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Sammanfattning 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur den mobila marknadsföringen via 

SMS kan påverka köp och varumärkeslojaliteten hos konsumenterna, det vill säga 

återkommande köp samt om den leder till att lojaliteten till varumärket ökar på grund av 

detta.  

Vid undersökningen använde vi oss av en kvalitativ och en kvantitativ studie. Vi skickade 

ut enkäter till cirka 1500 personer via mail, dessa enkäter innehöll några frågor som det 

fanns svarsalternativ på medan de övriga av frågorna var öppna. Frågorna behandlade 

den mobila marknadsföringen via SMS där de fick svara på vad de tyckte om den, om det 

gjort något inköp efter att ha mottagit ett reklam-SMS och om de gjort återkommande 

inköp. De fick även svara på om de mottagit något positivt eller negativt reklam- SMS 

och vad som gjorde att det var detta. 

Svarsfrekvensen på enkäterna var dock låg med tanke på hur många som vi skickade ut 

den till. Det var 305 stycken som svarade på enkäten medan det endast var 230 stycken 

som svarade på hela enkäten. Då vi fick väldigt mycket svar på de öppna frågorna 

sammanställde vi empirin genom att i matriser komma fram till begrepp som ofta 

förekom i texten. Många tyckte att reklam-SMSet borde vara kort, intressant och 

innehålla ett bra erbjudande. På de stängda frågorna ska vi göra en statistisk analys för att 

se om ett samband finns.  

Det vi kom fram till vid denna studie, efter att ha analyserat teorin och empirin, var att 

det var ganska många som gjort inköp till följd av ett reklam-SMS men det var väldigt få 

som hade gjort återkommande inköp på grund av detta. Det var fler som aldrig hade gjort 

återkommande köp. Varumärket tog en större plats i medvetandet hos vissa men vi anser 

att den mobila marknadsföringen via SMS leder till att många konsumenter blir 

missnöjda då de tycker att det känns kränkande mot integriteten och irriterade att få 

reklam-SMS för ofta. 

Nyckelord: Mobil marknadsföring via SMS, Varumärkeslojalitet, SMS-reklamens 

utforming 
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Abstract 

The purpose of this study is to find out how the mobile marketing through SMS can 

affect consumers to take action and buy the product or service.  

This thesis is based on both a qualitative and a quantitative study. We used a survey with 

both open and closed questions. The questions was for example about how mobile 

marketing through SMS and what they thought about it and if they had done some 

purchase and recurrent purchases after receive and reading the SMS. 

 

The survey was sent by mail to 1500 students but there were only 305 people who answer 

the survey but only 230 of them answer the whole survey.  We got much answers in the 

open questions, which we compiled by selecting keywords that was often occurred in the 

text. Many thought the SMS should be short, interesting and include a good offer. On the 

closed questions we have choosen to do a statistical analysis, because we want to see if 

there was any connection between the variables.  

 

After having analysed the theory and the empirical study, the conclusion was that it was 

many who had done a purchase after reading a SMS-advertising but few had done 

recurrent purchases. Mobile marketing through SMS leads to dissatisfied customers and 

can lead to the personal integrity being violated. We could see a connection between 

some of the variables. 

 

 

 

Keywords: Mobile marketing through SMS, brand loyalty, design of the SMS-

advertising 

  



2 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ......................................................................................................................... 5 

1.1 Bakgrund ................................................................................................................... 5 

1.2 Problematisering........................................................................................................ 7 

1.3 Problemformulering/syfte ....................................................................................... 10 

1.4 Avgränsningar ......................................................................................................... 10 

1.5 Disposition .............................................................................................................. 10 

2. Teori .............................................................................................................................. 12 

2.1 Teori ........................................................................................................................ 12 

2.1.1 Varumärke ........................................................................................................ 12 

2.1.2 Acceptansen att ta emot reklam-SMS .............................................................. 13 

2.1.3 Framgångsrika reklam-SMS ............................................................................. 17 

2.2 State of the art statement ......................................................................................... 28 

2.2.1 Acceptans att ta emot ett reklam ....................................................................... 28 

2.2.2 Framgångsrika reklam-SMS ............................................................................. 29 

2.2.3 Typer av SMS-reklam ...................................................................................... 30 

2.2.4 Utformningen av reklam-SMS:et ..................................................................... 30 

2.3 Modell över sambandet ........................................................................................... 31 

2.4 Frågeställningar och hypoteser................................................................................ 32 

Frågeställningar ......................................................................................................... 32 

Hypoteser ................................................................................................................... 32 

3. Metod ...................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

3.1 Forskningsmetod ..................................................................................................... 34 

Kvalitativ- och kvantitativmetod ............................................................................... 34 

3.2 Population och urvalsmetod .................................................................................... 34 

3.3 Operationalisering ................................................................................................... 36 

3.4 Metodval vid analys ................................................................................................ 40 

3.4.1 Metod för kvantiativ analys .............................................................................. 40 

3.4.2 Metod för kvalitativ analys ............................................................................... 41 

3.5 Validitet och reliabilitet ........................................................................................... 42 

3.5.1 Validitet ............................................................................................................ 42 



3 

 

3.5.2 Reliabilitet ........................................................................................................ 43 

4. Empiri ........................................................................................................................... 45 

4.1 Acceptansen av reklam-SMS ............................................................................... 45 

4.2 Utformning av reklam-SMS ................................................................................ 48 

4.3 Typer av SMS-reklam ......................................................................................... 48 

4.4 Framgångsrika reklam-SMS ................................................................................ 49 

4.5 Matriser ................................................................................................................... 50 

5. Analys ........................................................................................................................... 62 

5.1 Kvantitativ analys .................................................................................................... 62 

5.1.1 Acceptansen av reklam-SMS ............................................................................... 62 

5.1.2 Framgångsrika reklam-SMS ................................................................................ 64 

5.2 Kvalitativ analys ...................................................................................................... 74 

6. Slutsats .......................................................................................................................... 78 

7. Reflektioner och framtida forskning ............................................................................. 79 

Referenser...................................................................................................................... 80 

 

Figur- och tabellförteckning  

Figur 1 - Modell för framgånsrik SMS-reklam (Scharl et al. 2005) 

Figur 2 – Varumärkesförändringar (Rettie et al. 2005) 

Figur 3 – Modell över sambandet (Egen modell) 

Figur 4 - Hypotes 

Figur 5 - Åldersfördelning (Egen modell) 

Figur 6 – Inköp eller agerat efter reklam SMS (Egen modell) 

Figur 7 – Återkommande inköp (Egen modell) 

Figur 8 – Medvetande (Egen modell) 

Figur 9 - Matris (Egen figur utifrån insamlad teori) 

Figur 10 - Matris 1 (Egen modell) 

Figur 11 - Matris 2 (Egen modell) 

Figur 12 - Matris 3 (Egen modell) 

Figur 13 - Matris 4 (Egen modell) 



4 

 

Figur 14 - Matris 5 (Egen modell) 

Figur 15 - Matris 6 (Egen modell) 

Tabell 1 – State of the art 1 (Egen modell) 

Tabell 2 – State of the art 2 (Egen modell) 

Tabell 3 – State of the art 3 (Egen modell) 

Tabell 4 – State of the art 4 (Egen modell) 

Tabell 5 – Operationalisering (Egen modell) 

  



5 

 

1. Inledning 

I detta kapitel kommer vi att behandla bakgrunden till det ämne vi valt att arbeta med. Vi 

kommer även att behandla problematisering, problemformulering och syftet med denna 

uppsats. Definitioner av de begrepp som vi kommer att använda oss utav i uppsatsen 

finns i bilaga 1.  

1.1 Bakgrund 

Inom marknadsföring är nyskapande ett vanligt ord (Dahlén 2002:16). Det innebär att 

gamla kunskaper sätts samman på nya sätt. Detta på grund av att vi idag lever i ett 

samhälle som ständigt är i förändring. Vilket kräver att även marknadsföringen måste 

följa med och hitta nya sätt att nå fram på (Dahlén, 2002:16).  

Haig (2002:16) skriver att mobil marknadsföring har kommit att bli det hetaste sättet att 

kommunicera på under 2000-talet och att det är många företag som använder sig av detta, 

bland annat Coca-Cola, Pepsi och Nokia. Detta har gett en betydande effekt för företaget. 

Marknadsföringen som sker via mobilen har genom åren kommit till att ta en större plats. 

Drossos och Giaglis (2006) skriver att reklamen via mobilen är en av de mest populära 

sätten att använda mobil marknadsföring på. Det som är mest populärt är den reklam som 

sker via SMS. De skriver även att det finns lite som är känt kring denna typ av reklam, 

hur effektiv SMS-kampanjer är och vad det är för faktorer som påverkar framgång med 

reklamen. Phau et al. (2009) tar även upp att det finns lite forskning kring sambandet 

mellan motiven till att använda sig av SMS-reklam och attityderna till denna.  

Phau och Teah (2009) skriver att antalet mobilanvändare under senaste tiden har ökat 

drastiskt och att SMS är den applikation på en mobiltelefon som är populärast. Detta 

påpekar även Dahlén (2002:102-106) som skriver att de flesta människor har en 

mobiltelefon som de använder relativt ofta vilket skapar en unik möjlighet för 

marknadsföringen via denna kanal. Enligt Adaplace (2013-02-28) säljs det i Sverige i år 

tre miljoner smartphones. Detta medför att tillgängligheten till internet och applikationer 

ökat och därmed skapat en ny plats för företags marknadsföring där de kan skapa större 

värde för sitt varumärke. Haig (2002:7) skriver att SMS är den snabbast växande 
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kommunikationstekniken i mänsklighetens historia. Även Rohm, Gao och Pagani (2012) 

påpekar att mobil teknik och marknadsföring är en snabbt växande plattform där det vid 

slutet av år 2011 varannan mobilanvändare hade en smartphone. Detta gör att för att 

kunna nå konsumenterna idag måste kommunikationen även ske här då en stor del av 

konsumenternas liv beror på deras mobil. 

Rohm et al. (2012) kallar den mobila marknadsföringens möjligheter för varumärket, 

”brand in the hand”. Där det blivit en taktik som många använder sig av när de ska göra 

reklam eller PR för sitt varumärke. Exempelvis använder sig Ralph Lauren, Starbucks 

och Puma sig av denna sorts marknadsföring, genom att de skapat plattformar för mobil 

marknadsföring för att de aggressivt ska kunna skapa relevantare och närmare 

kommunikation och relationer med utvalda målgrupper. Kotler (2008:835) tar upp en 

undersökning som visar att 89 procent av de stora varumärkena år 2008 kommer använda 

sig av mobil marknadsföring och av dessa kommer hälften att spendera upp till 25 

procent av sin marknadsföringsbudget på detta. Kotler (2008:837) skriver att det är större 

chans att nå kunderna via SMS än via mail eftersom det är ungefär 94 procent chans att 

konsumenten läser ett sms. Enligt marketingcharts (2013-02-26) kommer marknaden för 

mobil marknadsföring och reklam att uppgå till 56,5 miljarder dollar år 2015, vilket är 

sex gånger mer än 2010. Mobila kampanjer och annonser kommer att växa och bli allt 

viktigare de kommande åren. De påpekar också att 29 procent har gjort köp till följd av 

mobil marknadsföring eller gjort köpen direkt i mobilen på grund av dessa kampanjer. 

Det visar att det är vettigt för företag att ta reda på mer om och lära sig använda denna 

typ av marknadsföring. Mobil marknadsföring är något som allt fler ser som ett måste för 

att kunna konkurrera och bygga ett bättre varumärke. 

Företaget Maze Media (2012-09-17) erbjuder produkter inom mobil marknadsföring och 

menar att den ständiga tillgängligheten av mobiler och internet är idag en självklarhet. 

Det människor gör styrs till stor del av mobilen; istället för att kolla nyheter och söka 

information från andra källor används mobilen. De påpekar att appar är något som 

används flitigt och finns i de flesta mobiltelefoner. Skapar den mobila marknadsföringen 

en positiv känsla som stärker konsumenternas lojalitet till varumärket, eller blir det 

negativa effekter? Effekter som får konsumentens lojalitet till varumärket att sjunka? 
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Företaget Sogeti skriver att inom många branscher har de mobila apparna slagit igenom 

med motivet att stärka företagets varumärke och erbjudanden. De skriver att det handlar 

om både kundnytta och marknadsföring då apparna delar med sig av information och 

ibland även affärsdrivande funktionalitet. 

Genom SMS skickas en del av denna marknadsföring ut, exempelvis genom reklam och 

kampanjer. Karin Rosell som arbetar med marknadsföring via bland annat SMS på 

Halebop, Internetworld (2013-02-27) påpekar att många erbjudanden skickas som SMS. 

Hon påpekar även att det är en effektiv och lättillgänglig kanal för att nå kunden direkt, 

men den måste också vara extra genomtänkt. Då den når direkt till kunden, och inte är 

något som kunden kan välja bort. Därför blir utformningen viktig. Rohm et al. (2012) tar 

upp att konsumenterna i Sverige är snabba på att anta nya produkter och tjänster, vilket 

gör att mobil marknadsföring via SMS har stor chans att lyckas. 

 

1.2 Problematisering 

Melin (1999:9) skriver att den värdefullaste tillgången ett företag har är ett starkt 

varumärke. Randall (2000:2) skriver även han att varumärket är viktig för företagets 

överlevnad och framgång. Melin (1999:38) tar upp att en varumärkesidentitet kan ett 

företag bygga upp då företaget har ensamrätt till varumärket. Han tar även upp faktorer 

som är grunden till ett unikt varumärke; namnet på produkten, det geografiska 

ursprunget, den historiska bakgrunden till varumärket, samt formen och innehållet i den 

reklam som företaget kommunicerar. Varumärket fungerar enligt Melin (1999:38) som en 

informationsbärare som bland annat innefattar kvalitén och priset på företagets produkter. 

Ett starkt varumärke är viktigt eftersom det ger viktig information till konsumenterna om 

företaget och dess produkter. Varumärket gör det lätt för kunderna att identifiera sig med 

företaget om det är välkänt. Ett exempel på hur starkt ett varumärke kan vara är att 

kunderna föredrar Pepsi Cola vid blindtest, men om de blir informerade om märket 

föredrar de Coca-Cola, detta enligt Melin (1999:50). Att synas och höras är en viktig del 

för att få ett starkt varumärke och bli ihågkommen på ett bra sätt i målgruppen. Melin 

(1999:44) skriver att om utgångspunkten på lång sikt är att skapa lojalitet till varumärket, 
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är det viktigt att utgå från kundens behov, köpbeteende och handlingsmönster. Det är 

viktigt att formulera den mobila marknadsföringen utifrån kundens behov och efter dess 

handlingsmönster. Därför är det viktigt att veta hur kunden vill bli bemött vid 

marknadsföringen.  

Rettie et al. (2005) tar upp att SMS-reklam är ett effektivt verktyg för branding och för att 

få respons. Det förändrar konsumenternas intryck och attityder mot företagets varumärke. 

SMS har växt explosivt och blivit ett nytt effektivt verktyg för 

marknadsföringskommunikation. Ett verktyg att använda enskilt eller integrerat med 

annan sorts annonsering, exempelvis tv eller reklamblad. Dock anser, Todd Ulise VD på 

GoLive!Mobileimediaconnection (2013-03-11), att mobilen inte är ett bra sätt att 

marknadsföra sitt varumärke på utan mer ett verktyg för marknadsföring med direkt 

respons. En av anledningarna till detta är att mobilen ständigt är vid konsumenternas sida. 

Detta innebär att konsumenten reagerar genom att antigen strunta i SMS:et eller agera  

direkt(Mobile imediaconnection 2013-03-11). Reklam via SMS har förmågan att få 

konsumenterna att agera när de fått ett SMS och därigenom ge en respons på reklamen 

(Phau et al. 2009). Studier har visat att, jämfört med annan direktreklam och olika 

bannerannonser på internetsidor, har det varit större svarsfrekvens på mobil 

marknadsföring via SMS (Phau et al. 2009). Phau et al. (2009) skriver att andra medier 

för marknadsföring har funnit det svårt att locka de yngre konsumenterna, medan reklam 

via SMS gör det enklare att locka yngre konsumenter. Barwise och Strong (2002) skriver 

att det vid deras undersökning framkom att 81 procent av de som undersökningen gjordes 

på inte raderade något av de reklam-SMS som de fick. Antalet som inte ens läste reklam-

SMSet utan raderade det direkt var 19 procent. Antalet konsumenter som läste reklam-

SMS direkt när de fick dem var 77 procent. 

Som vi nämnt är det många företag som använder sig av mobila marknadsföringen, detta 

genom att till exempel skicka SMS till kunder i företags kundklubbar. Enligt Johan 

Hedenbro som är en av grundarna till Ability Mobile är mobil marknadsföring väldigt 

hett för tillfället och de upplever att deras tjänster efterfrågas allt mer, enligt Mndcdn. 

Redan år 2007 säger artikelförfattarna att mobilen som marknadsföringskanal kommer ha 

en lysande framtid där många svenska företag redan har börjat använda sig av denna typ 



9 

 

av marknadsföring, Mobil (2013-03-11). Tsang, Ho & Liang (2004) skriver att den höga 

användningen av mobiltelefoner har lett till en ökat användning av denna typ av 

marknadsföring och det som har varit mycket framgångsrikt är SMS. En undersökning 

har visat att hälften av alla 19-34 åringar i Taiwan använder SMS minst en gång om 

dagen enligt Tsang et al. (2004), detta visar på att ett stort intresse finns för den mobila 

marknadsföringen då användningen av mobiltelefoner är stor. En ny kanal för 

marknadsföring har därför skapats i och med den stigande populariteten för SMS, detta 

enligt Tsang et al. (2004). Även Rohm et al. (2012) tar upp att studier visar på att de mest 

aktiva mobilanvändarna är ungdomar. De menar med aktiv mobilanvändning att de 

använder sig av mobilt internet och SMS mer än andra mobilanvändare. Som nämnts 

tidigare anser Kotler (2008:837) att det är 94 procent större chans att konsumenten läser 

ett SMS än ett mail, vilket gör att det är viktigt att använda sig av mobil marknadsföring 

för att följa med i utvecklingen. 

Många företags kundklubbar, skickar ut erbjudanden till medlemmarna via SMS. En del 

av dessa sms kan skapa missnöje hos en del av konsumenterna, och därför skapa en 

sämre bild av företagets varumärke än innan. Vi tycker därför att företag bör skaffa sig 

mer kunskap om vad konsumenterna egentligen tycker att den mobila marknadsföring 

gör för företagets varumärke. Om det är något som skapar positiv eller negativ lojalitet 

för varumärket. Detta är viktigt för att kunna nå konsumenterna och få dem att välja 

företagets produkter även när de tänkt välja andra produkter.  

Många konsumenter kan tycka att den mobila marknadsföringen blir tjatig, medan andra 

tycker att det är bra att få erbjudanden via sms och appar. Detta skriver även Tsang et al. 

(2004) att konsumenternas attityd till den mobila marknadsföringen har varit negativ 

under en längre tid. En nackdel med den mobila marknadsföringen via SMS är att många 

av de konsumenterna som tar emot mobilreklam tycker att den är irriterande (Phau et al. 

2009). En allt för påträngande användning av denna typ av reklam är något som har 

upptäckts vara något som de yngre konsumenterna inte gillat (Phau et al. 2009). På vilket 

sätt kan marknadsföringen stärka respektive skada ett starkt varumärke? Vissa 

konsumenter kanske inte tilltalas av den mobila marknadsföringen. Om företagen inte når 

sina kunder på rätt sätt kan de istället förlora mer än vad de kan vinna på att använda sig 
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av den. Som nämnts tidigare anser Karin Rosell på Halebop att erbjudanden och SMS-

reklam inte bör skickas ut för ofta, då konsumenten kan anse att det blir tjatigt med för 

många SMS, internetworld (2013-02-27).  Därför anser vi att det är en stor fördel att veta 

mer om hur ett framgångsrikt SMS kan vara utformad för att skapa god lojalitet för 

företagets varumärke. 

1.3 Problemformulering/syfte 

Syftet är att undersöka hur den mobila marknadsföringen via SMS  utformas för att 

positivt påverka lojaliteten till varumärket och även se om den kan skapa återkommande 

inköp av varumärket. Vi kommer i slutet av teori kapitelet precisera vårt syfte med hjälp 

av frågeställningar och hypoteser.  

1.4 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss till den svenska marknaden där vi kommer titta på vad kunder 

inom Sverige anser om mobil marknadsföring och dess inverkan på varumärket. Där vi 

har valt att lägga fokus på den mobila marknadsföringen som sker via reklam-sms och 

därigenom valt bort exempelvis reklam via appar och liknande. 

1.5 Disposition  

Här nedan kommer en ungefärlig bild över hur vårt arbete kommer att vara uppbyggt.  

Inledning  I detta kapitel kommer vi ta upp bakgrunden till forskningen. 

    ↓ 

Teori  I teoriavsnittet kommer vi att behandla den teori vi anser är  

    ↓  relevant för vår uppsats som vi studerat via litteratur. 

 

Metod  Under metoddelen kommer vi ta med upp de metodval   

    ↓  vi kommer att ha under arbetet och hur vi genomför det. 

 

Empiri  Under empiriavsnittet kommer vi att behandla insamlad data          

  från enkäter. 

    ↓  
 

Analys  I analyskapitlet kommer vi att analysera teorin och empirin, 

  med hjälp av de metoder vi valt under metodkapitlet. 

    ↓ 

Slutsats  Under slutsatsen kommer vi att ta upp det vi kommit fram

  med vid arbetet samt att kortfattat besvara de frågeställningar    
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  hypoteser vi hade och även ta upp förslag på fortsatt  

  forskningen inom området.  
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2. Teori 
Här kommer vi att behandla teori kring de begrepp som vi kommer att använda under 

uppsatsen, bland annat varumärke, mobil marknadsföring, acceptansen att ta emot ett 

reklam-SMS, utformningen och typer av reklam-SMS samt framgångsrika reklam-SMS 

där vi kommer att behandla bland annat varumärkeslojalitet. Vi kommer även att 

behandla state-of-the-art, en modell som tar upp sambandet mellan teorin samt de 

forskningsfrågor och hypoteser som vi kommer att undersöka. 

2.1 Teori 
Här kommer vi att behandla första delen i teorikapitlet som tar upp varumärke, 

acceptansen till att ta emot reklam-SMS, utformningen och typer av reklam-SMS samt 

framgångsrika reklam-SMS. 

2.1.1 Varumärke 

Varumärket är ett sorts identifikationstecken som ska få konsumenterna att tänka på 

företaget. Exempel på identifikationstecken kan bland annat vara ett namn, ett ljud eller 

en symbol (Dahlén 2002:60). Detta tar även Chernatony och Segal-Horn (2003) till viss 

del upp. De skriver att namn, slogan, värde, ord, färg och symboler är saker som ett 

varumärke ska sammanfläta. Detta för att få ett varumärke att bli intressant för individen. 

Dahlén (2002:60) skriver att människor har olika associationer till samma varumärke och 

ju fler människor som har samma positiva associationer till varumärket, desto starkare är 

det.  

Melin (1999:9) och Randall (2000:2) skriver att ett varumärke är en värdefull tillgång för 

ett företag. Randall (2000:2) skriver även att varumärket är viktigt för ett företags 

överlevnad och framgång. Ett varumärke som är starkt är kraftfullt och lönsamt, dock 

finns det många hot och utmaningar som kan förstöra styrkan och existensen av 

varumärket. Randall (2000:6) skriver även att ett varumärke är något annat än en produkt. 

Han tar även upp att ett varumärke startar sin levnad som en produkt som är 

odifferentierad och det är kvalitén på funktionerna som avgör om varumärket kommer att 

misslyckas eller att slå igenom. 
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Varumärken behöver enligt Randall (2000: 67) reklam. Ett starkt varumärke behöver 

dock inte lika mycket reklam. Dahlén (2003:14) menar att fylla ett varumärke med många 

olika associationer behövs för att bygga ett varumärke som är starkt. Dahlén skriver även 

att individer automatiskt ska associera varumärket till olika egenskaper och känslor som 

är önskvärda för företaget. Genom att använda sig av olika element i reklamen, som 

exempelvis personer, miljöer och andra liknande element, kan dessa associationer skapas. 

Dahlén (2003:33) skriver att vi människor är mer intresserade av känslor och aktiviteter 

än vad vi är av ett enskilt varumärke. Dahlén (2003:33) menar därför att det är viktigt att 

få varumärket att kopplas med de olika aktiviteter och känslor som konsumenten är 

intresserad av. Detta skulle leda till att denne direkt associerar sina känslor och aktiviteter 

till varumärket. Detta tar även Herbig och Milewicz (1997) upp då de skriver att det 

utvecklas ofta en personlighet för ett varumärke. Denna personlighet har en effekt som 

påverkar vad konsumenterna kommer välja för produkt. Personligheten kommer att 

bestämma vad konsumenten har för bild av produkten och om denna överensstämmer 

med det behov som finns.  

Edelman (2010) tar upp att konsumenterna blir påverkade av all reklam som företaget har 

i media och att konsumenterna därför har de varumärken som lockat dem bäst i minnet. 

Därför är det dessa varumärken som de börjar välja mellan när konsumenterna ska göra 

ett inköp. Dahlén (2003:92) skriver att varumärket påverkas av reklamen. Detta genom 

att individernas attityd till varumärket påverkas av den attityd de har till varumärkets 

reklam. Dahlén (2003:92) skriver även att det därför är viktigt att undvika all den reklam 

som på något vis skulle kunna skada varumärket. Reklam som skulle kunna skada 

varumärket är reklam som på något vis skulle kunna uppfattas negativt hos konsumenten. 

Enligt Dahlén (2003:93) är attityden till reklamen kortvarig och försvinner snabbt från 

konsumenternas minnen, sedan kvarstår bara en bild av varumärket.  

2.1.2 Acceptansen att ta emot reklam-SMS 

Bauer, Reichardt, Barnes och Neumann (2005) skriver att det endast är när konsumenten 

har gett sin tillåtelse till att ta emot reklam-SMS till sin mobiltelefon som mobil 

marknadsföring kan vara effektiv för företaget. Konsumenten bör även kunna se en fördel 

med denna typ av marknadsföring för att den ska vara effektiv. Detta på grund av att 
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många författare menar att endast de konsumenter som ser en fördel med att få denna typ 

av marknadsföring skickad till sig kommer att acceptera och ge tillåtelse till att ta emot 

reklam-SMS (Bauer et al. 2005).  

Bayne (2002:134) påpekar att det är viktigt att ha i åtanke vilken målgrupp 

marknadsföringen ska ha innan beslut om att använda reklam via SMS eller liknande 

görs. Detta för att mobil marknadsföring via SMS inte passar alla (Bayne 2002:134). Som 

kommunikationsmedel är användningen av SMS vanligast hos unga konsumenter (Phau 

et al. 2009). Det är enligt Bayne (2002:134) mellan åldrarna 15-29 år som mest individer 

använder mobil och sedan minskar användningen för varje åldersgrupp uppåt. Rohm et 

al. (2012) tar upp att 20-24-åringarna har vuxit upp med möjligheten att alltid vara online 

och kunna vara social vilket gör dessa till en mycket intressanta målgrupp för företaget 

om de vill använda denna typ av marknadsföring. Phau et al. (2009) skriver att det bästa 

sättet för att nå de yngre konsumenterna är att kommunicera med dem via SMS. Phau et 

al. (2009) skriver att SMS är attraktivt för yngre konsumenter i åldrarna 15-24 år(Phau et 

al. 2009). Detta medför att mobil marknadsföring via SMS passar bäst om målgruppen är 

någonstans mellan 15-29 år. Bayne (2002:134) skriver att det är även andra faktorer som 

spelar in. Dessa faktorer är kön, etnisk grupptillhörighet, arbetstitel och geografiska 

platsen där konsumenten befinner sig eller där den bor (Bayne 2002:135-136). Alla dessa 

faktorer har enligt Bayne ett betydande roll för om mobil marknadsföring via SMS 

kommer fungera för den valda målgruppen. Då alla dessa faktorer på något vis kan 

påverka konsumenternas mobilanvändande. 

Bauer et al. (2005) skriver att det är lättare för en konsument att använda sig av och ta 

emot den mobila marknadsföringen om den är mer bekant med den mobila 

kommunikationen. Det är då även lättare för konsumenten att se vad reklamen har för 

fördel för denne. Detta är viktigt för acceptansen av denna typ av marknadsföring. Suher 

och Ispir (2011) skriver att det finns olika anledningar till att en konsument inte väljer att 

acceptera att ta emot mobil marknadsföring. Det kan bland annat vara att de tycker att 

reklamen är störande, tråkig, frustrerande och irriterande. En till anledning kan vara att 

konsumenterna är mer lojal mot andra varumärken än det som annonsen handlar 

om(Suher et al. 2011).    
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Scharl et al. (2005) tar upp att det alltid finns ett osäkerhetsmoment med mobil 

marknadsföring via SMS. Dessa osäkerhetsmoment kan bland annat vara att SMS:et inte 

kommer fram i tid men det kan även vara att SMS:et inte ens levereras till konsumenten. 

SMS-reklam är lämpligt för fysiska varor och produkter men är enligt Scharl et al. (2005) 

allra lämpligast när det kommer till tjänster. Dessutom fungerar bara mobil reklam enligt 

Scharl et al. (2005) när den räknas in och används i marknadsföringsmixen. Den mobila 

annonseringens roll i marknadsföringsmixen är även en av de faktorer som påverkar en 

konsuments vilja att ta emot reklam via mobilen, detta enligt Leppäniemi et al. (2005). 

Enligt Leppäniemi et al. (2005) finns det även fler faktorer som påverkar konsumentens 

vilja till detta, vilka är teknikens utveckling, reglering och en-till-en marknadsföring. 

Enligt Scharl et al. (2005), Dickinger et al. (2004) och Phau et al. (2009) kan kostnaden 

för att skicka ut dessa SMS anses vara kostnadseffektiv. Scharl et al. (2005) skriver att 

detta är på grund av att de effektivt kan nå den målgrupp som företaget vill nå och att 

svarsfrekvensen på SMS-kampanjer är nästan 20 gånger högre än för andra medier.  

Rettie, Grandcolas och Deakins (2005) skriver att acceptansen för mobil marknadsföring 

via SMS beror till stor del på vad det är för kampanj, om den är intressant och relevant 

för konsumenten i fråga. Acceptansen är också högre för ungdomar än vad den är för 

äldre mobil användare. Dock är det ingen skillnad mellan könen utan det är åldern som 

spelar den största betydelsen till acceptansen för mobil marknadsföring via SMS. Om 

konsumenten tycker kampanjen är relevant är det större chans att de använder sig av eller 

gör något till följd av annonsen. Acceptansen för mobil marknadsföring beror till stor del 

på var konsumenten lever och bor. Vilket gör att även detta måste ligga till grund vid 

utformandet och valet av målgrupp. Även Leppäniemi et al. (2005) tar upp acceptansen 

för mobil marknadsföring. Där de tar upp fyra nyckelfaktorer som de identifierade vid 

deras studie. Dessa påverkar om konsumenterna ger sin tillåtelse att få mobil 

marknadsföring skickat till sig; valet, kontroll, kundanpassningen och den ömsesidiga 

nyttan. Den första nyckelfaktorn innebär att konsumenten själv ska kunna bestämma om 

denne vill ta emot reklam via SMS eller inte (Leppäniemi et al 2005).  Leppäniemi et al. 

(2005) skriver att den andra faktorn är att det ska vara enkelt att kringgå budskapet. Den 

tredje nyckelfaktorn är anpassningen till kunden vilket innebär att de meddelanden som 
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konsumenterna tar emot ska de kunna filtrera bort och den fjärde innebär att 

konsumenten ska kunna se en fördel med den reklam de får skickad till sig.    

Rohm et al. (2012) tar upp att tidigare forskning om konsumenternas acceptans mot 

mobil marknadsföring fokuserat mycket på teknologin och konsumenternas attityd. På 

denna grund bygger deras modell om konsumentens acceptans gentemot mobil 

marknadsföring. Första delen i modellen handlar om vilken nytta kunden anser sig ha av 

sin mobil och även vilka sorts känslor denne har till sin mobil. Där även kundens tankar 

om risken vid mobil marknadsföring ingår. Den andra delen testar vilket inflytande mobil 

marknadsföringen har att påverka attityder mot den och produkter. Där de sedan valt ut 

tre egenskaper som direkt eller indirekt påverkar konsumenternas attityder gentemot 

mobil marknadsföring. Dessa är att konsumenten vill undvika att ta risker, 

innovationsförmågan och personlighets anknytning. Ju högre dessa nivåer upplevs hos 

konsumenten ju högre effekt har det på varumärket och på den upplevda nyttan av mobila 

marknadsföringen. Deras studie visar på att om konsumenten har hög acceptans till mobil 

marknadsföring förbättrar det konsumentens attityd mot mobil marknadsföring. Det gör 

att det är viktigt att den mobila marknadsföringen har konsumentens förtroende som en 

drivande kraft genom att kommunicera ut ett starkt värde som bör bestå av underhållning, 

intressant innehåll, förmåner eller specialerbjudanden. Detta är viktigt för att kunna 

bygga upp varumärket i konsumentens medvetande. Konsumentens vilja att undvika 

risker och inte känna sig påtvingad någonting är viktigt att tänka på. Detta då det kan 

medföra negativ lojalitet mot varumärket om det inte finns med i åtanken vid 

utformningen av den mobila marknadsföringen via SMS (Rohm et al. 2002).  

Rettie et al. (2005) tar upp att SMS-reklam är ett effektivt sätt att marknadsföra sig på då 

det kombinerar både tid och lokalisation i utformningen av reklamen. SMS-reklamen har 

en acceptans på 44 procent och har därmed större acceptans än vad telemarketing har. 

Detta på grund av att denna marknadsföring känns mindre påträngande då konsumenten 

kan välja om de ska ignorera och radera SMS:et eller om det ska göra något till följd av 

det. Där konsumenten oftast läser SMS:en på den tid de inte har något annat att göra 

exempelvis när de är ute och reser och behöver något att roa sig med. En nackdel är att 

mobilen anses som väldigt personlig, vilket gör att ett SMS kan anses vara intrång i 
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någons privatliv och skapa negativa känslor för företaget och dess varumärke (Rettie et 

al. 2005). Bamba och Barnes (2007) tar upp detta och lägger till att det kan uppfattas som 

en kränkning av privatlivet om konsumenterna inte upplevt att de har accepterat att ta 

emot marknadsföring via mobilen. Rohm et al. (2012) tar upp att mobil marknadsföring 

via SMS måste förmedla ett förtroende om att konsumenternas personuppgifter skyddas 

som gör att de kan känna sig trygga och inte påhoppade och tvingade till något, detta kan 

skapa förtroende och lojalitet mot varumärket. Även Smutkupt, Krairit och Esichaikul 

(2010) tar upp att tillåtelsen att skicka SMS till en konsument starkt hänger ihop med 

inverkan på varumärket. Därför menar de på att det medför en stor risk att använda denna 

sorts marknadsföring om de inte har konsumentens tillåtelse. Detta för att det kan skapa 

irritation och en känsla av intrång i konsuments privatliv. Vilket i sin tur kan leda till 

negativa känslor för det marknadsförda varumärket och även påverka 

varumärkeslojaliteten. 

2.1.3 Framgångsrika reklam-SMS 

I en undersökning som Scharl et al. (2005) har gjort togs det fram en modell (figur 1) som 

förklarar framgångsrik SMS-reklam. De har genom sin undersökning kommit fram till att 

det bör vara och är ett samband mellan dessa för att SMS-reklamen ska kunna anses vara 

framgångsrik. Där deras studie skapade två kategorier av framgångsfaktorer, Message 

(meddelande) och Media.  

 

Figur 1 - Modell för framgånsrik SMS-reklam (Scharl et al. 2005) 
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Framgångsåtgärderna i modellen som Scharl et al. (2005) tog fram vid deras 

undersökning är Consumer Attention (uppmärksamhet), Consumer Intention (avsikt) och 

Consumer Behavior (beteende). Dessa är de mått som mäter om SMS-marknadsföringen 

är framgångsrik eller inte. Faktorerna mäts genom att ställa sig frågor som exempelvis 

ger svar på om konsumentens attityd och inställning till mobila tjänster förändras och om 

deras beteende har ändras till följd av reklamen. De påpekar att det till stor del beror på 

konsumenternas uppmärksamhet. Där SMS:ets innehåll (message) har betydelse. De 

flesta konsumenterna kommer läsa och uppmärksamma SMS:et, det gör att det är viktigt 

att utnyttja denna tillfälliga uppmärksamhet för att förändra deras beteende genom en 

uppmaning att göra något direkt när de fått meddelandet. Det kan vara via Customer 

relationship management och mobila kuponger. Customer relationship management 

innebär att kunderna får nyhetsbrev eller veckans specialerbjudanden för att de är lojala 

genom exempelvis medlemskap i kundklubben eller liknande. Mobila kuponger kan vara 

något kunden eller konsumenten får då de valt att svara eller på nå vis gjort ett aktivt val 

till följd av meddelandet, som gör att de är berättigad en rabatt.  

Smutkupt et al. (2010) tar upp att SMS-reklamens effektivitet kan mätas utifrån 

konsumenternas attityder mot annonsen, deras attityder mot varumärket och deras vilja 

att köpa något efter annonsen. I Europa accepterade och mottog runt 60 procent SMS-

reklamen och närmare 10 procent har till följd av annonser gjort ett köp eller annat sätt 

besvarat annonsen. En svårighet med SMS-reklam är att det bara går att använda sig av 

text och inte en allt för lång, detta leder till att beslut om vad som ska vara med i 

reklamen är svåra att ta. Då det ska vara ett bra innehåll som är relevant och inte irriterar 

konsumenten. 

Pasqua et al. (2012:27) tar upp att mobilen ger en unik möjlighet för marknadsföring att 

bland annat skapa lojalitet och belöningar. De Mooij (2010:210) tar även upp att SMS-

reklam ger möjligheten att öka effekter på varumärket. Det kan även ge andra sorters 

respons, som att kunden via en länk i SMS:et besöker företagets hemsida. Pasqua et al. 

(2012:35) påpekar att många reklam-SMS kan handla om att konsumenterna ska besöka 

företagets hemsida och har i SMS:et en länk för att detta ska kunna göras direkt från 

mobilen. Detta gör att det för företag är viktigt att ha en mobilanpassad hemsida, för att 
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konsumenterna ska kunna få den bästa upplevelsen och inte bli irriterad. Vilket medför 

att konsumenterna till följd av länkar i SMS:et ska kunna shoppa eller liknande, det är 

tänkt att varumärket ska öka i betydelse för konsumenten och göra dem mer lojala till 

varumärket. 

Uppmärksamhet 

Uppmärksamhet är ett av de begrepp som Scharl et al. (2005) i deras modell (fig. 1) tar 

upp som viktigt för att skapa ett framgångsrikt reklam-SMS. Dickinger et al. (2004) 

skriver som nämnts innan att mobil marknadsföring är ett verktyg för branding. Ett 

företag skulle få en konkurrensfördel om konsumenterna länkar bilder och känslor med 

ett varumärke. Dickinger et al. (2004) tar även upp ett exempel på detta där de skriver att 

om en konsument tänker på snabbmat, kan den direkt länka denna känsla till McDonalds 

(Dickinger et al. 2004). Att fånga uppmärksamheten hos konsumenterna och hjälpa till att 

bygga upp varumärkets kännedom är en förmåga som reklam SMS har.  Detta är något 

som reklam via SMS har lätt för, då det lätt fångar uppmärksamheten hos konsumenterna 

(Phau et al. 2009). 

Rettie et al. (2005) tar upp att SMS-annonsering anses ha tre olika effekter för ett företag. 

Detta är varumärkeseffekt, respons och behov eller viljan att köpa något till följd av 

annonsen. Deras undersökning visar på att det även bör användas en annan sorts 

marknadsföring för att skapa varumärkeslojalitet. Detta eftersom den mobila 

marknadsföringen via SMS inte ensam kan skapa denna lojalitet. De kunde dock se vid 

undersökningen att SMS-reklam med uppmaningen om att utföra något gav större positiv 

inverkan på varumärket än andra sorters reklam-SMS.  

Melin (1999:102) tar upp varumärkesuppbyggande reklam. Vid en lansering av en 

varumärkesprodukt är denna typ av reklam av stor betydelse. Denna typ av reklam har 

även en stor betydelse efter att produkten har lanserats också, funktionen som den har då 

är att den ska påminna konsumenterna om produkten (Melin 1999:102). Reklam kan 

påverka priskänsligheten hos en vara genom att minska den. Konsumenter som var lojala 

mot ett varumärke hade ökat sina inköp av varumärket när reklamen ökat (Keller et al. 

2006).  

 



20 

 

Beteende  

Beteende är ett annat av de begrepp som Scharl et al. (2005) i deras modell (fig.1) tar upp 

som viktigt för att skapa ett framgångsrikt reklam-SMS. En viktig aspekt som företag bör 

ha i åtanke när de ska marknadsföra sitt varumärke eller sin produkt är enligt Dahlén 

(2002:21) att mycket av det en människa gör går på automatik. Detta innebär att det 

väljer de produkter det är vana att använda sig av. Det gör att det krävs stor ansträngning 

och flitig marknadsföring för att få en konsument att ändra på detta beteende.   

Lojalitet är en varumärkeseffekt som kan uppkomma vid marknadsföring, Dahlén 

(2002:60) tar upp att varumärkeseffekten kan bli väldigt olika för olika personer. 

Anledningen till detta är att individer reagerar olika på samma sorts marknadsföring. 

Produkten i själva reklamen har inte att göra med effekten på varumärket utan det handlar 

bara om vilket varumärke det är och hur känt detta är. Dahlén (2002:61) tar upp att kända 

varumärkens reklam uppmärksammas mer och konsumenterna reagerar snabbare då det 

vet vad det är för varumärke och litar på det. Medan ett okänt varumärke får kämpa mer 

och längre för att kunna få konsumenter att reagera. Dock slits det kända varumärkets 

reklam ut snabbare då fler konsumenter kollar på den vilket gör att de tröttnar på den. 

Medan reklam för ett mer okänt varumärke räcker längre, detta eftersom att ju längre tid 

som går blir effekten för reklamen större. Dahlén (2002:62) skriver att det vid kända 

varumärken sänks inställningen till varumärket ju mer reklamen exponeras. Medan det 

för okända varumärken ökar efter att ha exponeras ett visst antal gånger. Okända 

varumärken bör satsa på marknadsföring där reklamen visas många gånger, vilket mobil 

reklam inte kan anses göra.   

Pasqua m.fl. (2012:35) påpekar att när du köper en vara eller en produkt köper du mer än 

bara varan, du köper även varumärket. Vilket gör att en stor del av konsumenterna går 

efter varumärket vid val av produkt. Detta medför att det är viktigt att skapa lojalitet till 

varumärket, av anledningen att fler konsumenter ska välja det vid valet av produkter 

(Pasqua et al. 2012:35).  

Mobil marknadsföring kan enligt Bayne (2002:103-104) medföra att konsumenten direkt 

känner att denne till följd av annonsen måste göra exempelvis ett inköp av en vara eller 

tjänst.  Det medför även att varumärket och dess existens uppvisas för konsumenterna. 
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Detta leder till att konsumenten nästa gång ser varumärket i en affär kan det koppla det 

till reklam. 

Varumärkeslojalitet 

Varumärkeslojalitet innebär enligt Melin (1999:57) att konsumenten blir lojal mot 

varumärket om det uppfyller dennes krav som den har vid inköpet. Melin (1999:58) tar 

upp en pyramid som delar in konsumenterna i kategorier, dessa är fem olika 

lojalitetskategorier. De konsumenter som är på den högsta nivån är de som starkt binder 

sig till varumärket. Medan konsumenterna på den nivå som är lägst i pyramiden är de 

konsumenter som inte har någon bindning till varumärket alls. Om konsumenten inte har 

någon bindning till varumärket kommer det inte ha någon betydelse vid köpbeslutet 

(Melin 1999:58). 

Ett sätt att skapa kundlojalitet är att bygga en-till-en relationer som är meningsfulla med 

kunden, detta innebär personalisering. För att göra detta bör företaget ta reda på vad 

konsumenten har för mål. När detta har skett bör företaget tillmötesgå de mål som 

konsumenten har och uppfylla dem. Målen kan bland annat vara konsumentens behov, 

preferenser, livsstil och geografi. Dessa mål är olika för alla individer och det är därför 

viktigt att förstå för att kunna uppfylla varje individs behov och skapa en god en-till-en 

relation till konsumenten, enligt Leppäniemi et al. (2005). 

En lojalitet till varumärket som är hög, kan skapa en lönsamhet som är god, ett positivt 

kassaflöde på lång sikt samt en marknadsandel som är stabil. Detta innebär att 

varumärkesinnehavaren strävar efter att konsumenterna ska ha en hög lojalitet till 

varumärket (Randall 2000:58).  

Melin (1999:97) skriver att varumärkeslojalitet är något som på sikt kan uppstå genom att 

ta sig in och positionera sig i konsumentens medvetande. Positionering innebär att den 

som äger ett varumärke ska söka en position på marknaden som är attraktiv och som tar 

en plats i medvetandet hos konsumenterna (Melin 1999:99). Aperia (2001:77) och Keller 

och Lehmann (2006) påpekar även detta. Aperia (2001:77) menar att det är viktigt att 

göra sig sedd och hörd bland konsumenterna. Keller et al. (2006) tar upp att det är viktigt 

att skapa associationer till varumärke i deras medvetande. Detta är viktigt för att 
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differentiera sitt varumärke och skapa en konkurrensfördel. Målet är enligt Melin 

(1999:96) att positionera sig i konsumenternas medvetande (Melin 1999:96).Dibb och 

Simkin (1993) tar upp att positionering handlar om den plats produkten tar på marknaden 

där företagets målgrupp hör hemma. Positioneringen av en produkt är beroende av vad 

kunderna har för uppfattning av ett antal olika delar av företagets produkter. Dessa delar 

är kvaliteten på produkten, vilken sorts kunder som använder sig av produkten, styrkor 

och svagheter hos produkten, priser och det egentliga värdet på produkten m.m. 

Positionering handlar om den bild företaget vill skapa i de valda konsumenternas 

medvetande.  

Bayne (2002:63) tar upp branding vilket innebär att företaget försöker få sitt varumärke 

att hamna i åtanke hos konsumenterna. Dickinger, Haghirian och Murphy (2004) skriver 

att mobil marknadsföring är ett verktyg för branding. Branding innebär att försöka få 

konsumenter att länka bilder och känslor till ett varumärke, vilket skulle kunna innebär 

att ett företag får en konkurrensfördel. De skriver även att ett företags varumärke är en av 

de grundläggande sakerna bakom ett företags framgång. Det är oftast företagets 

vanligaste och mest stabila tillgång. Om varumärket lätt kan länkas eller kopplas samman 

med en produktkategori kan det ge fördelar för konsumenten. Fördelarna är då att det är 

enklare för en konsument att välja ett varumärke. 

2.1.4 Utformningen och typer av reklam-SMS 

Enligt Scharl, Dickinger och Murphy (2005) och Bayne (2002:84-96) finns två typer av 

SMS-reklam, det är push och pull. Med push menas annonsering som konsumenterna inte 

har efterfrågat men som ändå är relevant för konsumenten, detta enligt Scharl et al. 

(2005). Den mesta mobila marknadsföringen via SMS är av push-varianten. Push-

varianten spar både på konsumenternas tid och pengar. Den andra varianten, pull, innebär 

att konsumenten själv har efterfrågat denna annonsering. Detta är oftast någon form av 

gratis information som exempelvis väderleksrapporter. Pull-metoden gör att gränsen 

mellan reklamen och service blir lite svår att skilja på, om konsumenten har efterfrågat 

informationen blir det mer som en service än en sorts reklam. Bayne (2002:94-96) skriver 

att push-varianten är bland annat mobila kuponger, lokaliseringsbaserad och tidbaserad 

annonsering. Bayne (2002:94-96) tar upp att mobila kuponger kan vara begärda av 
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konsumenten eller röra sig om att de får den till följd av att det gör någonting som står i 

ett SMS eller liknande. Det kan även vara att de får den till följd av var konsumenten 

befinner sig för tillfället. Det kan vara rabatter eller specialerbjudanden som kan fås vid 

uppvisande av SMS:et. Lokaliseringsbaserad annonsering innebär att genom vart 

konsumenten är eller vart den bor får den specialanpassade erbjudanden som bara gäller 

där den bor. Den sista SMS-reklam som Bayne (2002:94-96) tar upp är tidsbaserad 

reklam som innebär att till följd för var kunden befinner sig får det ett erbjudande som 

bara gäller en viss tid. Det kan exempelvis röra sig om ett luncherbjudande som bara 

gäller mellan klockan 10:00 och 14:00.  

Rettie et al. (2005) tar upp att utformningen av den mobila marknadsföringen bör baseras 

på bland annat tidpunkten, relevansen, konsumentens upplevda värde, konsumentens 

upplevda underhållning, lokaliseringen och personligheten. Dessa begrepp bör företagen 

ha i åtanke vid utformningen av den mobila marknadsföringen av anledningen att den då 

kan bli effektiv. 

Dahlén (2003:136) skriver att företag vid sin marknadsföring ska undvika att tänka efter 

var det är för säsong och att det är viktigt att fokusera på den enskilde personens 

köpbeslut. Det är även viktigt att prioritera tajmingen och att få reklamen att komma ut 

nära köpbeslutet. Edelman (2010) skriver att marknadsförare bör ta reda på när 

konsumenterna är som lättast att påverka i deras beslutsprocess och sedan försöka nå dem 

i det ögonblicket. Som nämnts tidigare är det viktigt att utgå efter vad kunden har för 

behov, köpbeteende och handlingsmönster vid utformningen av den mobila 

marknadsföringen (Melin 1999:44) 

De Mooij (2010:210) tar upp att The Mobile Marketing Association (MMA) har gett ut 

standarden för hur reklam-SMS ska utformas och vad företaget bör tänka på innan det 

skapar reklam-SMS. De tar mest upp själva formatet och längden. Rohm et al. (2012) tar 

upp att företag ofta misslyckas med mobil marknadsföring då de utformar den på samma 

sätt till alla konsumenter. En stor del av utformandet bör ligga i landets och 

konsumentgruppens kultur.  



24 

 

I modellen för framgångsrikt reklam-SMS (figur 1) av Scharl et al. (2005) som tas upp 

under framgångsrikt reklam-SMS har Message flera underkategorier som är content 

(innehåll), personalization (personalisering) och Consumercontrol (konsumentens 

kontroll). Här handlar det om att innehållet i ett SMS är avgörande för om SMS-reklamen 

ska vara effektiv och få den effekt företaget är intresserad av. I deras studie kom de fram 

till sex olika typer av SMS-reklam. Dessa är specialerbjudanden, varumärkesbyggande, 

förfrågningar, tävlingar, tidserbjudanden och omröstningar. I studien har de även kommit 

fram till att ett framgångsrikt SMS bör innehålla en attraktiv idé. Idén bör förmedlas ut på 

ett bra sätt som gör att målgruppen förstår vad det handlar om. Det bör även framgå i 

SMS:et om hur konsumenten ska göra för att slippa få dessa SMS i framtiden. Om det rör 

sig om exempelvis ungdomar bör SMS:et vara fyndigt, roligt och bestå av typiska 

förkortningar som används av denna grupp. Detta för att de ska känna att reklamen är 

riktad till dem. Det bör inte bara anpassas gruppvis utan det är även viktigt att basera den 

på vilken tid på dygnet det är, var konsumenten befinner sig och vad den har för 

preferenser. Enligt en VD för ett större mobilmarknadsförings företag som författarna 

intervjuat ska SMS inte skickas på konsumenternas fritid då detta kan skapa känslan att 

de tränger sig på när de är lediga. SMS:et bör istället skickas en vardag mellan 09:00-

19:30, dock beror tiden också på vilken målgrupp företaget har. Om det är ungdomar som 

är mottagare av SMS:et bör det inte skickas ut för tidigt. Anledningen till detta är att de 

sover längre på dagarna eller är på lektioner i skolan. Ungdomarna kan här exempelvis 

glömma att stänga av ljudet på sina mobiltelefoner vilket kan skapa bekymmer för dem 

då det blir ett störningsmoment i arbetet. Detta är en faktor som skulle kunna påverka 

lojaliteten till varumärket negativt eftersom det kan uppstå bekymmer om detta sker, 

vilket kan medföra att lojaliteten till varumärket minskas.  

Scharl et al. (2005) skriver att konsumenterna förväntar sig platsbaserad och 

skräddarsydd SMS-reklam. Detta innebär att den mobila marknadsföringen måste bli mer 

personlig för att den ska medföra nöjda konsumenter som känner sig delaktiga i en 

gemenskap. Bamba et al. (2007) skriver att reklam-SMS kan bli skräddarsydda till varje 

kund eftersom denna typ av kanal har potential att använda sig av en 

användarinformation som är detaljerad och personlig. Att sända ut skräddarsydda reklam-

SMS kan då göra det möjligt för en bättre målinriktning. Bamba et al. (2007) skriver att 
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mobilen är en personlig tillgång. Detta tar även Barwise et al. (2002) och Haig (2002:23) 

upp som skriver att det mobila mediet är mycket mer personligt än andra medier. Barwise 

et al. (2002) skriver att det kommer att ligga en förväntan hos konsumenterna över att 

reklamen som sänds ut till dem ska vara personlig vilket gör det viktigt att den reklam 

som sänds ut också är det. Scharl et al. (2005) skriver även att för att meddelandet ska bli 

personligt bör personlig information om den utvalda målgruppens intressen hämtas från 

hemsidor där denna information finns att få tag på. Genom att veta målgruppens intressen 

kan reklam-SMS:et utformas mer personligt och ge en ökad effekt. Scharl et al. (2005) 

skriver även att det är viktigt att skilja på personligt och för personligt reklam-SMS. När 

ett personligt och skräddarsytt SMS utformas tas det in uppgifter som kan göra att en 

människa kan uppleva att dennes integritet kränks. Det finns lagar och avtal som ska se 

till att skydda integriteten och skydda att konsumenten får ”oönskade” SMS, även kallat 

spam. Scharl et al. (2005) skriver att det därför är viktigt att företagen ser till att ha 

behörighet och konsumentens godkännande vid utskick. Annars kan det leda till irriterade 

och missnöjda konsumenter som i sin tur leder till att varumärkeslojaliteten sjunker.  

Rohm et al. (2012)  påpekar även att det är viktigt att alltid ha kunden i fokus och rikta in 

sin strategi på detta och sedan utnyttja de egenskaper företaget eller varumärket har. Det 

som de bör ha i åtanke här är vad som är relevant och meningsfullt för kunderna. De bör 

även tänka var kunderna bor och vilka kulturella och sociala faktorer som kan påverka 

deras attityder mot mobil marknadsföring via SMS. Företag som utvecklar och kommer 

på unika och kreativa mobilkampanjer engagerar sina kunder vilket gör dem mer lojala 

till varumärket och till att utföra saker till följd av SMS:et.  

Mobil marknadsföring via SMS är en form av direkt reklam och denna sorts reklam ses 

ofta som påträngande enligt Rettie et al. (2005). Detta kan ha en negativ inverkan på 

företagets varumärke. Dock är en av de stora fördelarna med mobil marknadsföring via 

SMS att kunden är tillgänglig vilken tid som helst och var den än befinner sig (Rettie et 

al. 2005). Precis som all annan direkt marknadsföring kan även SMS-reklam utformas 

personligt och speciellt för kunden i fråga. Möjligheten finns då att nå konsumenterna när 

de är ute och ska handla. SMS-reklam ses som ett passivt sätt att annonsera på och består 

ofta av varumärket och/eller dess slogan om en sådan finns i slutet. Detta för att alla på 
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ett enkelt sätt ska veta och känna igen detta med företaget och dess varumärke. Det kan 

också vara reklamkampanjer eller specialerbjudanden som exempelvis SMS:et uppvisas. 

SMS-reklam är som mest effektiv för varumärket när den inbjuder till agerande och 

innehåller någon sorts uppmuntring till detta. De Mooij (2010:210) delar upp den mobila 

kommunikationen i två delar. Detta för att det ska vara enkelt att förstå den. Den ena 

delen är personlig kommunikation vilket innebär bland annat direkt kommunikation via 

telefonsamtal eller videosamtal. Den andra delen är opersonlig kommunikation vilket är 

kommunikation via SMS, e-mail och liknande. Företagen tycker att den personliga 

kommunikationen är den bästa att använda sig av medan konsumenterna tycker bättre om 

den opersonliga kommunikation, där de kan vara mer anonyma och själva välja vad de 

vill göra utan att det blir påtvingade att göra saker. De Mooij (2010:210) tar även upp att 

det lättaste sättet att använda mobil marknadsföring för reklam är att skicka ut SMS.  

Bland de konsumenter som medverkade i deras undersökning var de flesta nöjda med den 

mobila marknadsföringen de fått via SMS påpekar Rettie et al. (2005). Studier visar på att 

relevansen och mervärdet i reklam-SMS:et gör att acceptansen ökar och känslan av 

personlighetsintrång minskar.  SMS-reklamens personlighetsintrång skapar irritation och 

är en stor faktor till att konsumenternas attityder mot varumärket och lojaliteten mot den 

får en negativ inverkan. En viktig faktor för att reklamen via SMS ska kunna bli 

framgångsrik enligt många studier är att konsumenterna ska ha gett sin tillåtelse. Detta 

gör att det är mer öppna och accepterande mot SMS-reklam, vilket ger ett bättre och 

positivare resultat. Rettie et al. (2005) tar upp att det i deras undersökning kommit fram 

till att många inte har någon förändrad syn på varumärket efter reklam-SMS:et. Medan 

det var en del som hade förändrad syn på varumärket och då flest positiv förändring. 

Detta kan ses i tabellen nedan.  
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Figur 2 – Varumärkesförändringar (Rettie et al. 2005) 

Rettie et al. (2005) kom fram till att det fanns en relation mellan positiv förändrad syn på 

varumärket, relevansen för konsumenten och avsikten att köpa. De kom även fram till 

reklam-SMS:ets text behövde vara kreativ och oftast innehålla ett specialerbjudande för 

att vara effektiv och ge positiv effekt på varumärket.  

Palmer, McMahon-Beattie och Beggs (2000) tar upp att kunder som handlar mycket och 

är lojal mot företaget får någon form av återbäring. Denna återbäring kan vara i form av 

bonuskort där du till exempel får rabatt på 100 kronor vid det tionde eller att något blir 

gratis. Denna sorts bonusinformation ger företaget information om hur ofta konsumenten 

handlar, vad den handlar och för hur mycket den brukar handla. Denna information kan 

företaget sedan använda för att skapa en mer personlig reklam eller specialerbjudande till 

den kunden. Detta är något som lämpar sig bra att använda som underlag vid 

marknadsföringens utformande. 

Cyr, Head och Ivanov (2006) tar upp att tillit till konsumenten och företaget skapar 

förtroende för varumärket. Ger produkten eller tjänsten konsumenten tillfredsställelse och 

bekräftar det som reklamen fört fram att produkten är eller ska göra vill kunden 

återkomma och köpa samma varumärke nästa gång igen. Återkommande köp av samma 

varumärke är samma sak som lojalitet till varumärket. Varumärkeslojaliteten beror till 

stor del av konsumentens upplevda värde, vanor, tillit till varumärket och företaget och 

även tillfredsställelsen. Där även kvaliteten på informationen som skickas ut är av stor 

vikt för att förstärka lojaliteten till varumärket.  
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2.2 State of the art statement 

State of the art statemant är enligt Philipson (2012) ett sätt att utvärdera och bedöma 

vetenskapliga artiklar som tagits upp i teorin genom att utvärdera hur dessa teorier 

uppfattas i vetenskapssamfundet och om de är dominating, emerging eller new teories.  

Här kommer fyra viktiga begrepp från teorin att tas upp och vi kommer att diskutera hur 

mycket citeringar de har och i vilken utrstärckning de har från ursprungsförfattarna 

oberoende empirisk validering. Eftersom denna typ av marknadsföring är relativt ny är 

det svårt att finna dominerande teorier i detta område.  

2.2.1 Acceptans att ta emot ett reklam-SMS 

Teorin handlar om att på grund av olika faktorer i våra liv accepterar eller accepterar vi 

inte SMS-reklam. Rettie et al. (2005) menar att könet inte har någon betydelse, men att 

åldern har betydelse för acceptansen. Phau et al. (2009) menar också att åldern har 

betydelse; att acceptansen är högre hos de yngre.  Rohm et al. (2012) och Bauer et al. 

(2005) tar upp att acceptansen är högre för de som använder sig av mobilen ofta. De 

flesta skriver att det är viktigt att ha konsumentens godkännande vid utskick av reklam-

SMS. Rettie et al. (2005) tar upp att relevant information riktad till konsumenten är en 

faktor som spelar in på acceptansen, Leppäniemi et al (2005) menar också det.  

Teori Citeringar Validitet Referenser Teoriernas 

styrka  

Könet har ingen 

betydelse, 

åldern har. 

Relevansen 

spelar in 

81, 

351, 

164, 

394,  

125 

Some 

validation 

Rettie et al. 

(2005), Bauer et 

al. (2005), 

Leppäniemi et 

al. (2005), 

Dickinger et al. 

(2004), 

Emerging 
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Acceptans 

högre för unga 

och de som 

använder mobil 

ofta 

2,  

20,  

Limited 

validation 

Rohm et al. 

(2012), Phau et 

al. (2009),   

Proposed new 

theory 

Tabell 1 – State of the art 1 (Egen modell) 

 

2.2.2 Framgångsrika reklam-SMS 

Den här teorin handlar om vad som gör att ett reklam-SMS blir framgångsrikt och vad 

som anses med ett framgångsrikt SMS. Där de olika underkategorierna är 

uppmärksamhet av SMSet, avsikten, beteendet efter SMS:et och om det görs 

återkommande inköp (varumärkeslojalitet). Om det helt enkelt kan skapas 

varumärkeslojalitet vid utskick av reklam-SMS, detta enligt Scharl et al. (2005). 

Smutkupt et al. (2010) tar även upp beteendet är av betydande. Phau et al. (2009) tar 

också upp att det är viktigt att fånga konsumentens uppmärksamhet. Varumärkeslojalitet 

och beteendet tar Rettie et al. (2005) upp. De påpekar att det behövs annan sorts 

marknadsföring än bara mobil marknadsföring för att skapa varumärkeslojalitet.  Cyr et 

al. (2006) tar upp att varumärkeslojalitet är viktigt att sträva efter och reklamens värde 

och utformning är viktigt för att skapa detta.  

Teorin Citat Validitet Referenser Teoriernas 

styrka  

Vad som gör 

reklam-SMS:et 

framgångsrikt, kan 

varumärkeslojalitet 

skapas 

207, 

81, 

163 

Some 

validation 

Scharl et al. 

(2005), Rettie 

et al. (2005), 

Cyr et al. 

(2006) 

Emerging 
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Fånga 

uppmärksamhet 

20, 

1 

Limited 

validation 

Phau et al. 

(2009), 

Smutkupt et al. 

(2010), 

Proposed new 

theory 

Tabell 2 – State of the art 2 (Egen modell) 

 

2.2.3 Typer av SMS-reklam 

Denna teori handlar om att det finns sex olika typer av SMS-reklam som kan skickas ut 

till konsumenterna. Där de olika typerna har olika inverkan på konsumenterna och deras 

vilja att köpa något av företaget och dess varumärke. De sex typerna är 

specialerbjudande, varumärkesbyggande, förfrågningar, tävlingar, tidsbundna 

erbjudanden och omröstningar, detta enligt Scharl et al. (2005). Rettie et al. (2005) tar 

upp att reklam-SMSen bör vara specialerbjudanden. Palmer et al. (2000) påpekar också 

att specialerbjudanden är något som många konsumenter är intresserade av.  

Teorin Citat Validitet Referenser Teoriernas 

styrka  

Sex olika typer av 

reklam-SMS. 

208, 

81 

Some 

validation 

Scharl et al. 

(2005), Rettie 

et al. (2005) 

Emerging 

Specialerbjudanden 50 Limited 

validation 

Palmer et al. 

(2000) 

Proposed new 

theory 

Tabell 3 – State of the art 3 (Egen modell) 

2.2.4 Utformningen av reklam-SMS:et 

Den här teorin handlar om de olika delar som ett reklam-SMS består av som är viktiga för 

att skapa ett positivt reklam-SMS som har ökad effekt på varumärket. Där det tas upp sex 

olika delar som behandlar saker som är viktiga att ha i åtanke vid utformningen av ett 

reklam-SMS. Dessa olika delar är tidpunkten, relevans, upplevt värde, upplevd 

underhållning, lokaliseringen och personligheten, detta enligt Rettie et al. (2005). Scharl 

et al. (2005) tar även de upp att tiden och lokaliseringen är viktig. Rohm et al. (2012) tar 
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upp att utformningen är viktig, och att den ska vara relevant och meningsfull för 

konsumenterna. Bamba et al. (2007), Scharl et al. (2005) och Barwise et al. (2002) tar 

upp att mobilen är en personlig tillgång och därför är det viktigt att tänka på att utforma 

SMS-reklamen personligt, men inte för personligt eftersom det kan bli en kränkning av 

privatlivet. Rettie et al. (2005) tar även upp att denna marknadsföring kan kännas 

påträngande och därför är det viktigt att tänka på detta vid utformningen. 

Teorin: 

Utformningen 

av reklam-

SMS:et 

Citat Validitet Referenser Teoriernas 

styrka  

Vad som är 

viktigt att ha i 

åtanke vid 

utformningen, 

mobilen är en 

personlig 

tillgång 

81, 

359, 

208 

Some 

validation 

Rettie et al. 

(2005), Barwise 

et al. (2002), 

Scharl et al. 

(2005) 

Emerging 

Mobilen är en 

personlig 

tillgång 

2, 

1, 

51 

Limited 

validation 

Rohm et al. 

(2012), 

Smutkupt et al. 

(2010),Bamba et 

al. (2007) 

Proposed new 

theory 

Tabell 4 – State of the art 4 (Egen modell) 

 

2.3 Modell över sambandet 

Utifrån den ovan presenterade teorin är det troligt att attityden till SMS-reklam är viktig 

för acceptansen av den. Acceptansen i sin tur påverkar sannolikt reklamens inverkan på 

varumärket och lojaliteten. Detta utrycks i följande modell: 
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Figur 3. Modell över sambandet (Egen modell) 

Utformningen och tidpunkten av SMS-reklamen och annonserna har en stor inverkan för 

att modellen ska fungera på detta sätt. 

 

2.4 Frågeställningar och hypoteser 

I modellen ser vi att för ett reklam-SMS skall bli framgångsrikt är acceptansen antagligen 

viktig, liksom utformningen och typ av reklam-SMS. Vi har därför valt att undersöka om 

vi kan finna dessa samband. 

Frågeställningar 

1. Kan den mobila marknadsföringen via SMS påverka konsumenten till att agera och 

köpa produkten samt ge återkommande inköp av varumärket? 

2. Leder den mobila marknadsföringen via SMS till att lojaliteten till företagets 

varumärke ökar? 

Hypoteser 

 

 

Figur 4. Hypoteser 

Våra hypoteser är acceptansen att ta emot reklam-SMS, utformningen och typer av 

reklam-SMS kan leda till framgångsrikt SMS-reklam. I hypotesen är variabeln 

framgångsrik SMS-reklam är den beroende variabeln och de andra är oberoende 

variabler. Dessa hypoteser kommer vi att undersöka genom att jämföra det statistiska 
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sambandet mellan dessa, de kommer att brytas ner i nio analyser då det finns 

underkategorier under acceptansen, utformningen och typerna.   
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3. Metod 
Här kommer vi att behandla hur vår metod vid insamlingen av teorin och empirin 

kommer att gå till. Vi kommer även att diskutera hur vi kommer att analysera empirin 

och teorin tillsammans vid vår analys. 

3.1 Forskningsmetod 

Här kommer vi att presentera vår forskningsmetod och hur vi kommer att samla in data 

under undersökningen. Vi kommer även att ta ut reliabilitet och validiteten av denna 

studie samt de sätt vi använder för att kunna utföra denna studie.   

Kvalitativ- och kvantitativmetod 

En kvantitativ studie handlar om numeriska studier där det handlar mycket om siffror. 

Däremot en kvalitativ studie där handlar det mer om termer och verbal forskning. I denna 

studie kommer vi att göra både en kvantitativ studie och en kvalitativ studie. Vi kommer 

att använda oss utav enkäter för att få svar på de frågor som vi ska undersöka (Eriksson 

och Wiedersheim-Paul, 2011:87). Bryman et al. (2005:300) skriver att ett av de viktigaste 

stegen i den kvalitativa undersökningen typ av undersökning är att formulera generella 

frågeställningar, de frågor som undersökningen kommer att svara upp på. Några andra 

viktiga steg är att välja ut vilka personer som ska undersökas samt relevanta platser och 

datatolkningen, det vill säga tolkningen av data som samlats in vid undersökningen 

(Bryman et al. 2005:300). Eriksson et al. (2011:88) tar upp att det finns olika alternativ 

som forskare kan använda sig av när de samlar in information. De tar upp primärdata och 

sekundärdata, det förstnämnda är den information som vi själva samlar in genom enkäter. 

Sekundärdata är den information som bland annat samlas in genom böcker, databaser och 

tidskrifter. Detta är den information som redan finns insamlad.    

3.2 Population och urvalsmetod 

Den population som vi ska studera är alla individer som har en mobil och kan tänka sig 

att ta emot reklam via SMS. Det är många klädföretags kundklubbar som använder sig av 

mobil marknadsföring via SMS. En kvinna lägger ut 6860 kronor per år på kläder och 

skor, medan en man lägger ut 3960 kronor per år, SCB (2013-05-08). Detta leder till att 

mycket reklam-SMS är riktade mot kvinnor och kommer mestadels från klädföretag. 
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Det kan enligt Trost (2012:29) vara svårt att samla in data från alla personer som 

forskarna valt att fråga. Anledningen till detta är att det blir dyrt att skicka enkäter samt 

även komplicerat. En population kan innehålla miljoner individer och därför är det svårt 

att skicka ut till alla. Trost (2012:29) tar även upp två sätt som kan används för att göra 

urval, det är slumpmässiga urval samt icke-slumpmässiga. Vi kommer vid vår studie att 

göra icke-slumpmässiga urval genom bekvämlighetsurval där vi kommer att skicka 

enkäterna till studenter . Detta till stor del på grund av att andra urval tar längre tid. Med 

detta urval kommer vi att få mestadels svar från kvinnor i åldrarna 20 till 30 år. Därför 

kommer vi inte att kunna generalisera för vad alla individer tycker utan mestadels för vad 

kvinnor i dessa åldrar har för åsikt kring mobil marknadsföring. Trost (2012:30) tar upp 

tre exempel på urval som är icke-slumpmässiga. De urvalsmetoder som han tar upp är 

bekvämlighetsurval, strategiska urval och kvoturval. Bekvämlighetsurval är enligt Trost 

(2012:31) ett urval som sker genom att en lärare på ett universitet delar ut formulär till 

studenter på vissa kurser och att formulär delas ut på olika ställen. Trost (2012:31) tar 

upp att det enligt Cajsa Warg innebär att urvalet sker efter vad personen tycker är 

lämpligt, efter vad personen har för smak. Ett bekvämlighetsurval kan ge en hög 

svarsfrekvens men trots detta kommer det inte att representera hela befolkningen utan 

endast den del som undersöks (Trost, 2012:31-32). Då vi valt att göra ett 

bekvämlighetsurval kommer vi att behöva diskutera kontrollvariabler. 

 

Eriksson et al. (2011:100) tar upp fördelar och nackdelar vid enkäter. En nackdel han tar 

upp vid postenkäter är bland annat att svarsfrekvensen oftast blir låg. Detta är något vi 

kommer att behöva ta hänsyn till vid vår undersökning. 
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3.3 Operationalisering 

Här kommer vi att ta upp våra enkätfrågor och visa på vilket sätt de kopplas samman med 

teorin. Där begrepp som tagits upp i state of the art kommer att tas upp och faktorer från 

dem kommer att visas och även hur dessa faktorer hör samman med de valda frågorna 

inför empirin. Detta kommer att visa på ett lätt sätt hur frågorna hör ihop med teorin och 

vad de egentligen mäter. Detta för att visa på ett tydligt sätt hur dessa sedan kommer 

analyseras. Där de under fyra olika rubriker framgår vad som kommer tas upp. Under 

runbriken begrepp kommer det viktiga begrepp som tidgare tagits upp i state of the art 

framgå. För att i nästa rubrik som är källan, visas vart detta begrepp är hämtat fårn i 

litteraturen. Där nästa rad i tabellen tar upp de undersökningsfrågor vi kommer använda 

oss av i emprin för att mäta dessa begrepp. Den sista raden i tabellen tar upp objekten 

som mäts med dessa frågor; är de faktorer som hör hemma under begreppet. Genom detta 

blir det tydligare hur vi i analysen skall relatera till teorin.  
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Begrepp Källa Undersökningsfrågor Objekt som mäts 

Utformning av 

reklam-SMS:et 

Rettie, et al. 

(2005); 

Rohm et al. 

(2012);  

Smutkupt et 

al. (2010) 

Barwise et 

al. (2002) 

Scharl et al. 

(2005) 

Bamba et al. 

(2007) 

 

 

Har tidpunkten någon 

betydelse för din syn på 

företagets varumärke? 

(1) Tidpunkten 

 

Vilken betydelse har 

dessa egenskaper för att 

reklam-SMSet ska göra 

att du blir mer lojal mot 

varumärket?  

 

(1) Tidpunkten 

(2) Relevans 

(3) Upplevda värdet 

(4) Upplevd 

underhållning 

(5) Lokalisering 

(6) Personlighet (intrång) 

Vad gjorde detta reklam-

SMS negativt? 

 

(1) Tidpunkten 

(2) Relevans 

(3) Upplevda värdet 

(4) Upplevd 

underhållning 

(5) Lokalisering 

(6) Personlighet (intrång) 

Hur ska ett reklam-SMS 

utformas för att vara 

intressant och ta större 

plats i ditt medvetande? 

(1) Tidpunkten 

(2) Relevans 

(3) Upplevda värdet 

(4) Upplevd 

underhållning 

(5) Lokalisering 

(6) Personlighet (intrång) 
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Begrepp Källa Undersökningsfrågor Objekt som mäts 

Acceptans att ta 

emot reklam-

SMS 

Rettie et al. 

(2005), 

Bauer et al. 

(2005), 

Leppäniemi 

et al. (2005), 

Dickinger et 

al. (2004), 

Rohm et al. 

(2012), 

Phau et al. 

(2009),   

Vad tycker du om 

marknadsföringen via 

reklam-SMS? 

 (4) Mobilanvändning 

Godkänner du reklam-

SMS om du blir 

tillfrågad om du vill ta 

emot det? 

(4) Mobilanvändning  

Kön? (1) Kön 

Ålder? (3) Ålder 

Begrepp Källa Undersökningsfrågor Objekt som mäts 

Typerav SMS-

reklam 

Scharl et al. 

(2005) 

Rettie et al. 

(2005) 

Palmer et al. 

(2000) 

Har du tagit emot något 

emot något av dessa 

sorters reklam-SMS? 

 

(1) Specialerbjudanden 

(2) 

Varumärkesbyggande 

(3) Förfrågningar 

(4) Tävlingar 

(5) Tidsbundna 

erbjudanden 

(6) Omröstningar 
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Gjorde SMS-reklamen 

dig mer positiv till 

varumärket, eller negativ 

eller ingen påverkan alls? 

 

(1) Specialerbjudanden 

(2) 

Varumärkesbyggande 

(3) Förfrågningar 

(4) Tävlingar 

(5) Tidsbundna 

erbjudanden 

(6) Omröstningar 

Vilka av dessa sorters 

reklam-SMS skulle du 

vilja ta emot? 

(1) Specialerbjudanden 

(2) 

Varumärkesbyggande 

(3) Förfrågningar 

(4) Tävlingar 

(5) Tidsbundna 

erbjudanden 

(6) Omröstningar 

Begrepp Källa Undersökningsfrågor Objekt som mäts 

Framgångsrika 

reklam-SMS 

Scharl et al. 

(2005); 

Leppäniemi 

et al. (2005) 

 Melin 

(1999:96) 

Rettie et al. 

(2005),  

Cyr et al. 

Vad gjorde reklam-

SMSet positivt? 

 

(1) Uppmärksamhet 

(2) Avsikt 

(3) Beteende 

(4) Återköp 

(Varumärkeslojalitet) 

Har du efter att ha läst 

ett reklam- SMS gjort ett 

inköp eller på något 

annat sätt agerat? 

(3) Beteende 
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(2006) 

Phau et al. 

(2009),  

Smutkupt et 

al. (2010), 

Gör reklam-SMS att 

företagets varumärke tar 

större plats i ditt 

medvetande? 

(4) Återköp 

(Varumärkeslojalitet) 

 

Läser du ett reklam- 

SMS? 

(1) Uppmärksamhet 

 

Har du till följd av ett 

reklam-SMS gjort 

återkommande inköp av 

ett visst varumärkes 

produkter eller tjänster? 

(4) Återköp 

(Varumärkeslojalitet) 

 

Tabell 5 – Operationalisering (Egen modell) 

 

3.4 Metodval vid analys 

Då vi har två olika metoder, kvantitativ och kvalitativ metod, kommer vi att behöva 

analysera dessa data på olika sätt. Den kvantitativa datan kommer vi att analysera med ett 

Chi
2
-test och den kvalitativa datan kommer vi att analysera enligt Philipsons (2012) 

metod.  

3.4.1 Metod för kvantiativ analys 

Vid den kvantitativa metoden kommer vi att använda oss utav ett Chi
2
-test. Detta för att 

se om det finns ett statistiskt samband mellan variabler som vi valt att undersöka i vår 

hypotes. Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2003:225-226) tar upp att Chi
2
-testet 

konstruerades av Karl Pearson och vid analysen är det därför Pearson Chi
2
 som är det 

som undersöks. De oberoende frekvenserna jämförs i detta test med de förväntade 

frekvenserna. Detta för att kunna testa om det finns något samband mellan de variabler 

som ska undersökas. Ett Chi
2
-test börjar med att två hypoteser sätts upp. De hypoteser 

som sätts upp är en nollhypotes och en mothypotes. Nollhypotesen innebär att ett 

samband inte kan finnas mellan de variabler som testas emot varandra, det råder ett 
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oberoende mellan variablerna. Mothypotesen tar upp att ett beroende finns, vilket innebär 

att det finns ett samband mellan variablerna, detta till skillnad mot för nollhypotesen.  

Vid detta test måste skillnaden mellan frekvenserna som är mätta överskriva ett värde. 

Detta värde kallas signifikansnivå. I detta fall använder vi oss utav en femprocentig 

signifikansnivå. Nollhypotesen kan förkastas om Chi
2
-testets signifikansnivå (p-värde) 

understiger den kristiska nivån. Om signifikansnivån som framkommer vid Chi
2
-testet 

överstiger den kristiska nivån innebär det att det finns chans att felaktigt förkasta 

nollhypotesen vilket innebär att det är den som stämmer (Djurfeldt et al. 2003:225-226).  

Djurfeldt et al. (2003:229) tar även upp ett tillfälle då detta test inte får användas. Detta är 

den förväntade frekvensen är mindre än 5 i fler än 20 procent av cellerna. Det är då inte 

möjligt att göra ett Chi
2
-test. Det finns ett alternativ här vilket kan innebära att det till slut 

går att göra ett test av denna sort, detta är att minska på antalet celler genom att öka de 

frekvenser som är förväntade.  

Hypoteserna är: 

                                        

Detta är nollhypotesen. Om ett oberoende råder mellan variablerna innebär det att inget 

samband finns mellan variablerna. 

                                      

Detta är mothypotesen. Om ett beroende råder mellan variablerna innebär det att det finns 

ett samband mellan variablerna.  

3.4.2 Metod för kvalitativ analys 

Den kvalitivadatan kommer vi att analysera genom Philipsons (2012) metod. I denna 

metod är det första steget att transkribera det insamlade materialet. Andra steget innebär 

en sammanställning av alla enkätsvaren på de öppna frågorna i ett kalkylblad, till 

exempel excel som är det vi kommer att använda oss utav. Hela svaret kopieras in i 

cellerna. Det tredje steget innebär att vi markerar nyckelord i enkätsvaren. Dessa 

nyckelord ska vara förståeliga som just ett nyckelord. I det fjärde steget sätter vi rubriker 

på likartarde nyckelord. Svaren i varje kolumn räknas ihop. På den understa raden står det 

angivet hur många som svarat på varje. I femte steget elimineras udda kommentarer. 

Detta eftersom de inte bidrar något till mönstren. Sedan raderas nyckelorden och endast 
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rubrikerna med celler med färg behålls, de enkätsvar som svarat på flest flyttas överst. De 

respondenter som svarat mest lika flyttas bredvid varandra. Detta ger de mönster som vi 

sedan ska förklara och jämföra i analysen genom att relatera till teorin och våra egna 

tankar. Vi kommer även att ta in citat från enkätsvaren i vår analys. 

3.5 Validitet och reliabilitet 

Här kommer vi att behandla validitet och reliabiliteten på arbetet. Det innebär en 

utvärdering av den empiri vi kommit fram till under studiens gång. Reliabiliteten och 

validiteten kommer att svara upp på om andra som är intresserade av att göra liknande 

studie kommer att få samma resultat av deras studie som det resultat vi kommer fram till. 

Samt om det mäter det vi vill mäta.  

 

3.5.1 Validitet 

Enligt Eriksson et al. (2011:60) handlar validitet om att ta reda på att forskningen 

verkligen innehåller det den säger sig innehålla. Bryman och Bell (2005:95-98) tar även 

de upp att validitet innebär om syftet att mäta ett begrepp verkligen mäter det begreppet. 

Det finns en rad olika sätt att bestämma validiteten på. Bryman et al. (2005:96) ger 

exempel på fem olika varianter. Dessa är ytvaliditet, samtidig validitet, prediktiv 

validitet, begreppsvaliditet och konvergent validitet.  

Vi kommer använda oss av ytvaliditet och begreppsvaliditet. Där ytvaliditet enligt 

Bryman et al. (2005:96) handlar om genom att fråga experter eller några personer som 

kan utses till domare för att se om de tycker innehållet verkligen mäter det begreppet som 

författarna säger sig mäta. Detta genom att vi kommer låta bland annat vår handledare att 

läsa detta för att få en bild av om vi har validitet. Begreppsvaliditet är enligt Bryman et 

al. (2005:96) att ta fram en frågeställning eller hypotes som ska ligga till grund för 

undersökningen och tolkningen av begreppet. Detta medför att det lättare går att ta reda 

på om undersökningen verkligen mäter det den säger sig mäta. En persons tankar och 

tolkningar om världen kan lätt synas igenom i arbete. Detta gäller även våra egna åsikter 

som författare både om det valda området eller utifrån hur vi tycker enkätpersonerna 

menat med en vis sak. Det gör att vi kan tolka det på ett helt annat sätt än vad personen 

som svarat på enkäten faktiskt menade. Detta är viktigt att vi tänker på och att vi försöker 
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vara neutrala i våra egna tankar och även försöka att se utifrån ett perspektiv där vi inte 

tolkar allt.  

3.5.2 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär enligt Eriksson et al. (2011:61) att de svar som fås via ett 

mättinstrument ska vara stadiga och tillförlitliga. De menar även att reliabilitet innebär att 

oavsett vilken det är som är undersökare och vad den undersöker för enheter ska svaret 

bli lika. Detta kännetecknar en hög reliabilitet. Bryman et al. (2005:94) tar upp att det vid 

mätning av reliabiliteten finns tre viktiga faktorer. Dessa är stabilitet, intern reliabilitet 

och interbedömarreabilitet. Stabilitet innebär om det resultat undersökningen fått fram 

inte skulle skilja nämnvärt om samma undersökning skulle göras direkt efter den första 

gjorts. Intern reliabilitet handlar om indikatorerna i en skala eller ett index kan anses vara 

följaktiga och pålitliga. Och den sista faktorn interbedömningsreliabilitet är enligt 

Bryman et al. (2005:95) innebär att när en enkät med öppna frågor ska sammanställas och 

delas in i olika kategorier beroende på vad personen i fråga svarat ska detta ske 

subjektivt. Detta kan medföra att valet av kategori inte blir lika vid olika personers 

tolkningar av svaren på enkäten.  

Enligt Bryman et al. (2005:94) finns det ingen bra lösningen för att skapa stabilitet vilket 

gör att det i de flesta forskningarna inte finns någon prövning av detta. De tycker att 

reliabiliteten i sig är viktigare att fokusera på. Detta medför att även vi inte kommer göra 

någon prövning av stabiliteten i vår forskning. Vi kommer inte heller använda oss av 

intern reliabilitet då den inte känns relevant för den typ av undersökning vi har valt och 

det resultat som vi förväntar oss få. Vi kommer däremot använda oss utav den tredje 

faktorn som var internbedömningsreliabilitet. Genom att vi båda kommer gå igenom alla 

enkäter var och en för sig för att vi inte ska göra någon inverkan på varandra. Sedan 

kommer vi jämföra och se om vi kategoriserat dem lika. Vi kommer till störst del 

använda oss av en internetbaserad enkät som till stor del sammanställs via hemsidan före 

vi får resultatet och de öppna svaren. Vi kommer för att skapa reliabilitet i vårt arbete 

använda oss av lika frågor till alla enkäter. Det kommer vara öppna frågeställningar för 

att inte få personen som svara på enkäten att avsiktligt ha en viss åsikt eller svara på ett 

visst sätt. Vi kommer att i arbetet ta med enkäten som en bilaga för att andra personer på 
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detta vis ska ha möjligheten att få fram samma svar som vi kommer få fram. 

Reliabiliteten på denna studie anser vi är hög, då vi anser att en liknande studie av andra 

undersökare skulle kunna ge ett liknande svar om de väljer lika metod som oss och lika 

urval och population. 
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4. Empiri 

Här kommer vi att sammanställa den empiri som vi samlat in under undersökningen. 

Detta med hjälp av de begrepp som vi använt oss av under operationaliseringen och i 

state of the art statement. 

4.1 Acceptansen av reklam-SMS 

Enkäten skickades till cirka 1500 personer och vi fick in 305 svar. Det var dock bara 230 

stycken som svarade på hela enkäten. Av de 230 stycken som svarade var 25 procent män 

och 75 procent var kvinnor. Åldersfördelningen blev som väntat mestadels mellan 20-30. 

Detta kan ses i tabellen nedan: 

 

 

Figur 5 – Åldersfördelning (Egen modell) 

Nästan alla har någon gång tagit emot ett reklam-SMS det var bara fyra procent som 

aldrig hade det. Bland de svarande var de vanligaste hemkommunen Gävle, Sandviken 

eller Söderhamn. Minst lika vanligt att hemkommunen var i närheten av Stockholm. En 

del från närkommunerna Ljusdal, Bollnäs, Hudiksvall, Älvkarleby och Uppsala.  

Konsumenterna svarar att det vid förfrågningar från olika företag om de får skicka 

reklam-SMS till dem är det några fler som väljer att inte godkänna än de som väljer att 

godkänna reklam-SMS. Det skiljer fem procentenheter mellan dem. Det fanns även ett 

öppet alternativ där den svarande på enkäten själv kunde skriva in vad den ansåg. I detta 
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fält var det vanligaste svaret att det beror på ett flertal olika anledningar. Där de flesta 

skrev att för att det ska godkänna reklam-SMS från företag ska det vara något som kan ge 

dem något och att de är ett företag de handlar ofta från och är intresserad av företagets 

varor eller tjänster. Vissa tycker att för att de ens ska kunna bli medlem i företagets 

kundklubb ska de vara ett företag där de handlar mycket ifrån. en del skriver att de fått 

reklam-SMS de inte upplever det godkänt eller inte vet hur de fått tag på deras 

mobilnummer. Vissa skriver också att det ibland vid medlemskap inte går att välja bort 

utan känner sig tvingad att gå med på att ta emot reklam-SMS fast de inte är intresserad 

och vill ta emot dessa.  

På frågan vad konsumenterna tycker om den mobila marknadsföringen via SMS har vi 

fått mycket spridda svar. Vissa tycker det är bra medan andra tycker det är dåligt. Några 

tycker även att det är sådär medan vissa inte har något åsikt alls. Vissa föredrar hellre 

reklam i brevlådan och vissa tycker att företaget blir mer påträngande av reklam via 

SMS. Många har svarat som de svarade på fråga 15, där de skriver att reklam-SMSet bör 

vara utformat med erbjudanden som är utformade efter vad personen har för behov och 

preferenser. 

"En naturlig utveckling av sociala medier”, "Modernt, nytt och enkelt”, "Inget speciellt, 

tycker det känns gammaldags av någon anledning.”, ”Kan vara miljövänligt”, 

"Irriterande och integritetskränkande”. Dessa citat är några svar som vi har fått på frågan 

om vad konsumenterna tycker om den mobila marknadsföringen via SMS. Vi har även 

fått väldigt spridda svar. Vissa tycker det är bra medan andra tycker det är dåligt. Några 

tycker även att det är sådär medan vissa inte har något åsikt alls. Vissa föredrar hellre 

reklam i brevlådan och vissa tycker att företaget blir mer påträngande av reklam via SMS 

medan andra tycker att reklamen via SMS är bättre än om de skulle bli uppringda av 

företaget. Vissa tycker att det är bättre med reklam-SMS än vad det är mer reklam-mail 

medan vissa tycker tvärt om. De vill inte bli överrösta med reklam-SMS då många anser 

att det är bra men att SMSen inte får sändas ut för ofta. 

Viktigt att ta upp av vad de tycker är att de tycker att den mobila marknadsföringen känns 

för påträngande och irriterande. Många påpekar att det känns som om det är inskränkande 
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på privatlivet och att det känns som tjatigt att få reklam-SMS. De tycker att det går för 

nära inpå privatlivet och att telefonen är en apparat som används vid viktiga händelser. 

Många tycker att den mobila marknadsföringen är bra om konsumenten själv får 

bestämma om den vill ta emot reklam-SMS eller inte. De tycker även att det är intressant 

och bra om det gynnar kunden genom relevanta SMS och lockar kunden personligen. 

Många påpekar även att telefonen är ett föremål som konsumenten alltid har med sig och 

att det är bra om reklamen som mottas är via SMS då det är lättillgängligt och enkelt att 

ta upp den. Detta för att de då slipper ha med sig kuponger som de lätt kan glömma 

hemma. Vissa skriver att det är ett bra sätt att nå ut till kunden, att de läser alltid SMS 

medan vissa slänger SMSet direkt de ser att det är ett SMS från ett företag. Några 

påpekar dock att det är jobbigt att få reklam-SMS då det känns tjatigt då det numera 

också har mailen kopplad till telefon vilket gör att de mottar reklamen där också. 

Det är enligt enkätsvaren viktigt att det ska vara enkelt att avsluta att få reklam via SMS 

om individen önskar det. Det ska förekomma i varje SMS om hur konsumenten ska gå till 

väga för att avsluta det. Det ska även vara på det viset att konsumenten ska godkänna och 

välja om den vill ta emot reklam via SMS innan de skickas ut. Om detta finns, tycker de 

flesta att det är helt okej att ta emot reklam via SMS. 

Att tidpunkten har en betydelse är det många som påpekar när de svarat på denna fråga. 

De vill inte ha SMS tidigt på morgonen och inte heller sent på kvällarna. Helgen är också 

en tid då många tycker att det är opassande med att få reklam-SMS. 

Personliga reklam-SMS är något som gör att vissa är positivt inställda till denna typ av 

marknadsföring och när erbjudandena är utformade efter varje individ. Det ska ge ett 

värde till kunden. 

De som tycker att reklam via SMS är negativt tycker oftast att det blir för tjatigt och att 

SMSen kommer för ofta. De tycker även att erbjudandena som de mottar inte är relevanta 

för dem, de är inte intresserade av de produkter som erbjuds. Här nedan följer två av de 

svaren som skrivits på denna fråga: 
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 "Jag tycker bara det är bra om jag har godkänt att de får skicka till mig och att de 

inte sker allt för ofta och på obekväma tider.” 

 Kan kännas påträngande ibland, har tagit bort smsreklam om det kommer för ofta.  

4.2 Utformning av reklam-SMS 

Betydelsen för om du vill köpa samma varumärke igen kan bero på hur medelandet är 

utformat vilket en av frågorna tog upp. Där sju olika alternativ som hade med 

utformningen av SMSet att göra kunde betygsättas i en skala från ingen betydelse till stor 

betydelse på fem steg eller ingen åsikt. Där de som hade störst betydelse var att det var 

relevant information, gav konsumenten ett värde och erbjudandet var i närheten. Där de 

som inte var av lika stor betydelse var att det var underhållande och personligt riktat till 

konsumenten. Tidpunkten när SMS:et inkommer var för en del av ganska stor betydelse 

medans de också var en lika stor del som tyckte det hade liten eller ingen betydelse. Det 

sista alternativet som var att konsumentens personliga information stannar hos företaget 

hade en stor spridning i svaren men det som utmärkte sig mest var de som svarat ingen 

åsikt, ganska stor betydelse eller varken eller.  

4.3 Typer av SMS-reklam 

Specialerbjudanden och tidsbundna erbjudanden var de typer av SMS flest tagit emot 

någon gång. Där det var ovanligt att få tävlings SMS och nästan ingen hade fått 

förfrågningar och omröstingar. Det var även någon enstaka som tagit emot bandsläpp 

från olika festivaler, mobilabonnemang, inbjudningar till klubbar och information från 

olika evenemang. 

Det finns fem olika typer av reklam-SMS som de som besvarade enkäten fick ta ställning 

om det gav dem annan syn på varumärket efter de hade fått dessa. Där kunde vi utläsa av 

svaren att specialerbjudanden och tidsbundna erbjudanden oftast hade positiv inverkan på 

varumärket, men också att en del svarat att de inte hade någon påverkan alls. 

Förfrågningar och omröstningar var det många som inte hade mottagit men av dem som 

hade mottagit denna sorts reklam-SMS hade mestadels inte haft någon påverkan eller haft 

negativ påverkan på varumärket. Den sista typen av reklam-SMS som är tävlingar hade 
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till stor del ingen påverkan alls på varumärket men nästan lika många tyckte det hade 

negativ inverkan på varumärket. 

De flesta som vill ta emot ett reklam-SMS vill helst ta emot erbjudanden och även 

tidsbundna erbjudanden då detta ger dem ett värde, medan det var få som ville ha te emot 

de övriga sorterna. Där de som inte ville ta emot ett reklam-SMS utmärkte sig genom att 

de var en del personer som påpekade detta. Där några påpekade att det vill kunna när de 

blir medlem i en klubb markera vad den är intresserad av och bara få dessa erbjudanden 

och inte andra den inte vill ha. 

4.4 Framgångsrika reklam-SMS 

20 procent läser alltid de reklam-SMS de får från olika företag medan 61 procent läser 

dem ibland och 11 procent läser dem inte alls. De övriga har valt att skriva i det tillagda 

fältet. Verkar reklam-SMS:et intressant eller om företaget är av intresse var något flera 

påpekade låg till grund om de läste SMS:et eller inte. Det var även två som skrev att de 

öppnade SMS:et mest för att det skulle försvinna.  

 

Figur 6 – Inköp eller agerande efter mottagandet av ett reklam-SMS (Egen modell) 

Där det framkom utav de som svarade i det tillagda fältet som i figur 6 ovan är detsamma 

som annat, att de antingen inte tagit emot något reklam-SMS eller att de skickar stopp-

SMS när det får ett.  

Ja, alltid  
1% 

Ja, oftast 
1% 

Ja, någon gång 
35% 

Ja, Sällan 
27% 

Nej, 
aldrig 
34% 

Annat 
2% 

Andel som efter att ha läst ett reklam-SMS gjort 
ett inköp eller på något annat sätt agerat 
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Figur 7 – Återkommande inköp (Egen modell) 

I figuren ovan (fig.7) kan utläsas att det är få som gjort ett återkommande köp till följd av 

ett reklam- SMS utan de flesta har aldrig gjort detta.  

 

Figur 8 – Medvetande (Egen modell) 

I figuren ovan (fig. 8) kan utläsas att de flest svarat på var att varumärket ibland, sällan 

eller aldrig tar större plats i medvetandet hos konsumenterna efter ett reklam- SMS.  

4.5 Matriser 
Här är de mönster som vi kunde identifiera på de öppna frågorna vid enkätsvaren. Dessa 

mönster kommer att beskrivas här och sedan analyseras och förklaras i analysdelen. I 

matrisen ligger frågorna i kolumner och svarspersonerna i rader. De frågor vi har valt att 

ta med här är, de ligger i kolumnerna och är enligt ordningen nedan (12, 15, 13):  

Ja,alltid 
1% 

Ja, ofta 
1% 

Ja, ibland 
15% 

Ja, sällan 
20% Nej, aldrig 

63% 

Andel som till följd av ett reklam- SMS gjort 
återkommande inköp av ett visst varumärkes produkter 

eller tjänster 

Ja, alltid 
3% Ja, oftast 

14% 

Ja, ibland 
31% 

Ja, sällan 
14% 

Nej, 
aldrig 
29% 

Ingen åsikt 
9% 

Andel som efter ett reklam- SMS upplever att företagets 
varumärke tar större plats i deras medvetande 
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12. Tänk på det mest positiva reklam-SMSet du fått. Vad gjorde att det kändes positivt? 

Nämn gärna ett företag som du fått ett reklam-SMS av som uppfattades positivt av dig 

15. Hur ska ett reklam-SMS utformas för att företagets varumärke ska verka intressant 

och ta en större plats i ditt medvetande? 

13. Tänk istället på det reklam-SMS som du uppfattade som negativt. Vad gjorde detta 

reklam-SMS negativt? Nämn gärna ett företag som du fått ett reklam-SMS av som 

uppfattades negativt av dig.  

Vad som gör ett reklam-SMS negativt 

Det var en del som inte valt att svara på denna fråga då den var en frivillig men 126 av 

230 valde att skriva vad de ansåg gör ett reklam-SMS som de mottagit negativit. Det 

framkom av svaren på frågorna i enkäten att om det är tjatigt reklam-SMS från företag 

som inte är intressant för konsumenten då den inte handlar där ofta gör det att SMS:et 

känns negativt. Även reklam-SMS från företag som skrivit något fel i första SMS:et 

skickar ett till strax efter för att rätta sina misstag skapar negativa vibbar. Där det kan 

kännas som att SMS:et inte var genomtänkt eller slarvigt gjort av företaget. Viktigt är 

också att SMS inte bara dyker upp fast personen inte har godkänt att de får skicka till 

denne. En annan sak som uppfattas negativt är när individen valt att skicka stopp-SMS 

men det ändå kommer reklam-SMS från det varumärket eller företaget. Att reklam-

SMS:et inkommer för ofta är också negativt. Att ett reklam-SMS kommer för ofta är 

olika från person till person, kan bara flertal i månaden, varje vecka och tre gånger om 

dagen är några av dem som nämns.  

Vissa tycker att situationen och vilket humör personen är på är en sak som påverkar om 

reklam-SMS:et känns negativt. Där många SMS raderas utan att de blir lästa av 

konsumenterna redan då de ser vem avsändaren är och anser sig inte intresserade av 

erbjudanden från detta företag eller varumärke. Även den del av SMS:et som kan ses utan 

att SMS:et öppnas gör att konsumenten kan avgöra om de vill öppna SMS:et eller inte 

skriver ett flertal konsumenter.  
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En av de som gjorde enkäten svarade att SMS som börjar med att de ber om ursäkt för 

diverse saker för att sedan presenterna ett erbjudande gör att konsumenten vid första 

anblick tror att denne är ”utvald” men sedan förstår att det bara är ett sätt för dem att 

locka köpare var ett negativt sms för denne person. Andra SMS som också räknas som 

negativa är dem SMS som kommer trots att individen sagt ifrån sig reklam-SMS från det 

företaget eller inte godkänt att de får skicka reklam-SMS till en eller att de helt enkelt 

kommer fel. Ett exempel på de som svarat är detta citat: ”Erbjudande om foderinköp eller 

traktormässa på min privata mobil, för mitt jobbs räkning.”. Handlar konsumenten sällan 

eller nästan aldrig från företaget i fråga känns det irriterande och att de borde välja att inte 

skicka SMS till dem. Krävs det inköp för ett visst värde för att få exempelvis en rabatt 

eller liknande gör detta att erbjudandet inte känns som speciellt och ofta ratas. Låg rabatt 

och fri frakt är något individerna inte vill ha då det ger ett för lite värde för att det ska 

vara något att positivit för kunden. Självklart finns det även dem som inte upplever att det 

fått något negativt SMS dessa var dock få.  

Flertalet ger reklam-SMS från telefonbolag som exempel på negativa reklam-SMS de 

inte vill ha. Ett klädföretag blev nämnt många gånger som exempel på negativ reklam-

SMS detta på grund av att de har invecklande erbjudanden, för långa SMS, skickar för 

ofta, för röriga meddelanden och leder mest till irritation. Även spelbolag med olika 

erbjudande om att du bör spela på något eller att om du gör en insättning på ett visst 

värde får du ett visst värde som bonus detta var det en del som påpekade.  

Här nedan är fyra exempel på de svar vi har fått: 

 ”Det kändes upprepade när det kom liknande erbjudanden hela tiden. Behovet av 

att handla fanns aldrig eftersom det alltid kom nya erbjudanden.” 

 ”Jag läser sällan reklamen via SMS och tycker dessutom att det känns som ett 

intrång på min privata sfär när det kommer reklam till min mobil. Vilket gör att 

jag anser att all den sortens reklam är negativ.”  
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 Mobilen känns såpass personlig att reklam-SMS uppfattas som om det inkräktar 

på min personliga sfär. Det uppfattas av mig som integritetskränkande och något 

jag gärna avsäger mig. 

 Jag bor långt från närmsta stad och blir därmed lite irriterad när det kommer 

erbjudanden i stil med "25% endast idag", och ""25% fram till imorgon" då jag 

inte har möjlighet att ta mig till en affär på kort varsel. Om det ändå ska vara 

erbjudanden kan de ju meddela detta lite i förväg. Borde ju öka chansen till 

försäljning dessutom. 

Hur ska ett reklam-SMS utformas för att företagets varumärke ska verka intressant och ta 

en större plats i ditt medvetande? 

Relevans: 

Många menar att reklam-SMS:et ska vara utformat efter vad individen har för behov. Det 

ska vara intressant och innehålla erbjudanden som lockar individen personligen. 

Erbjudandet ska vara väsentligt för konsumenten som mottar SMS:et. Det ska alltså vara 

utformat efter vad individen som är mottagaren av SMS:et har för behov och intressen. 

Några tycker även att erbjudandet de ska få ska utgå efter vad de tidigare har köpt och 

sedan utforma erbjudanden på liknande produkter. Riktad till konsumenten och unik. De 

svarar även att de som konsumenter vill känna sig speciell genom att SMS:et kan börja 

med ett trevligt ”hej” och även namnet på den som mottar SMS:et. En av de som svarat 

på enkäten menar att det är större chans för företaget att ta större plats i medvetandet hos 

konsumenten om informationen som den får via reklam-SMS väcker ett intresse hos 

denne. Smsen ska därför vara inriktade specifikt efter kunden. "Om jag är en kille i 20-

års åldern vill jag inte ha reklam om tamponger.”, "Det ska vara nischat mot mig som 

individ och inte för att jag tillhör en viss målgrupp. Det blir för opersonligt”. 

Erbjudanden och rabatter: 

Många skriver att reklam-SMSet bör innehålla ett bra och intressant erbjudande och även 

någon spännande kampanj för någon vara som konsumenten är intresserad av. Många 

tycker att det bör ligga fokus på att ge ett erbjudande som ger en hög rabatt, då många 
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anser att 10-20 procent är för lågt. En påpekar dock att detta är svårt då företagen inte kan 

skänka bort deras varor. Några anser även att reklam-SMSen bör innehålla rabatter och 

erbjudanden för att SMSet inte bara ska vara ur reklam-syfte. De tycker då att det kan bli 

onödiga SMS som de får. Ett erbjudande kan vara att de får varan Y med på köpet när de 

köper varan X. 

Några citat ur enkäterna: 

 "Det är viktigt att smsen är utformade med bra erbjudanden”. 

 "Om någon får lov att störa mig på min privata mobil måste det vara av vikt. Det 

måste med andra ord vara ett riktigt bra erbjudande.” 

Många skriver att reklam-SMSet ska vara tidsbegränsat och några skriver även att 

erbjudandena som de får ska räcka några dagar och inte bara i en dag. Det skulle då ge en 

större möjlighet till att planera in det inköp som de vill göra utifrån att ha fått reklam-

SMSet. Här kan även vara värt att ta upp att de gärna vill ha rabatter efter olika 

personliga köp som de har gjort. Rabatterna ska därför utformas efter konsumenten och 

vad den tidigare har köpt. Exempel här kan vara Ica som ofta ger en viss procent rabatt på 

de varor som konsumenten ofta har köpt. "SMS:et ska ha ett faktiskt värde. Ex: Visa upp 

detta SMS vid nästa inköp hos oss bjuder vi dig på en valfri vara" 

Karaktär: 

Många som svarat på enkäten har skrivit att de anser att reklam-SMSet bör vara kort och 

koncist, därför anser vi att detta är ett nyckelord som är viktigt att ta upp. De skriver att 

SMSet ska vara kort, tydligt och budskapet ska utan att ta upp för mycket information i 

meddelandet. Det ska inte heller innehålla någon onödig information. Några skriver även 

erbjudandet ska komma först då det annars är lätt att de tröttnar när de läser vilket de 

menade skulle göra att de slutade läsa och därmed missar erbjudandet. Många skriver att 

ett för långt reklam-SMS skulle göra att de tappar intresset då det blir för långt och tar för 

lång tid att läsa igenom. "Kort och informativt och innehålla en rabatt av något slag. Inte 

allt för tidsbegränsat, gärna några dagar på sig. Annars blir man frustrerad om man vill 

utnyttja erbjudandet och inte kan." Det är även några som påpekar att SMSet ska vara 

https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=87012&f_rid=6129328
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=87012&f_rid=6129328
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=87012&f_rid=6129328
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språkmässigt korrekt, enkelt och med tydlighet vad som gäller. Det ska inte vara någon * 

med finstilt text nedanför som lätt kan missas. 

 

Figur 9. Matris (egen figur utifrån insamlad empiri) 

Detta är den matris där alla enkätsvaren är uppdelade efter de olika stegen och hur vilka 

som svarat liknande på frågorna. Utifrån denna matris kommer vi att ta upp de olika 

matriserna som vi ska analysera.  
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Första raden i modellen tar upp frågorna, där första kolumnen tar upp fråga 12, andra 

kolumnen tar upp fråga 15 och sista kolumnen tar upp fråga 13. Under fråga 12 i andra 

raden tas det upp om konsumenten tagit emot ett erbjudande som denne varit positiv till 

eller om det inte har fått ett sådant reklam-SMS. Kolumnerna på rad 3 tar upp "Ja", 

"Erbjudanden, rabatter", "Varav kundklubbar", "Handlar ofta", "Karaktär på 

erbjudandet", "Tidpunkten för erbjudandet", "Speciellt" och "Har inte fått erbjudanden 

som den är positiv till. Fråga 15 tar upp om hur reklam-SMS:et ska utformas. Där 

kolumerna i rad 3 är "Erbjudanden, rabatter", "Varav kundklubbar", "Relevant", 

"Katarktären på erbjudandet", "Tidpunkten och tidsbegränsningen för erbjudandet" och 

"Acceptansen". Under fråga 13 i andra raden tas det upp om konsumenten tagit emot ett 

erbjudande som denne varit negativ till eller om det inte har fått ett sådant reklam-SMS. 

Kolumnerna på rad 3 tar upp "Ja", "Erbjudanden, rabatter", "Varav kundklubbar", 

"Handlar sällan", "Karaktär på erbjudandet", "Tidpunkten för erbjudandet", "Speciellt" 

och "Har inte fått erbjudanden som den är positiv till. Detta kan även utläsas i bilaga 3. 

 

Matris 1 

 

Figur 10 - Matris 1 (Egen modell) 

Som vi kan se i denna matris har alla tagit emot ett reklam-SMS som de har uppfattat 

som positivt, detta meddelande innehöll endast erbjudanden och rabatter samt 

information om klubbkvällar eller liknande. Svarsfrekvensen på fråga 15 i denna matris 

är låg, de som svarat har svarat att de vill ta emot reklam-SMS som innehåller 
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erbjudanden och rabatter, två stycken tycker här att relevansen och karaktären på reklam-

SMS:et är viktig. Majoriteten av de som fått ett negativt reklam-SMS tycker att det är 

karaktären på SMS:et som gjort det negativt. Gemensamt för svarspersonerna i denna 

matris är att alla har mottagit ett reklam-SMS som är positivt och som innehöll ett 

erbjudander, en rabatt, information om klubbkvällar eller liknande.  

Matrix 2 

 

Figur 11 - Matris 2 (Egen modell) 

I denna matris kan vi se att de som har tagit emot ett reklam-SMS som uppfattats som 

positivt har också tagit emot ett som uppfattats negativt. Alla som tagit emot ett reklam-

SMS som uppfattats som positivt har tagit emot ett erbjudande eller en rabatt som gett 

denna positiva känsla. Svaren på vad som gjorde det negativa reklam-SMS:et negativt är 

spridda men några tycker att det är erbjudandet som gjort det negativt. Medan andra 

tycker att det är karaktären på erbjudandet som gjorde det negativt. Detta var det många 

som påpekade. ”Inte för ofta för då blir irriterande" Detta har vi lagt under karaktären på 

erbjudandet. De tycker att vissa företag skickar sina reklam-SMS allt för ofta med nästan 

identiska erbjudanden vilket gör att de inte ens läser SMSen. Citat från enkätsvaren: "Inte 
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för frekventa för då känns det verkligen som massreklam, opersonligt och desperat. 

Kanske enstaka, väl komponerade och med bra värde för mig kan vara intressanta. Men 

sådana har jag aldrig fått”. Det är även några som tycker att tidpunkten gjorde reklam-

SMS:et negativt. Majoriteten tycker att ett reklam-SMS ska innehålla erbjudanden eller 

rabatter för att ett reklam-SMS ska leda till att företaget tar en större plats i konsumentens 

medvetande. Det är även många som anser att företaget bör tänka på karaktären på 

SMS:et, detta kan bland annat vara att de anser att reklam-SMS:et ska vara kort och 

koncist. Eftersom det annars kan leda till att konsumenten tappar intresset och slutar att 

läsa SMS:et. Gemensamt här är att alla tagit emot både ett positivt reklam-SMS och ett 

negativt.  

Matrix 3 

 

Figur 12 - Matris 3 (Egen modell) 
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I denna matris kan vi se att de som tagit emot ett reklam-SMS som de har uppfattats som 

positivt har innehållit ett erbjudande eller en rabatt. Majoriteten tycker här även att ett 

reklam-SMS ska innehålla erbjudande eller rabatter för att det ska leda till att företaget tar 

en större plats i konsumentens medvetande. Några tycker även att relevansen har en 

betydelse. Det som skiljer denna matris från matris 2 är att svarsfrekvensen på fråga 13 är 

låg, det är inte många som har svarat på denna fråga vilket kan bero på att de inte har 

tagit emot ett negativt reklam-SMS någon gång. Gemensamt för svarspersonerna här är 

att det reklam-SMS de fått som varit positivt har innehållit ett erbjudande samt att nästan 

ingen har mottagit ett negativt reklam-SMS, till skillnad mot för de andra matriserna. 

Matrix 4 

 

Figur 13 - Matris 4 (Egen modell) 

I denna matris kan vi se att det är få som har fått ett erbjudande eller en rabatt som varit 

positiv. Majoriteten har fått ett reklam-SMS som har varit positivt av anledningen att det 

har varit karaktären på erbjudandet som varit positivt. Till skillnad mot för de andra 

matriserna är det mindre som efterfrågar ett erbjudande som reklam-SMS på fråga 15. 

Här är det även några som bara svarat på den första frågan men inte gett någon mer 

synpunkt eller liknande på resten av frågorna. 
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Matrix 5 

 

Figur 14- Matris 5 (Egen modell) 

I denna matris är det ingen som svarat på första frågan. Alla här har tagit emot ett reklam-

SMS som uppfattats som negativt. Där majoriteten har fått ett erbjudande eller en rabatt 

som varit negativ. Några har svarat på fråga 15 där de anser att reklam-SMSet bör 

innehålla ett erbjudande. Några har påpekat att det är viktigt att tänka på relevansen vid 

utformandet av reklam-SMS:et.  
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Matrix 6 

 

Figur 15 - Matris 6 (Egen modell) 

I denna matris kan vi se att svarsfrekvensen är ganska låg på de flesta frågorna. Det är 

framförallt fråga 13 som det är mest svar på, den som tar upp det negativa reklam-SMS:et 

Här kan vi se att det är lite mer än hälften som har tagit emot ett reklam-SMS som 

uppfattats som negativt. Det är även lite spridda svar på fråga 15, om hur ett reklam-SMS 

bör utformas.  
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5. Analys 

Här kommer vi att göra vår analys. Vid den kvantitativa delen kommer vi att göra Chi
2
-

test för att mäta olika samband mellan de variabler vi vill undersöka och vid den 

kvalitativa delen kommer vi att analysera de matriser som vi funnit i empirin.   

5.1 Kvantitativ analys 

Här kommer vi att göra Chi
2
-test för att mäta samband mellan de olika variablerna som vi 

vill undersöka. Detta för att se om det finns ett samband mellan dessa eller om det endast 

beror på slumpen.  Där vi kommer utveckla vissa av hypoteserna vi satt upp genom att 

utveckla dem och använda oss utav de underkateogier under de olika begreppen vi vill 

undersöka i våra hypoteser. Nio samband kommer att undersökas utifrån våra tre 

hypoteser, detta för att vi anser att saker inom de olika begreppen kan ha olika påverkan 

på det framgångsrika reklam-SMS:et, därför kommer de att undersökas var för sig.  

5.1.1 Acceptansen av reklam-SMS 

Här kommer två Chi
2
-test att göra för att se om könet har ett samband med acceptansen 

att ta emot reklam-SMS och om relevant innehåll i reklam-SMS har något samband. Där 

vi kommer att ta reda på detta genom att mäta acceptansen mot könet och även 

acceptansen mot relevansen för konsumenten. 

Undersökning av sambandet mellan fråga 1 och fråga 5 

Undersökning om det finns något samband mellan kön (fråga 1) och acceptansen till att ta 

emot reklam-SMS (fråga 5).  

Pearson Chi-Square = 8,675; DF = 2; P-Value = 0,013 

Chi
2
-testet visade att det fanns ett samband mellan dessa två variabler, acceptansen att ta 

emot reklam-SMS och kön, med en signifikansnivå på 1,3 procent. Denna signifikansnivå 

understiger den kritiska signifikansnivån på 5 procent vilket innebär att nollhypotesen 

förkastas och att ett samband finns. Bayne (2002:134) tar upp att könet har betydelse för 

om konsumenten godkänner att ta emot reklam-SMS eller inte. Detta kan vi se genom vår 

statistiska analys att stämmer även enligt vår undersökning eftersom ett samband finns 

mellan könet och acceptansen. Dock anser vi att detta är något vi inte kan ge en generell 

uppfattning om, då vi har fler kvinnor än män som svarat på vår enkät. Vi kan bara uttala 
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oss om vårt urval som svarat på enkäten och bland dessa fanns ett samband. Detta innebär 

att i det urval vi har beror acceptansen av könet. Dock påpekar Rettie et al. (2005) att 

könet inte har någon betydelse utan att det är oftast åldern som har en betydelse. Enligt 

vår undersökning fann vi som vi nämnt att könet har en betydelse, detta som även Bayne 

(2002:134) menar.  

Undersökning av sambandet mellan acceptansen till att ta emot ett reklam-

SMS och relevant reklam-SMS utformat efter konsumenten 

Undersökning om det finns något samband mellan acceptansen till att ta emot SMS och 

om reklam-SMS:et är relevant utformat för konsumenten. 

Pearson Chi-Square = 20,195; DF = 4; P-Value = 0,000 

Chi
2
-testet ger här ett signifikansvärde på 0,00 procent vilket innebär att nollhypotesen 

kan förkastas och att det finns ett statistiskt signifikant samband. Enligt vår undersökning 

kommer vi fram till samma sak som Rettie et al. (2005), att det finns ett samband mellan 

relevansen och acceptansen till att ta emot reklam-SMS. Detta kan även bero på andra 

saker men vi anser att relevansen spelar in till viss del. Detta medför att det är viktigt att 

utforma reklamen efter vad konsumenten har för behov eftersom det skulle kunna locka 

konsumenterna mer till att göra inköp. Om konsumenten kan tänka sig att göra inköp av 

relevant reklam anser vi att de även kan tänka sig att acceptera reklamen för att de ska 

kunna få erbjudandena till sin mobil och kunna använda sig av dessa.   

 

Enligt vår empiriska undersökning visar det på att acceptansen av reklam-SMS beror på 

kön och om informationen är relevant. Vi anser att det mer beror på att många tycker att 

acceptansen är viktigt när det gäller reklam via SMS. Vi anser att acceptansen beror på 

vad individen har för intressen. Det är oftast kampanjen som har den största betydelsen 

för acceptansen, detta enligt Rettie et al. (2005). Det som även påverkar är hur relevant 

reklamen är för konsumenten och hur intressant denna är. Vi anser att detta stämmer då vi 

kom fram till att kön inte har någon inverkan på acceptansen och att de flera yngre tycker 

bättre om reklam via SMS och accepterar mer reklam-SMS än vad äldre gör. Vi kom 

fram till att det ska erbjuda bra erbjudanden, vara intressant och anpassat efter individen. 
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Det ska vara ett företag som är intressant för individen, exempelvis beroende på vad den 

har för intresse.  

 

5.1.2 Framgångsrika reklam-SMS 

Här kommer vi att analysera samband mellan olika faktorer och det framgångsrika 

reklam-SMS:et. Där framgånsrika SMS kommer att sättas mot acceptansen, tidpunkten 

när reklam-SMS:et inkommer, relevant information, ger konsumentetn ett väre, är 

underhållande för konsumenten, närheten till erbjudandet och att den personliga 

informationen stannar hos företaget. Dessa faktorer är valda utifrån begreppet 

utformingen av reklam-SMS:et där de underliggande faktorerna är de vi mäter mot ett 

framgångsrikt reklam SMS.  

Undersökning av sambandet mellan acceptansen till att ta emot reklam-SMS 

och det framgångsrika reklam-SMS:et. 

Pearson Chi-Square = 46,010; DF = 6; P-Value = 0,000 

Chi
2
-testet visade på att det fanns ett samband mellan dessa två variabler med en 

signifikansnivå på 0,00 procent. Detta innebär att nollhypotesen förkastas och att ett 

samband finns enligt mothypotesen. Enligt denna statistiska analys kommer vi fram till 

att ett samband finns mellan acceptansen och det framgångsrika reklam-SMS:et, som 

innebär att ett inköp eller annat agerande har skett till följd av reklam-SMS:et. För att en 

konsument ska acceptera att ta emot reklam-SMS anser Bauer et al. (2005) att denne bör 

se en fördel med att ta emot reklam till sin mobil. Att det är enklare att ha en 

mobilkupong med sig i sin telefon kan vi se att många tycker vid den empiriska 

insamlingen. Detta är något som vi kan se som en fördel med den mobila 

marknadsföringen vilket skulle göra konsumenten skulle kunna se detta som en fördel 

som skulle leda till att de accepterar den mobila marknadföringen. Detta innebär att 

acceptansen kan bli högre om företag skickar ut rabattkuponger via SMS istället för 

reklam via brevlådan. Vi anser att detta gör det enklare för konsumenterna att agera och 

göra ett inköp efter att ha fått kupongen till sin mobil. Vi anser att det är lätt att glömma 
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kupongen hemma, vilket gör att detta vore en fördel som skulle kunna leda till att 

acceptansen till att ta emot reklam-SMS ökar.   

Som Bauer et al. (2005) skriver anser vi att acceptansen är viktig för att den mobila 

marknadsföringen via SMS ska vara effektiv, detta då många skriver vid enkäten att de 

tycker att det är viktigt att det ska vara tydligt att konsumenten själv accepterat att ta emot 

reklam-SMS. Många tycker annars att detta kan bli irriterande och inskränkande på 

privatlivet. Dock finns det en lag på att inte skicka ut reklam-SMS om konsumenten inte 

har godkänt det innan, några svar tyder på att det är något som konsumenterna inte vet 

om. Då många skrivit att det är viktigt att konsumenten får bestämma själv om den vill ta 

emot den anser vi att det är viktigt för att SMS:et inte ska bli irriterande och inskränkande 

på konsumentens privatliv. 

Undersökning av sambandet mellan tidpunkten när reklam-SMS:et inkommer 

och det framgångsrika reklam-SMS:et. 

Pearson Chi-Square = 8,226; DF = 6; P-Value = 0,222 

Chi
2
-testet visade en signifikansnivå på 22,2 procent, detta innebär att det är 22,2 

procents chans att det råder ett oberoende mellan variablerna. Det innebär även att det är 

22,2 procent sannolikhet att nollhypotesen förkastas felaktigt och därför kan den inte 

förkastas. Nollkypotesen stämmer vilket innebär enligt den statistiska analysen 

tidpunkten för när reklam-SMS:et inkommer till konsumenten inte har någon betydelse 

för om ett inköp blir aktuellt eller inte.  

Vissa av de enkätsvar som vi fått in på de öppna frågorna påpekar att det är viktigt med 

tidpunkten. De menar att det är viktigt att reklam-SMSen inte inkommer på kvällen, 

morgonen eller på helgerna. Dock kunde vi se vid matriserna att det är väldigt få som 

anser det och ett svar vid enkäterna var bland annat: ”Tidpunkten för utskicket är också 

viktig. Att vakna mitt i natten för att jag fått reklam på telefonen gör ingen glad”. Att bli 

väckt av att få reklam-SMS anser vi kan påverka lojaliteten till varumärket, då negativa 

tankar om det företag som skickar ut det uppstår genom att det blir ett störande för 

konsumenten. Enligt den statistiska analysen finns det inget samband mellan tidpunkten 

när reklam-SMS:et inkommer och ett agerande. Rettie et al. (2005) ansåg att tidpunkten 
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var viktig för när reklamen via SMS inkommer till konsumenten, men enligt vår studie är 

det inte på detta vis. Eftersom vi kunde se detta vid både den kvantiativa och den 

kvalitativa metoden. Scharl et al. (2005) menar att reklam-SMS:et bör komma nära själva 

köpbeslutet. Flertalet som svarade på enkäten påpekade att det är viktigt att reklam-

SMS:et med erbjudande kommer till konsumenten när de efterfrågar den varan. Vi anser 

dock att detta är svårt då företag inte kan veta vad konsumenterna efterfrågar vid det 

tillfället de ska sända ut ett SMS. Detta gör det svårt för företag att skicka andra 

erbjudanden och rabatter än som de som skickas ut till dem flesta. Vi anser att ett 

alternativ här kan vara att de kollar upp vad varje kund har för köpmönster och när de 

köper olika saker hos företaget, vad de köper mest av. Dock är inte detta representativt 

för urvalet men vi anser att det är viktigt att ta upp ändå. Några påpekar att om SMS:et 

kommer när de hoppas på ett SMS från någon annan person eller väntar på ett SMS från 

någon annan person kan detta skapa negativa tankar mot företaget, men vi anser även här 

att detta inte är något som företaget kan undvika eller förebygga då de inte kan veta när 

konsumenterna väntar SMS från någon speciellt. Vi anser att det är viktigt att inte skicka 

ur reklam-SMS:et på morgonen, kvällen eller på natten, men bara de skickas ut på dagen 

har tidpunkten ingen betydelse. Om en konsument får reklam-SMS:et när denne är på 

lektion i skolan anser vi att detta inte påverkar något, utan att det istället skulle kunna 

leda till att ett inköp inte blir aktuellt eftersom den bara kan trycka bort SMS:et då 

eftersom konsumenten då inte har tid att läsa detta. Vilket skulle kunna leda till att 

konsumenten då ser SMS:et för sent eller inte ser det alls. Detta skulle kunna vara en 

anledning till att ett köp inte blir aktuellt.  

  

Undersökning av sambandet mellan relevant information till varje individ och 

det framgångsrika reklam-SMS:et. 

Pearson Chi-Square = 22,208; DF = 6; P-Value = 0,001 

Här vill vi studera om informationen som finns i reklam-SMS:et påverkar det 

framgångsrika reklam-SMS:et, det vill säga om en relevant information riktad till 

konsumenten kommer leda till att reklam-SMS:et blir framgångsrikt och påverkar 

konsumenten till att agera och göra ett inköp. Här ger Chi
2
-testet oss en signifikansnivå 

på 0,1 procent, vilket är under testets kritiska signifikansnivå på 5 procent. Det innebär 
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att nollhypotesen förkastas och att mothypotesen stämmer. Här kan vi då se att samband 

råder mellan dessa variabler. Detta innebär att om informationen i reklam-SMS:et är 

relevant för individen kan det påverka reklam-SMS:et positivt och göra det framgångsrikt 

och leda till att konsumenten gör ett inköp. Personer lockas av olika saker. Vissa av höga 

rabatter medan andra lockas av låga rabatter om det är vid rätt tillfälle och om det är 

något som konsumenten vid tllfället efterfrågar. Beroende på vad konsumenten bor, har 

för intressen och hur längesedan det var konsumenten handlade hos företaget anser vi att 

reklamen bör utformas olika, eftersom en konsument efterfrågar olika saker. Detta för att 

skapa en relevant reklam som lockar varje individ till att köpa. Desto mer inriktad och 

relevant reklamen är till varje individ, desto mer anser vi att det bör öka inköp genom att 

ta emot ett reklam-SMS. Vi anser här att en konsument vill känna sig utvald när den 

mottar ett reklam-SMS och inte känna sig som en i mängden av alla som får SMSet. 

Detta påpekar även några vid svaret på empirin. En skriver detta: ”Först och främst ska 

det vara relevant. Om jag är en kille i 20-årsåldern så vill jag inte ha reklam om 

tamponger".  Detta visar på att utformningen av SMSet är viktigt och att det formas 

relevant efter vad kunden har för behov vilket också Rohm et al. (2012) påpekar då 

företag bör sätta kunden i fokus. Att lägga fokus på kunden och ta reda på vad denne har 

för behov anser vi är viktigt då det gör att kunden känner att den är speciell och får den 

information den efterfrågar. Om kunden känner sig speciell anser vi att det är större chans 

att denne gör ett inköp än om den känner att reklam-SMS:et inte är utformat efter sig 

själv. Detta påpekar Rettie et al. (2005), erbjudandet bör vara relevant för att det ska 

kunna leda till att känslan av personlighetsintrång minskar. Detta skulle även kunna leda 

till att acceptansen ökar (Rettie et al. 2005).  Detta var något som vi kunde se vid Chi
2
-

testet där vi mätte sambandet mellan acceptansen och relevant information.  

 

Rohm et al. (2012) tar även upp att reklamen bör formas efter och vad företagen bör ha i 

åtanke vid utformningen är att reklamen ska vara relevant för kunden, den ska vara 

intressant och meningsfull för kunden. Skräddarsydd information är även viktigt enligt 

Scharl et al. (2005) och Bamba et al. (2002) Att det ska vara utformat efter bland annat 

var kunden bor och vad den har för sociala faktorer spelar även in enligt Rohm et al. 

(2012), vilket både vi och konsumenterna som har svarat på vår enkät anser. Vi anser 
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detta för att det är viktigt att reklamen som inkommer ska vara relevant för sig själv och 

sina intressen, de sociala faktorerna. Vår statistiska analys visar även detta eftersom ett 

samband råder enligt Chi
2
-testet. 

 

Att skicka ut reklam via SMS som är baserat på tidigare köp är något som vi upplever är 

positivt, det har också några av dem som har svarat på enkäterna svarat då de upplever 

detta som något positivt när de utgår ifrån de tidigare köpen och formar erbjudanden efter 

detta. Citat angående detta: ”De bästa erbjudanden och mest positiva tycker jag är de 

som är anpassade efter tidigare köp”. Ett exempel på detta är ICA, som sänder ut 

erbjudanden med rabatter på de varor som konsumenten har handlat mest av. Detta gör 

att erbjudandena blir mer relevanta för den enskilde konsumenten. Detta eftersom de 

flesta handlar mycket av olika saker och erbjudandena kommer att formas efter detta. 

Detta skulle kunna leda till att konsumenten känner sig speciell och efter att ha mottagit 

ett reklam-SMS gör ett inköp eller på annat sätt agerar. Många kommer även känna sig 

speciella och det skulle även kunna leda till att nya kunder kommer och handlar när de får 

reda på detta.  

 

Leppäniemi et al. (2005) skriver att det är viktigt att veta vad konsumenterna har för 

behov, livsstil och preferenser. Detta för att tillmötesgå dem och skapa goda relationer till 

konsumenten. Att skapa goda relationer till konsumenten är ett sätt att skapa 

kundlojalitet. Vi anser att detta är viktigt då det är viktigt att skapa reklam som är 

anpassade efter vad individen har för behov, detta för att de ska göra ett agerande och 

köpa det som reklam-SMS innehåller, vilket i sin tur skulle kunna skapa återkommande 

inköp som skulle kunna leda till god kundlojalitet till varumärket. Målen kan bland annat 

vara konsumentens behov, preferenser, livsstil och geografi. Dessa mål är olika för alla 

individer och det är därför viktigt att förstå för att kunna uppfylla varje individs behov 

och skapa en god en-till-en relation till konsumenten, enligt Leppäniemi et al. (2005). Vi 

anser även här att relevansen även är viktig då vi anser att det kan ge goda relationer till 

konsumenten eftersom konsumenterna blir intresserade då reklamen uppfyller deras 

behov och preferenser.  
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Ett misslyckande som Rohm et al. (2012) tar upp är att företag misslyckas lätt med 

reklamen om den utformas lika till alla. Dock kan vi se vid våra matriser att det endast är 

30 stycken som har påpekat att relevansen är viktig för att utforma ett reklam-SMS som 

skulle göra att företagets varumärke skulle ta en större plats i konsumentens medvetande, 

trots att det är endast 30 som ansett att relevansen är viktig är det en av de tre variabler 

som ligger högst. Därför är det viktigt med relevansen vid utformandet av meddelandet, 

för att företag inte ska misslyckas med sin reklam. Detta styrker vi med vårt statistiska 

analysresultat som visar på detta samband, att relevant information påverkar om 

konsumenten kommer att göra ett inköp efter att ha mottagit ett reklam-SMS.  

Ett citat från enkäterna: ”Timingen är viktig för när SMS:et inkommer. Dock är det inget 

företaget kan veta eller planera in mer än att låga rabatter och erbjudanden som inte är 

så jättespeciella bör skickas till de kunder som handlar ofta hos företaget ex 1-4 ggr i 

månaden eller oftare”. 

 

Undersökning av sambandet mellan om reklam-SMS:et ger ett värde för 

konsumenten och det framgångsrika reklam-SMS:et. 

Pearson Chi-Square = 36,113; DF = 6; P-Value = 0,000 

Chi
2
-testet ger här en signifikansnivå på 0,00 procent vilket innebär att nivån är under 

den kristiska signifikansnivån på 5 procent och nollhypotesen förkastas, mothypotesen 

om att ett samband råder är den som gäller vilket innebär att ett samband finns mellan 

dessa. Om ett reklam-SMS innehåller ett värde till konsumenten kan detta leda till att 

konsumenter gör ett inköp eller på annat sätt agerar. 

Inkommer ett reklam-SMS som inte ger konsumenten ett värde vill inte denne göra ett 

köp utan den raderar eller läser inte ens SMS:et. Vilket inte skapar något positivt för 

varken företget eller kunden. Utan att skapa ett värde till kunden är viktigt att ha i 

åtanken vid utformandet av reklam-SMS:et. 

 

"SMS:et ska ha ett faktiskt värde. Ex: ' Visa upp detta SMS vid nästa inköp hos oss bjuder 

vi dig på en valfri vara´”. Detta är ett utav de svar som tar upp om SMS-reklamens värde. 

Rettie et al. (2005) tar upp att den mobila marknadsföringen ska kommunicera ett starkt 

värde till konsumenterna. Detta genom att reklamen ska bestå av underhållning, ha ett 
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innehåll som är intressant, förmåner eller andra specialerbjudanden. Detta är viktigt 

genom att många av de enkätsvar vi har fått in säger att de vill att den mobila 

marknadsföringen via SMS ska innehålla bra erbjudanden som lockar dem. Erbjudandena 

ska vara relevanta för konsumenterna. Att skicka ut relevanta reklam-SMS anser vi att 

ger ett större värde till konsumenten, då den blir intresserad av erbjudandet och 

varumärket som erbjuder detta. 

Undersökning av sambandet mellan ett underhållande reklam-SMS och det 

framgångsrika reklam-SMS:et 

Undersökning om det finns något samband mellan ett underhållande reklam-SMS och det 

framgångsrika reklam-SMS:et, om ett reklam-SMS:et kan leda till att konsumenten gör 

ett inköp om reklam-SMS:et är underhållande.  

Pearson Chi-Square = 10,665; DF = 6; P-Value = 0,099 

En signifikansnivå på 9,9 procent innebär att nollhypotesen inte kan förkastas då det finns 

9,9 procents risk att den felaktigt förkastas. Detta innebär att nollhypotesen stämmer, det 

råder alltså ett oberoende mellan variablerna, vilket typer på att det inte finns något 

samband. Testet visar på att om ett reklam-SMS är underhållande inte har någon 

betydelse på om konsumenten kommer att göra ett inköp eller inte. Dock kan vi efter att 

ha tolkat den kvalitativa undersökningen se att många anser att reklam-SMS:et ska vara 

underhållande för att det ska tycka det är intressant och göra något till följd av det. 

Därifrån följer citatet: ”Det finns ett företag som skickar positiva SMS-erbjudande till 

sina kundmedlemmar. Jag tycker de känns positiva för att de är personliga och skriver på 

ett trevligt sätt. Företaget är Fico i Gävle. Ett exempel på sms "Sju år! Fico fyller sju år 

och det vill vi fira med er, våra bästisar. Under en vecka fre 9/11 -lör 17/11 erbjuder vi 3 

för 2 på hela sortimentet. Love Fico". Rettie et al. (2005) skriver att detta är en 

kompontent som påverkar att reklam-SMS:et ger kunden ett större värde. Detta är viktigt 

då vi anser att fler orkar läsa hela SMSet om det är intressant och underhållande samt att 

vi anser att det ger en positiv tanke om företaget och dess varumärke om reklamen är 

rolig. På grund av att vi fått fram olika resultat från de olika metoderna gör detta att vi 

inte kan veta säkert om det finns eller inte finns något samband eller något annat som 

binder dem samman. Underhållande meddelanden är inget som är viktigt för att SMS:et 
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ska bli framgångsrikt men kan ändå vara något som gör att det blir mer framgångsrikt än 

vad ett SMS som inte är underhållande skulle bli. 

 

Undersökning av sambandet mellan närheten till erbjudandet och det 

framgångsrika reklam-SMS:et 

Undersökning om det finns något samband mellan närheten till erbjudanden och det 

framgångsrika reklam-SMSet. Detta för att se om närheten till erbjudandet kan leda till 

att konsumenten gör ett inköp eller på annat sätt agerar.  

Pearson Chi-Square = 12,798; DF = 6; P-Value = 0,046 

Signifikansnivån här är 4,6 procent vilket understiger den kristiska signifikansnivån. 

Detta innebär att nollhypotesen förkastas och mothypotesen stämmer. Detta innebär i sin 

tur att ett samband råder mellan variablerna. Närheten till erbjudandet är viktigt och kan 

leda till att konsumenten gör ett inköp eller på annat sätt agerar. Detta är något som vi 

anser är viktigt eftersom det är lättare att göra ett inköp om företaget som skickar ut 

reklam-SMS:et ligger i närheten av där konsumenten bor. Om ett reklam-SMS innehåller 

ett tidsbegränsat erbjudande kan det vara svårt för konsumenten att hinna göra ett inköp 

om det är långt att ta sig till butiken. Av de öppna frågorna kan vi se att närheten till 

erbjudandet kan vara en faktor som är av betydande vilket empirin framvisade och det 

medför att är det ett tidsbegränsat erbjudande bör det sändas ut i förväg för konsumenter 

som bor långt borta eller inte alls till dem då det blir svårt för dem att ha möjligheten att 

ta sig dit på kort varsel. Dock kan konsumenten den dagen ändå tillfälligt befinner sig på 

denna ort detta kan medföra att denna kund hade kunnat utnyttja detta erbjudande i alla 

fall. Vilket gör att företaget måste välja på att skicka ut ändå och kanske få en negativ 

stämpel av kunden eller inte skicka ut och missa en kund som kanske kunde blivit mer 

lojal varumärket i fråga. Scharl et al. (2005) skriver att reklam-SMSet bör utformas efter 

var konsumenten befinner sig eftersom konsumenterna förväntar sig platsbaserad SMS-

reklam. Vi anser att det är viktigt att erbjudandet är i närheten av var de befinner sig, 

detta för att konsumenten lätt ska kunna agera när de får ett SMS.  

Citat ur enkäterna som påvisar detta: ”Jag bor långt från närmsta stad och blir därmed 

lite irriterad när det kommer erbjudanden i stil med "25 procent endast idag", och ""25 
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procent fram till imorgon" då jag inte har möjlighet att ta mig till en affär på kort varsel. 

Om det ändå ska vara erbjudanden så kan de ju meddela detta lite i förväg. Borde ju öka 

chansen till försäljning dessutom”. 

 

Undersökning av sambandet mellan den personliga informationen stannar 

hos företaget och om det kan leda till ett framgångsrikt reklam-SMS 

Undersökning om det finns något samband mellan om det är viktigt att den personliga 

informationen stannar hos företaget och det framgångsrika reklam-SMSet.  

Pearson Chi-Square = 7,107; DF = 6; P-Value = 0,311 

Här får vi en signifikansnivå på 31,1 procent vilket innebär att nollhypotesen inte kan 

förkastas eftersom signifikansnivån överstiger den kristiska nivån på 5 procent. Detta 

innebär att det är för stor risk att felaktigt förkasta nollhypotesen vilket innebär att ett 

samband inte råder mellan dessa variabler. Det tolkar vi som att om den personliga 

informationen stannar hos företaget inte har någon stor inverkan på om ett inköp kommer 

att göras till följd av ett reklam-SMS. Dock kan det vara viktigt att den personliga 

informationen stannar hos företaget men att det inte spelar någon roll på om ett inköp 

sker eller inte.  

 

Detta framkom som ett nyckelord, att det är viktigt att känna att ens personliga 

information stannar hos företaget och att deras reklam inte blir påträngande för 

konsumenterna. Om detta sker gör de att de väljer att inte godkänna reklam-SMS i 

fortsättningen och väljer istället att skicka stopp-SMS för att de ska slippa reklam-SMS 

från företaget i fortsättningen. Här följer ett citat från empirin: "Mobilen känns såpass 

personlig att reklam-SMS uppfattas som om det inkräktar på min personliga sfär. Det 

uppfattas av mig som integritetskränkande och något jag gärna avsäger mig”, 

”Integritetskränkande”, ”Irriterande och integritetskränkande” och ”Jag läser sällan 

reklamen via sms och tycker dessutom att det känns som ett intrång på min privata svär 

när det kommer reklam till min mobil vilket gör att jag anser att all den sortens reklam är 

negativ”. Detta är några citat ur enkätsvaren som tar upp hur viktigt det är att inte skicka 

ut reklam-SMS till sådana som inte vill ta emot reklam-SMS. Trots att konsumenter 

https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=87012&f_rid=6130424
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=87012&f_rid=6130424
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=87012&f_rid=6130424
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=87012&f_rid=6130424
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oftast själv accepterar detta när de blir medlem i en kundklubb är det inte alltid att de vet 

att de har accepterat detta då det oftast står finstilt och automatiskt börjar reklamen att 

komma till telefon. 

 

Scharl et al. (2005) skriver att det finns lagar och avtal för att konsumentens integritet ska 

skyddas. Detta är något vi tycker konsumenter har dålig koll på och är något som de bör 

informeras mer om för att konsumenterna ska kunna agera när de får ett reklam-SMS från 

ett företag som de har tackat nej till reklam-SMS från. Det finns individer som vid 

enkätsvaren skrivit att de avsagt sig reklam vid SMS genom att skicka stopp-SMS, dock 

har de fortfarande fått reklam via SMS trots att de sagt ifrån detta. Detta är något som vi 

anser kan påverka varumärkeslojaliteten negativt eftersom konsumenterna uppfattar detta 

besvärande och irriterande. Scharl et al (2005) tar upp att det i varje reklam-SMS bör 

framgå hur konsumenten går till väga för att avsäga sig att ta emot reklam via SMS, detta 

är det även många av de enkätsvaren vi har fått in som anser. De tycker att det är viktigt 

att kunna avsäga sig reklam-SMSen enkelt om de inte längre vill ta emot denna typ av 

reklam. Vi anser att det är dåligt av företag att fortsätta skicka ut reklam-SMS trots att 

konsumenten har avsagt sig att ta emot denna typ av reklam. Vi anser att det leder till att 

företaget kommer att sjunka i konsumentens medvetande. Scharl et al. (2005) skriver 

även att det är viktigt att skilja på vad som är för personligt och vad som är personligt. Då 

reklamen kan bli för personlig ibland kan det leda till att det blir integritetskränkande. 

 

Återköp (Varumärkeslojalitet) 

Väldigt några procent av de som svarat på enkäten gör återkommande inköp till följd av 

ett reklam-SMS. 15 procent gör det ibland och 20 procent gör det sällan medan 63,5 

procent aldrig gör ett återkommande inköp. Detta medför att ett reklam-SMS inte ofta 

leder till att en konsument gör återkommande inköp utan oftast kan det göra ett köp på en 

gång men sen glömmer det bort reklamen och nästa gång det får ett från företaget blir det 

påminda om deras varumärke igen. Den tidigare reklamen som påverkat konsumenten 

ligger kvar i minnet som Dahlén (2003) påpekade och gör att vid syn av varumärket 

kommer deras åsikter om den förra reklamen att komma upp och ligga till grund om de 
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har en positiv eller negativ syn på företaget varumärket och även om det vill köpa något 

till följd av detta.  

Liknande erbjudanden som skickas hela tiden skapar inget behov utan gör mer att 

konsumenten känner att den lika gärna kan handla nästa gång erbjudandet kommer och 

behöver inte passa på nu när det kommer igen om inte allt för länge. Detta är det en som 

svarat på enkäten som har påpekat att ett företag gör. ”Det kändes upprepande när det 

kom liknande erbjudanden hela tiden. Behovet av att handla fanns aldrig eftersom det 

alltid kom nya erbjudanden” 

Vi anser att om det är ett företag konsumenten inte handlar av ofta är ett företag hen inte 

är intresserad att få reklam-SMS ifrån. Vi anser här att företaget i fråga istället bör satsa 

sina resurser och sina SMS på dem som ofta handlar hos dem. Enligt den empiriska 

studien nedan följer ett citat: ”När man handlar från företag någon enstaka gång och 

"glömt" att man inte vill ha sms-reklam och får från dessa i alla fall. Det är grymt 

irriterande om man inte är intresserad av erbjudanden från företag man inte handlar 

speciellt ofta från.” 

Enligt vår empiri kom vi fram till att Rettie et al. (2005) skala på hur utformningen av ett 

reklam-SMS ska se ut stämmer till viss del. Vi har kommit fram till att tidpunkten för att 

ta emot ett reklam-SMS inte har stor betydelse för hur utformningen ska ske. Relevansen 

är mycket viktig och underhållningen av reklam-sms gör att det är ett plus i kanten om 

det är. Lokaliseringen är viktig och att det är väldigt viktigt med den personliga.  

 

5.2 Kvalitativ analys 

Här kommer vi att analysera de matriser som vi funnit vid empirin.  

Vad uppfattas som ett positivt reklam-SMS? 

Gemensamt för dessa svarspersoner i matris 1 (figur 10) är att de positiva reklam-SMS:en 

som de tagit emot har bestått av erbjudanden eller information angående klubbkvällar 

eller liknande. De har endast tagit emot den sortens reklam-SMS. Vi ser här att de som 

har tagit emot ett reklam-SMS som har gett en positiv känsla, har som vi redan nämnt, 

tagit emot erbjudanden och rabatter samt information angående klubbkvällar eller 
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liknande. Gemensamt för alla matriserna utom de två sista är att alla som tagit emot ett 

reklam-SMS som uppfattats som positivt har innehållit ett erbjudande. Majoriteten här 

har därmed kryssat i detta och det är endast fåtalet som har kryssat i att det har varit något 

annat. Scharl et al. (2005) tar upp specialerbjudanden, varumärkesbyggande, 

förfrågningar, tävlingar, tidserbjudanden och omröstningar är erbjudanden som skapar 

framgångsrikt reklam-SMS. Enligt matriserna kunde vi då se att specialerbjudanden till 

stor del skapade ett reklam-SMS som var positivt. Detta skulle kunna leda till att 

varumärket stärks eftersom erbjudandena enligt vår empiriska studie har gett väldigt 

positiva känslor för mottagarna av reklam-SMS:et.  

Hur ska ett reklam-SMS utformas för att företagets varumärke ska verka 

intressant och ta en större plats i ditt medvetande?  

Rettie et al. (2005) menar att utformningen bör bero på tidpunkten, relevansen, 

konsumentens upplevda värde, den upplevda underhållningen, lokaliseringen och 

personligheten. Vi kan se här i matris 1 (figur 10) att tidpunkten inte har någon stor 

betydelse. Detta är en skillnad mot för vad Rettie et al. (2005) säger. Detta är något som 

vi också kom fram till vid den kvantitativa analysen där det inte fanns något samband 

mellan tidpunkten och det framgångsrika reklam-SMS:et. Utan det som har betydelse är 

om reklam-SMS:et innehåller ett erbjudande eller en rabatt. Relevansen är även en faktor 

som inte har den största betydelsen här utan det har lika stor betydelse som tidpunkten för 

när erbjudandet mottas, då vi kan se i denna matris att det endast är två stycken som anser 

att dessa spelar en roll vid utformningen. I matris 2 (figur 11) kan vi dock se att ungefär 

50 procent av svarspersonerna anser att det är viktigt med karaktären på reklam-SMS:et. 

Karaktären på erbjudandet är viktigt, vilket enligt enkätsvaren kan innebära att reklam-

SMS:et ska vara intressant, kort eller fyndigt. Detta kan vi anse att kan kopplas som en 

likhet till det som Rettie et al. (2005) säger. Då de menar att reklam-SMS:et bör bero på 

personligheten som innebär att reklam-SMS:et bör utformas personligt, vilket innebär att 

det ska utformas relevant för varje konsument. Vi anser här att detta är en likhet samt att 

även underhållningen kan vara det reklam-SMS:en skulle utformas och vara intressant 

och fyndigt. I matris 3 (figur 12) kan vi även se att det är erbjudandet som spelar en roll 

för hur reklam-SMS:et bör utformas. Karaktären på erbjudandet spelar in till viss del för 

några personer, vilket även är likheter med matris 1 och 2 samt det Rettie et al. (2005) 
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skriver. Vi kan se här att det är erbjudanden som är den reklam som lockar 

konsumenterna mest av de alternativ som Scharl et al. (2005) tar upp.  Det ska enligt 

Scharl et al. (2005) innehålla en attraktiv idé och på ett bra sätt förmedla innehållet, om 

det är en tävling det rör sig om eller någon annan sorts reklam-SMS. På grund av att få 

konsumenter tagit emot vissa av dessa sorter är det svårt att skapa en förståelse för om de 

kan bli ett framgångsrikt SMS. Dock kan vi se att specialerbjudanden är något många 

tagit emot och som de flesta vill motta eftersom de har uppfattat dessa som positiva. 

Detta gör att företagen bör satsa på att använda dessa typer för att ha störst chans att det 

ska bli ett framgångsrikt reklam-SMS. Det är få som anser sig vilja ta emot tävlingar och 

tidsbudna erbjudanden. En sak vi kan se här är att de som vill ta emot tidsbundna 

erbjudanden vill att dessa ska ha en längre tidbegränsning än någon dag, då det finns 

konsumenter som har det långt till affären och som måste planera sina inköp. De typer av 

reklam-SMS som Scharl et al. (2005) tar upp är varumärkesbyggande, förfrågningar, 

tävlingar, tidsbundna erbjudanden och omröstningar. Dock kan vi se att det inte är många 

som tycker att ett reklam-SMS bör utformas med tävlingar eller förfrågningar. Här är det 

några som har skrivit att det uppfattats som negativt av anledningen att de inte har 

uppfattat att de har godkänt att ta emot reklam-SMS, eller att det inte finns skrivit i 

reklam-SMS:et om hur konsumenten ska gå till väga för att skicka ett stopp-SMS för att 

säga upp denna reklam. Vilket är något som Scharl et al. (2005) tar upp, att det i varje 

reklam-SMS ska framgå hur kosumenten ska göra för att kunna avsäga sig denna sorts 

reklam. Detta är något som vi anser kan påverka lojaliteten till företagets varumärke 

negativt eftersom konsumenter som inte vill ta emot reklam-SMS kommer bli tvunga att 

ta emot denna sorts reklam vilket skulle leda till att de blir irriterade på företaget och 

negativa till företagets varumärke. Vi anser här att lojaliteten kan minska.  

Skillnaderna mellan matriserna är bland annat att det i matris 6 (fig. 11) inte är någon 

som har svarat på frågan om de har mottagit ett positivt reklam-SMS. Svarsfrekvensen är 

även lägre i denna matris då det inte är lika många som svarat. Det är dock fler här som 

har tagit emot ett negativt reklam-SMS. Det är endast en person i denna matris som inte 

har tagit emot ett reklam-SMS som uppfattats som negativ. Där det negativa reklam-

SMS:et har uppfattats negativt på grund av tidpunkten och karaktären på reklam-SMS:et.  
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En klar skillnad vi kan se är att vissa tycker att 20 procent rabatt i ett erbjudande är bra, 

medan många andra kan anse att det är alldeles för lågt och vill ha en betydligt högre 

rabatt. Detta kan vara en anledning till att det är olika svar mellan mönstren. Några har 

inte tagit emot ett reklam-SMS som varit positivt medan många andra har gjort det, 

många har även tagit emot reklam-SMS som innehållit erbjudanden eller rabatter som de 

anser har varit positiva. En anledning som vi kan se till detta kan vara att vi individer har 

olika krav och ser att olika saker ger oss olika värde.  

I den stjätte matrisen (se figur 15) kunde vi se att det var flest bland matriserna som ansåg 

att företaget bör tänka på tidpunkten och tidsbegränsningen av erbjudandet vid 

utformningen. Detta kan bero på att det är många som ansett att det blir svårt för en 

konsument att göra ett inköp om den bara får en dag på sig att agera efter att ha mottagit 

reklam-SMS:et och ansåg därför att det är viktigt att det är längre tid innan erbjudandet 

går ut, eftersom konsumenten kan bo långt ifrån erbjudandet. Det vi kan anse är viktigt 

här är det lokaliseringsbaserade annonseringen, som enligt Bayne innebär att reklamen 

utformas efter var konsumenten är eller bor, vilket vi anser skulle göra det enklare för 

konsumenten att använda sig av reklam-SMS:et och dess värde. 

Vad som gjorde att ett negativt reklam-SMS uppfattades som negativt 

På om vad som gör ett reklam SMS negativt har många istället för att påpekade vad de 

inte vill ha påpekat vad de vill ha. Dock har vi kunna sett att en betydande del vill ha ett 

erbjudande som innehåller en hög rabatt. Innehåller det en låg rabatt eller bara fri frakt 

skapar det missnöje hos de flesta ifall det inte inkommer vid rätt tidpunkt. Vid den 

tidpunkt kunden ändå tänkt att köpa något från företaget. För om det gör det blir det 

lämpligt att få lite rabatt eller fri frakt när konsumenten ändå hade behov eller tänkt köpa 

något av företaget.  

 

Några har påpekat att det är viktigt att tänka på relevansen vid utformandet av reklam-

SMS:et. Är SMS:et inte relevant eller inriktad på någon helt annat gör det att kunden 

raderar det eller att de skapar sig en annan uppfattning av företaget i fråga. Detta är något 

även Rettie et al. (2005)som påpekar att relevant information riktad till konsumenten är 

en faktor som spelar in på acceptansen, också Leppäniemi et al (2005) tar upp detta. Det 
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medför att för att få kunder att acceptera och vara positiva till reklam SMS bör de vara 

relevanta och inriktade på kunden i fråga. För att det ska kunna vara inriktade på kunden 

bör det vid medlemskap eller godkännande till en klubb finnas valmöljigheter att fylla i 

vad jag som kund är intresserad att få för slags reklam eller information av företaget i 

fråga.  

6. Slutsats 

Här kommer vi besvara våra frågeställningar och våra hypoteser. Som är: 

1. Kan den mobila marknadsföringen via SMS påverka konsumenten till att agera och 

köpa produkten samt ge återkommande inköp av varumärket? 

2. Leder den mobila marknadsföringen via SMS till att lojaliteten till företagets 

varumärke ökar? 

Hypotes: 

 

Till en viss del kan den mobila marknadsföringen leda till inköp eller ett agerande från 

konsumentens sida.  

För att skapa varumärkeslojalitet bör den mobila marknadsföringen skickas till dem som 

redan är lojala varumärket och handlar ofta då det gör att de fortsätter vara lojala till 

varumärket. Medan SMS till andra kan skapa irritation och är chansningar från företagets 

sida. Det är därför ett säkrare alternativ att skicka till dem som är trogna kunder. Än till 

dem som kanske genom reklam-SMS kan bli detta om det går som företaget vill. Detta 

eftersom 63,5 procent aldrig har gjort ett återkommande inköp till följd av ett reklam-

SMS är detta inte rätt sätt att marknadsföra sig på för att skapa varumärkeslojalitet. 

Mobila marknadsföringen via SMS bör användas i en mix med andra sorters 

marknadsföring för att få bästa effekt, detta precis som teorin påvisar. 
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Vi kom fram till att det finns ett statistiskt signifikant samband mellan acceptansen till 

mobil marknadsföring via SMS och ett framgångsrikt reklam-SMS. Vilket innebär att 

acceptansen kan leda till att reklam-SMS:et blir framgångsrikt, acceptansen kan även 

höjas om SMS-reklamen är relevant för konsumenten. Där det till viss del fanns samband 

mellan utformningen och framgångsrikt SMS-reklam. Det bland annat genom att 

relevansen för reklam-SMS:et är viktigt för ett framgånsrikt reklam-SMS. Tidpunkten 

påverkade inte det framgångsrika reklam-SMS:et. De flesta som svarat på enkäten vill ta 

emot ett reklam-SMS som innehåller erbjudanden.  

7. Reflektioner och framtida forskning 

Genom att ta del av denna studie och utforma den mobila marknadsföringen efter vad 

konsumtenterna vill ta emot kan företag få nöjdare kunder.  

Empirin hade kunnat bli bättre om vi haft mer tid då vi hade kunna fått ett bättre urval på 

enkäten som gett en bättre bild av den valda populationen. Då vi fick problem med att 

göra Chi
2
-testet vid den statistiska analysen av anledningen att det på vissa svarsalternativ 

var för få som hade valt det alternativet, kan det vara bra att ha i åtanke tills nästa gång en 

enkätundersökning ska göras att vi istället väljer att använda oss av tre svarsalternativ 

istället för fem.   

Att gjort annorlunda frågor på enkäten som på ett lättare sätt hade kunnat sammanställas 

för att få ett bättre empirikapitel och att även använt oss av ett annat enkätverktyg som 

hade haft mer valmöjligheter på hur empirin skulle sammanställas.  

Vi tycker det vore intressant med framtida forskning inom andra delar av marknadsföring 

via SMS som vad det kan ge för effekter på varumärket eller om det ens kan ge någon 

effekt på varumärket.  
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Bilaga 1. Definitioner av begrepp 

Här kommer vi att definiera de begrepp vi kommer att ha med under arbetet. 

App: Förkortning av applikation (http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/app, 

21/10-12). 

Applikation: Är ett tillämpningsprogram för praktiskt arbete, kan vara spel som kan 

laddas hem på en smartphone från internet 

(http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/lang/applikation/1258417, 21/10-12). 

MMS: Multimedia messaging service, en teknik som gör det möjligt att överföra musik, 

digitala bilder och även video mellan mobiltelefoner 

(http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/lang/mms/495075, 21/10-12). 

Smartphone: Även kallad smarttelefon, vilket är en mobil med avancerade egenskaper 

som tex. internetuppkoppling, kamera och datorfunktioner 

m.m.(http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/smartmobil, 21/10-12). 

SMS: Short message service, en teknik som gör det möjligt att överförakorta meddelande 

av text mellan mobiltelefoner 

(http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/lang/sms/310233, 21/10-12). 
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Bilaga 2. Enkätfrågor 

Här nedan kommer vi att ta upp de frågor som vi hade i vår enkät som vi skickade ut till 

studenter på högskolan samt till vänner.  

1. Kön 

2. Ålder 

3. Kommun 

4. Har du någon gång fått ett reklam-SMS från ett företag ? 

5. Godkänner du reklam-SMS om du blir tillfrågad om du vill ta emot det? Exempelvis 

när du blir medlem i en kundklubb 

6. Läser du reklam-SMS?  

7. Har du efter att ha läst ett reklam-SMS gjort ett inköp eller på något annat sätt 

agerat? 

8. Har du till följd av ett reklam-SMS gjort återkommande inköp av ett visst 

varumärkes produkter eller tjänster?   

9. Har du tagit emot någon av dessa sorters reklam-SMS? Flera val kan göras 

10. Hur påverkades din attityd till varumärket av SMS- reklamen? Blev du mer positiv 

eller negativ till varumärket eller hade den ingen påverkan alls? Där positiv 

exempelvis innebär mer benägen att köpa något eller göra något till följa av SMS:et 

Negativ exempelvis är att du inte ville köpa eller inte ha med detta varumärket att 

göra  

11. Vilka av dessa sorters reklam-SMS skulle du helst vilja ta emot? Flera val kan 

göras * 

12. Tänk på det mest positiva reklam-SMSet du fått. Vad gjorde att det kändes positivt? 

Nämn gärna ett företag som du fått ett reklam-SMS av som uppfattades positivt av 

dig 
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13. Tänk istället på det reklam-SMS som du uppfattade som negativt. Vad gjorde detta 

reklam-SMS negativt? 

Nämn gärna ett företag som du fått ett reklam-SMS av som uppfattades negativt av 

dig.  

14. Gör reklam-SMS att företagets varumärke tar större plats i ditt medvetande? 

15. Hur ska ett reklam-SMS utformas för att företagets varumärke ska verka intressant 

och ta en större plats i ditt medvetande? 

16. Vilken betydelse har dessa egenskaper för att reklam-SMSet ska göra att du vill köpa 

något från samma varumärket igen? Det vill säga att du alltid kan tänka dig att välja 

det varumärket före ett annat varumärke  

17. Vad tycker du om marknadsföringen via reklam-SMS?  
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Bilaga 3. Frågorna i matrisen 

 

 

 

 


