

Snittorder(vinst) i merförsäljning per kund (SEK) 34 

Merförsäljning genomsnittsvinst per kund (SEK) 5 

Procent av kunder med fullt betalande sällskap (%) 6 % 

Antal fullt betalande medföljande kunder i snitt (st) 2 

Snittorder(vinst) per fullt betalande medföljande kund (SEK) 335 

Fullt betalande medföljande sällskap genomsnittsvinst per kund (SEK) 40 

Antal kunder genom rekommendation från Grouponkund (st) 30 

Snitt(vinst) per kund från rekommendation av Grouponkund (SEK) 335 

Rekommendation från Grouponkund genomsnittsvinst per kund (SEK) 13 

Antal bortfall av fullt betalande kund (st) 45 
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Snittorder(förlust) per bortfall fullt betalande kund (SEK) 335 

Bortfall fullt betalande kund genomsnittsförlust per kund (SEK) 19 

  

Totalt resultat per kund (SEK) 176 

Totalt resultat per deal (SEK)  

Totalt resultat på kampanj (SEK) 136 210 

 

Företag C – resultat på kampanj 

Alternativ 1  

Ordinarie pris (SEK) 390 

Dealpris på Groupon.se (SEK) 195 

Partners intäkt per kund efter moms (SEK) 78 

Procentrabatt (%) -50 % 

Groupons provision (%)  50 % 

Marknadsföringskostnad till Groupon per kund (SEK) 49 

Antal utnyttjade deals (st) 549 

Resultat per kund efter rörlig kostnad (SEK) -3 

Alternativ 2  

Ordinarie pris (SEK) 780 

Dealpris på Groupon.se (SEK) 390 

Partners intäkt per kund efter moms (SEK) 78 

Procentrabatt (%) 50 % 

Groupons provision (%)  50 % 

Marknadsföringskostnad till Groupon per kund (SEK) 49 

Antal utnyttjade deals (st) 102 

Resultat på deal efter rörlig kostnad (SEK) -3 

Samtliga alternativ  

Rörlig (råvaru-) kostnad per kund (SEK) 33 

Procent av kunder som köper något utöver dealen (%) 10 % 

Snittorder(vinst) i merförsäljning per kund (SEK) 37 

Merförsäljning genomsnittsvinst per kund (SEK) 4 

Procent av kunder med fullt betalande sällskap (%)  5 % 

Antal fullt betalande medföljande kunder i snitt (st) 2 

Snittorder(vinst) per fullt betalande medföljande kund (SEK) 166 

Fullt betalande medföljande sällskap genomsnittsvinst per kund (SEK) 16 

Antal kunder genom rekommendation från Grouponkund (st) 165 

Snitt(vinst) per kund från rekommendation av Grouponkund (SEK) 33,5 

Rekommendation från Grouponkund genomsnittsvinst per kund (SEK) 4 

Antal bortfall av fullt betalande kund (st) 6 

Snittorder(förlust) per bortfall fullt betalande kund (SEK) 131 

Bortfall fullt betalande kund genomsnittsförlust per kund (SEK) 0,5 

Extrapersonal under dealperiod (h) 352 

Kostnad extrapersonal (SEK/h) 155 

Extrapersonal genomsnittskostnad per kund (SEK) 36 
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Antal kunder som utnyttjar deal efter giltighetsperiod (st) 92 

Snitt(vinst) per kund med deal efter dealens giltighetsperiod 90 

Utnyttjade deals efter giltighetstid genomsnittsvinst per kund (SEK) 5 

  

Totalt resultat per kund (SEK) 18 

Totalt resultat per deal alt 1 (SEK) 37 

Totalt resultat per deal alt 2 (SEK) 74 

Totalt resultat på kampanj (SEK) 27 765 

 

C-2 Företag D - F 
Företag D – resultat på kampanj 

Ordinarie pris (SEK) 1 250 

Dealpris på Groupon.se (SEK) 375 

Partners intäkt per kund efter moms (SEK) 300 

Procentrabatt (%) -70 % 

Groupons provision (%)  45 % 

Marknadsföringskostnad till Groupon per kund (SEK) 169 

Antal utnyttjade deals (st) 163 

Rörlig (råvaru-) kostnad per kund (SEK) 200 

Resultat per kund efter rörlig kostnad (SEK) -69 

  

Procent av kunder som köper något utöver dealen (%) 6 % 

Snittorder(vinst) i merförsäljning per kund (SEK) 95 

Merförsäljning genomsnittsvinst per kund (SEK) 6 

Procent av kunder som återkommer inom ett år (%) 5 % 

Antal gånger kund återkommer inom ett år (st) 10 

Snittorder(vinst) per återkommande kund (SEK) 390 

Återkommande kunder genomsnittsvinst per kund (SEK) 195 

Antal kunder genom rekommendation från Grouponkund (st) 2 

Snitt(vinst) per kund från rekommendation av Grouponkund (SEK) 1 440 

Rekommendation från Grouponkund genomsnittsvinst per kund (SEK) 18 

  

Totalt resultat per kund (SEK) 150 

Totalt resultat per deal (SEK) 142 

Totalt resultat på kampanj (SEK) 24 409 
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Företag E – resultat på kampanj 

Ordinarie pris (SEK) 900 

Dealpris på Groupon.se (SEK) 270 

Partners intäkt per kund efter moms (SEK) 216 

Procentrabatt (%) -70 % 

Groupons provision (%)  50 % 

Marknadsföringskostnad till Groupon per kund (SEK) 135 

Antal utnyttjade deals(st) 286 

Rörlig (råvaru-) kostnad per kund (SEK) 30 

Resultat per kund efter rörlig kostnad (SEK) 51 

  

Procent av kunder som köper något utöver dealen (%) 30 % 

Snittorder(vinst) i merförsäljning per kund (SEK) 400 

Merförsäljning genomsnittsvinst per kund (SEK) 120 

Procent av kunder som återkommer inom ett år (%) 40 % 

Antal gånger kund återkommer inom ett år (st) 1,5 

Snittorder(vinst) per återkommande kund (SEK) 900 

Återkommande kunder genomsnittsvinst per kund (SEK) 540 

Extrapersonal under dealperiod (h) 72 

Kostnad extrapersonal (SEK/h) 400 

Extrapersonal genomsnittskostnad per kund (SEK) 101 

Antal bortfall av fullt betalande kund (st) 20 

Snittorder(förlust) per bortfall fullt betalande kund (SEK) 900 

Bortfall fullt betalande kund genomsnittsförlust per kund (SEK) 63 

  

Totalt resultat per kund (SEK) 547 

Totalt resultat per deal (SEK) 547 

Totalt resultat på kampanj (SEK) 156 546 

 

Företag F – resultat på kampanj 

Ordinarie pris (SEK) 1 010 

Dealpris på Groupon.se (SEK) 280 

Partners intäkt per kund efter moms (SEK) 280 

Procentrabatt (%) -72 % 

Groupons provision (%)  50 % 

Marknadsföringskostnad till Groupon per kund (SEK) 175 

Antal utnyttjade deals(st) 412 

Rörlig (råvaru-) kostnad per kund (SEK) 50 

Resultat per kund efter rörlig kostnad (SEK) 55 

  

Procent av kunder som köper något utöver dealen (%) 15 % 

Snittorder(vinst) i merförsäljning per kund (SEK) 800 

Merförsäljning genomsnittsvinst per kund (SEK) 120 

Procent av kunder som återkommer inom ett år (%) 20 % 

Antal gånger kund återkommer inom ett år (st) 0,3 
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Snittorder(vinst) per återkommande kund (SEK) 1000 

Återkommande kunder genomsnittsvinst per kund (SEK) 60 

Antal bortfall av fullt betalande kund (st) 10 

Snittorder(förlust) per bortfall fullt betalande kund (SEK) 1000 

Bortfall fullt betalande kund genomsnittsförlust per kund (SEK) 24 

  

Totalt resultat per kund (SEK) 211 

Totalt resultat per deal (SEK) 211 

Totalt resultat på kampanj (SEK) 86 820 
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C-3 Företag G - I  
Företag G – resultat på kampanj 

Ordinarie pris (SEK) 350 

Dealpris på Groupon.se (SEK) 170 

Partners intäkt per kund efter moms (SEK) 45 

Procentrabatt (%) -51 % 

Groupons provision (%)  44 % 

Marknadsföringskostnad till Groupon per kund (SEK) 25 

Antal utnyttjade deals (st) 125 

Rörlig (råvaru-) kostnad per kund (SEK) 0 

Resultat per kund efter rörlig kostnad (SEK) 20 

  

Procent av kunder som köper något utöver dealen (%) 100 % 

Snittorder(vinst) i merförsäljning per kund (SEK) 30 

Merförsäljning genomsnittsvinst per kund (SEK) 30 

Procent av kunder med fullt betalande sällskap (%) 2 % 

Antal fullt betalande medföljande kunder i snitt (st) 3 

Snittorder(vinst) per fullt betalande medföljande kund (SEK) 380 

Fullt betalande medföljande sällskap genomsnittsvinst per kund (SEK) 19 

Procent av kunder som återkommer inom ett år (%) 20 % 

Antal gånger kund återkommer inom ett år (st) 1 

Snittorder(vinst) per återkommande kund (SEK) 147 

Återkommande kunder genomsnittsvinst per kund (SEK) 29 

  

Totalt resultat per kund (SEK) 99 

Totalt resultat per deal (SEK) 296 

Totalt resultat på kampanj (SEK) 37 048 

       

Företag H – resultat på kampanj 

Ordinarie pris (SEK) 150 

Dealpris på Groupon.se (SEK) 75 

Partners intäkt per kund efter moms (SEK) 60 

Procentrabatt (%) - 50% 

Groupons provision (%)  50 % 

Marknadsföringskostnad till Groupon per kund (SEK) 38 

Antal utnyttjade deals (st) 483 

Rörlig (råvaru-) kostnad per kund (SEK) 0 

Resultat per kund efter rörlig kostnad (SEK) 23 

  

Totalt resultat per kund (SEK) 23 

Totalt resultat per deal (SEK) 23 

Totalt resultat på kampanj (SEK) 10 868 
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Företag I – resultat på kampanj 

Ordinarie pris (SEK) 990 

Dealpris på Groupon.se (SEK) 439 

Partners intäkt per kund efter moms (SEK) 176 

Procentrabatt (%) -56 % 

Groupons provision (%)  23 % 

Marknadsföringskostnad till Groupon per kund (SEK) 49 

Antal utnyttjade deals (st) 300 

Rörlig (råvaru-) kostnad per kund (SEK) 25 

Resultat per kund efter rörlig kostnad (SEK) 101 

  

Totalt resultat per kund (SEK) 101 

Totalt resultat per deal (SEK) 101 

Totalt resultat på kampanj (SEK) 30 364 

 

 

 


