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Förord 

Denna uppsats är skriven under höstterminen 2013 av Jonas Björkman och 
Viktoria Pettersson, studenter vid Handelshögskolan på Karlstads universitet. 
Ämnet för uppsatsen togs fram efter diskussion med Anders Gustafsson, 
professor och forskare på Centrum för tjänsteforskning (CTF), som även var 
vår handledare. 

Vi vill tacka Anders Gustafsson för all hjälp under arbetet med uppsatsen. 
Hans goda kunskaper inom ämnesområdet har varit till stor hjälp för oss. Vi 
vill även tacka Biltema i Karlstad och butikschefen Joakim Amoenus för att vi 
fick genomföra vår undersökning där och för att de ställde upp och bjöd på 
kaffe och bullar. Sist men inte minst vill vi tacka Fredrik Hartman som hjälpte 
oss med undersökningen genom att stå och bjuda på kaffe och bulle i entrén 
på Biltema samt HSB Värmland för biobiljetter till Fredrik som tack för att 
han ställde upp och hjälpte oss med undersökningen. 



 

Abstract 

Many companies today use gift giving as a part of their marketing plan to 
make customers get a more positive attitude towards the company. The 
purpose of our thesis is to compare the differences in customers’ buying 
patterns depending on if they have received a gift or not. We look deeper into 
the principle of reciprocity which states that gratefulness and a feeling of debt 
will affect the receiver of a gift. To get rid of the debt the customer will spend 
more money in the store which gave her the gift. 

We use a quantitative method when conducting our survey. During two days 
at Biltema, Karlstad, we offered coffee and cinnamon buns to the customers 
entering the store. When the customers were done shopping and exited past 
the cash registers we asked them to fill out our survey. The survey had 
questions regarding spontaneous purchases, gratitude, debt, and loyalty 
together with questions on personal treatment, gender, age, income etc. 

After studying previous research together with the results of our own, we 
came to the conclusion that reciprocity is a real phenomena. This makes 
customers that receive a gift feel gratitude towards the giver which also creates 
a feeling of being in debt. This feeling of debt makes the customer reciprocate 
by buying more than planned and thereby also getting rid of the debt. We have 
concluded that gratitude is the driving factor in the cycle of reciprocity and the 
gift is what causes that feeling. However there are other things that can create 
feelings of gratitude, good customer service for example. This means that the 
gift is not a necessary part of the reciprocity cycle but one of several possible 
components to create customer gratitude. 

Keywords: reciprocity, gift, buying patterns, gratitude, debt, marketing, loyalty 



 

Sammanfattning 

Många företag använder sig idag av gåvor och tanken bakom gåvan är att 
kunderna ska få en mer positiv uppfattning om företaget. Vårt syfte med 
uppsatsen är att jämföra om det är någon skillnad i kundernas köpbeteende 
om de mottager en gåva jämfört med om de inte gör det. Ett grundläggande 
begrepp för det vi undersöker är reciprocitet. Det handlar om att vid 
mottagandet av till exempel en gåva uppstår en känsla av tacksamhet. 
Tacksamhetskänslan gör att mottagaren känner en skyldighet att återgälda 
gåvan, vilket till exempel kan ske genom att en kund i en butik handlar mer för 
att bli av med känslan. 

Vi använde oss av en kvantitativ metod och vår undersökning ägde rum under 
två dagar på Biltema i Karlstad. Undersökningen gick ut på att kunderna fick 
kaffe och bulle i entrén till butiken och efter att de hade passerat kassan fick de 
fylla i en enkät om besöket. Enkäten hade frågor som berörde de aspekter vi 
ville undersöka; spontanköp, tacksamhet, skuld och lojalitet samt frågor om 
personligt bemötande, kön, ålder, inkomst mm. 

Utifrån vår undersökning och tidigare teori går det att dra slutsatsen att 
reciprocitetsprincipen är ett verkligt fenomen som gör att kunder som får en 
gåva känner tacksamhet och det uppstår även en tacksamhetsskuld gentemot 
givaren. Denna skuld får kunden att reciprocera genom att spendera mer 
pengar än planerat i butiken som givit gåvan. Vi har även kommit fram till att 
tacksamhet är den drivande faktorn i reciprocitetscykeln och gåvan endast 
används för att skapa tacksamhetskänslor. Då det finns annat som kan skapa 
tacksamhet hos kunden, till exempel god service, så är inte gåvan en 
nödvändig del av reciprocitetskedjan utan endast en av flera möjliga 
komponenter för att skapa tacksamhet. 

Nyckelord: reciprocitet, gåvor, köpbeteende, tacksamhet, skuld, 
marknadsföring, lojalitet 
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1. Inledning 

I detta kapitel introduceras uppsatsämnet för att ge en grundlig förståelse samt 
för att väcka intresse. Vi presenterar bakgrund, problemformulering, syfte och 
vilka frågeställningar vi kommer att arbeta med samt vilken avgränsning vi har 
gjort. 

1.1. Bakgrund och problemformulering 

I dagens samhälle stöter konsumenter ständigt på marknadsföring i form av 
gåvor, värdecheckar eller rabattkuponger. Detta kan företag använda sig av för 
att visa nya produkter och för att locka konsumenter till att handla mer i just 
deras butik. Det kan vara en fysisk person som delar ut gåvor till kunderna i 
butiken, ibland är det upp till kunderna själva att ta gåvorna från ett bord eller 
liknande, men de kan även skickas hem till kunderna i form av reklam eller 
utskick till klubbmedlemmar. Tanken är att kunderna, efter att ha fått en gåva 
eller testat en produkt, ska handla mer i butiken. Det kan dock uppstå problem 
om kunderna uppfattar att gåvan endast är till för just detta ändamål och inte 
för att visa tacksamhet mot konsumenterna som handlar där (Ashworth 2013). 

Tacksamhet är en grundläggande social komponent i mänskliga interaktioner 
och skapar en känslomässig grund för reciprocitet (Gouldner 1960), vilket 
innebär att vi vill försöka ge något tillbaka till den som har gett oss något 
(Cialdini 2009). Tacksamhet ses också som en kraft som hjälper människor att 
upprätthålla sina skyldigheter att ge något tillbaka (Gouldner 1960) och är en 
viktig länk som stödjer reciprociteten (Simmel 1950). Exempel på ett tillfälle 
då tacksamhetskänslor uppstår är vid utdelningen av gåvor (Palmatier et al. 
2009).  

Många känner nog igen sig i att när det delas ut gåvor i butiken upplevs en 
skyldighet att ge något tillbaka. Gouldner (1960) säger att denna skuld drivs av 
tacksamhet och vi kommer därför hädan efter att kalla det för 
tacksamhetsskuld. Gåvor kan även bidra till att skapa relationer. Palmatier et 
al. (2009) beskriver hur relationsmarknadsföring leder till kortsiktiga 
tacksamhetskänslor som på lång sikt kan leda till tacksamhetsrelaterade 
relationer och Ashworth (2013) menar att när någon accepterar en gåva så 
accepterar de även en relation.  
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Då det uppstår en skyldighet hos konsumenten vid mottagandet av en gåva, så 
är utdelning av gåvor något som företag använder sig av för att försöka att 
bygga en relation med sina kunder och för att få kunderna att trivas och 
handla i just deras butik. Med anledning av detta är det intressant att 
undersöka hur gåvor påverkar hur stor tacksamhet konsumenterna känner, hur 
detta upplevs och hur det påverkar deras köpbeteende. Bidrar gåvan till att 
kunden känner en tacksamhet till butiken och uppstår det i sådana fall en 
tacksamhetsskuld som får kunden att reciprocera? Kan specifika köpmönster 
urskiljas hos kunderna och gör en gåva att kunderna köper mer än vad de hade 
planerat? Det är även intressant att undersöka om kunderna uppfattar gåvan 
som något positivt eller negativt och om de tycker om att bli bjudna på olika 
gåvor och smakprover eller om undviker de att ta emot dessa då de vet med 
sig att de kommer att känna en skyldighet att köpa mer. 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Utifrån problemformuleringen är syftet med uppsatsen att jämföra om det är 
någon skillnad i kundernas köpbeteende om de mottager en gåva jämfört med 
om de inte gör det. 

Detta kan sammanfattas i följande frågeställningar: 

Hur påverkas kundens köpbeteende av att få en gåva? 

Ökar försäljningen vid utdelning av gåvor och i så fall varför? 

Hur påverkas relationen mellan kund och butik i samband med utdelning av gåvor? 

1.3. Avgränsningar 

För att hålla oss till vårt syfte och frågeställning avgränsar vi oss genom att 
endast undersöka gåvor och reciprocitet i B2C-relationer, det vill säga en 
relation mellan ett företag och en privatkund. 

I kommande kapitel redogör vi för teorin som ligger till grund för vår uppsats. 
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2. Tidigare forskning och teori 

I detta kapitel behandlas teorier från tidigare forskning som ligger till grund för 
vår studie. Ett grundläggande begrepp för kapitlet är reciprocitet, vilket 
betyder att vi vill ge något tillbaka till den som har givit oss någon form av 
gåva (Cialdini 2009). Modellen här nedan har vi tagit fram med hjälp av teori 
som beskriver reciprocitetscykeln, som bland annat Cialdini (2009) och 
Ashworth (2013) beskriver. Utifrån denna modell redovisar vi relevant teori 
som stöd för vår empiriska studie. 

 
Figur 1: Reciprocitetscykel 

 

2.1. Relationer och lojalitet 

Relationsmarknadsföring handlar om utvecklandet av en långvarig och nära 
relation mellan kund och säljare (West et al. 2010). Enligt Grönroos (2004) 
handlar relationsmarknadsföring om att identifiera och etablera, upprätthålla 
och utveckla men även, vid behov, avveckla relationer med kunder. Det finns 
ett flertal aspekter när det gäller relationsmarknadsföring, så som förtroende, 
åtagande och lojalitet (Fill 2006) och lojalitetsaspekten är något som vi 
kommer mäta i vår studie. Fördelarna med kundlojalitet är att kunderna är 
mindre priskänsliga, minskade kostnader för att locka nya kunder och ökad 
lönsamhet för företaget (Hallowell (1996); Birgelen et al. (1997); Reichenheld 
et al. (2000); Zeithaml (2000)). Det är viktigt att förstå att en kund köper dels 
en vara, men även immateriella attribut, t ex att öka självförtroendet vid köp 
av nya kläder. Detta skapar extra värde hos kunden och bidrar till varför ett 
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visst erbjudande väljs framför ett annat. Värde, som har att göra med kundens 
förväntningar, är relativt till värdet av andra erbjudanden och det värde 
kunden uppfattar kan ofta härstamma från andra källor än själva produkten 
eller tjänsten, så som relationen mellan kund och säljare. Relationen mellan 
säljare och kund kan därmed vara en starkt bidragande faktor till det värde 
kunden uppfattar. Om kunden uppfattar ett positivt värde kan detta 
differentiera företaget och på så sätt skapa en konkurrensfördel enligt Porters 
teori om värdeskapande (Fill 2006). 

Många studier tyder på att det värde eller den fördel kunder uppfattar att de 
får genom att handla i en viss butik spelar en avgörande roll i deras benägenhet 
att upprätta en långvarig relation med företaget (Huber et al. 2001). När ett 
företag lägger tid och resurser på relationsmarknadsföring leder det till 
kortsiktiga tacksamhetskänslor och detta kan på lång sikt leda till affärsmässiga 
fördelar som bygger på ömsesidiga beteenden som är tacksamhetsrelaterade 
(Palmatier et al. 2009). Exempel på investeringar i relationsmarknadsföring kan 
vara när säljaren anstränger sig lite extra och ger små förmåner som till 
exempel gåvor. 

2.2. Gåvor 

Syftet med uppsatsen att jämföra om det är någon skillnad i kundernas 
köpbeteende om de mottager en gåva jämfört med om de inte gör det. Att ge 
en gåva är en av processerna som integrerar ett samhälle (Sherry 1983). Gåvor 
har historiskt sett spelat stor roll i relationer mellan olika grupperingar i 
samhällen eller mellan olika länder. En gruppering ger den andra en gåva, ofta 
under någon typ av ceremoni, och dessa gåvoceremonier skapar en skyldighet 
hos den mottagande parten att reciprocera, ge något tillbaka, med en 
motsvarande gåvoceremoni vid ett senare tillfälle. Detta är ett tecken på 
respekt och skapar en bra balans samt en tydlig hierarki och relation mellan de 
olika grupperingarna (Ashworth 2013). 

Gåvor är något som i dagens samhälle regelbundet utbyts i samband med 
bröllop, födelsedagar, fester och mellan företag, för att bara nämna några 
tillfällen (Purkayastha 2004). Khalil (2000)  menar att givande av gåvor både 
har en symbolisk och en materiell nytta. Även om mottagaren kanske inte 
gillar gåvan eller inte upplever någon nytta med vad som ges så uppskattar 
ändå mottagaren det symboliska värdet av gåvan (Khalil 2000). Gåvor är värda 
mer än deras värde i pengar; gåvor kan värderas högt även om de är 
pengamässigt värdelösa eller om vi enkelt kan köpa dem själva. Varje gåva 
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leder till en tacksamhet och en tacksamhetsskuld hos mottagaren, men 
mottagaren behöver inte matcha orginalgåvan och ge tillbaka för exakt samma 
monetära värde. Det betyder att marknadsvärdet av gåvan som ges tillbaka inte 
behöver vara samma som marknadsvärde av gåvan som mottogs. Det viktiga 
är att marknadsvärdet och det symboliska värdet tillsammans är lika mellan de 
två gåvorna (Purkayastha 2004). 

Mauss (1924) forskning är fortfarande grundläggande för tolkningar när det 
gäller att ge gåvor; han såg givande av gåvor som ett prototypiskt kontrakt 
(van Baal 1975). Enligt en senare antagen norm om reciprocitet (Gouldner 
1960) är en individ skyldig att ge, att mottaga och att återgälda. 
Gåvodimensioner så som pris och kvalitet används för att skapa, upprätthålla, 
modulera eller avbryta förhållanden med individer eller grupper. Värdet av en 
gåva reflekterar delvis relationens betydelse och när relationen förändras 
reflekteras även detta genom en förändring av gåvans värde. Att ge för mycket, 
för lite eller för sent kan fresta på relationen så att den till slut avslutas (Sherry 
1983). Att uppleva balans i en ömsesidig relation är avgörande för att en känsla 
av tillfredsställelse ska skapas (Poe 1977). 

När det gäller den personliga dimensionen speglar gåvobeteendet 
uppfattningen av givaren och mottagaren när det gäller den egna och den 
andres identitet (Neisser 1973; Shurmer 1971). Som givare av en gåva kan vi 
spegla vår egen identitet genom att överlämna en fysisk gåva som 
representerar något vi själva värdesätter. Mottagaren av gåvan speglar sin 
identitet vid mottagandet genom acceptans eller tillbakavisande av gåvan 
(Schwartz 1967). Ett exempel på detta kan vara en whiskeyälskare som ger en 
gåva i form av en whiskyflaska till en vän. Mottagaren kan då uttrycka sin 
tacksamhet och en motsvarande passion för whiskey eller tacka för gåvan, men 
samtidigt klargöra att whiskey inte är något för denne. 

2.3. Tacksamhet 

Emmons & McCullough (2004) skriver om Komter som hävdar att 
tacksamhet skapar en tacksamhetsskuld, vilket är en tvingande faktor som 
tvingar oss att ge tillbaka den förmån vi fått och att tacksamhet därmed är en 
del av reciprocitetskedjan. Förmågan att känna tacksamhet är så pass 
grundläggande i samhället att om en individ saknar förmågan antas hon vara 
en sociopat (Buck 2004). Tacksamhet är alltså en grundläggande social 
komponent i mänskliga interaktioner och ger en känslomässig grund för 
reciprocitet. Tacksamhet ses också som en kraft som hjälper människor att 
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upprätthålla sina skyldigheter att ge något tillbaka (Gouldner 1960) och är en 
viktig länk som stödjer reciprociteten (Simmel 1950). Evolutionspsykologer 
hävdar att känslor av välbehag vid återgäldning av en skuld och skuldkänslor 
vid misslyckande att återgälda skulden, härstammar från genetiskt baserade 
system vilka stödjer beteende som har att göra med samarbete och reciprocitet 
(Becker 1986; Trivers 1985). Tacksamhet har i flera decennier setts som en 
nödvändig faktor i teorier om sociala relationer och reciprocitetsbeteende 
(Bartlett & DeSteno 2006). 

Forskare har identifierat två viktiga aspekter när det gäller tacksamhet: 
emotionell och beteendemässig. Den emotionella aspekten handlar om känslor 
av tacksamhet som genereras när människor upplever sig vara mottagare av en 
fördel som avsiktligt riktats mot dem (Emmons 2004) och är ett relativt 
kortvarigt tillstånd (Ben-Ze’ev 2000). Tacksamhetskänslan påverkar en djupt 
rotad psykologisk press att återgälda tjänsten (Palmatier et al. 2009). Den 
beteendemässiga komponenten avser handlingar som härstammar från 
tacksamhetskänslor. Den representerar handlingen där något ges tillbaka, vilket 
hjälper till att skapa en cykel av reciprocitet och bidrar till det pågående 
byggandet av en relation (Bartlett & DeSteno 2006; Emmons & McCullough 
2004). Det är viktigt att överväga både emotionella och beteendemässiga 
aspekter för att förstå tacksamhetens roll i relationsmarknadsföring. Den 
emotionella sidan av tacksamhet kan definieras som känslor av tacksamhet 
eller uppskattning för en mottagen förmån. Den beteendemässiga aspekten har 
att göra med handlingar för att återgälda förmåner som har mottagits med 
anledning av tacksamhetskänslor (Emmons & McCullough 2003; Morales 
2005). Om tacksamhetskänslor med anledning av en försäljares förmåga att 
generera emotionell tacksamhet är relativt kortvariga känslor som avtar, hur 
leder dessa känslor till förbättrat resultat på lång sikt? För att svara på detta 
måste relationsmarknadsföringens episoder eller cykler undersökas. Om till 
exempel en konsument uppfattar försäljarens ansträngningar som en förmån 
bidrar det till att konsumenten känner tacksamhetskänslor gentemot 
försäljaren och med anledning av detta agerar konsumenten för att återgälda 
försäljaren. Detta kan återbetalas till försäljaren vid ett enda försäljningstillfälle, 
till exempel genom att kunden spenderar mer pengar än hon tänkt från början. 
Men det kan även leda till en pågående relation då kunden väljer att komma 
tillbaka till samma försäljningsställe som tack för den förmån hon erhållit. Då 
kunden återkommer till försäljningsstället bidrar detta till en utökad relation 
och en cementering av densamma och ytterligare tacksamhetskänslor uppstår, 
vilket leder till varaktig förbättring när det gäller försäljarens resultat. Gåvor 
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spelar en roll i detta då de skapar känslor av tacksamhet hos kunden. De leder 
till ömsesidigt tacksamhetsbeteende och som i sin tur resulterar i förbättrat 
försäljningsresultat (Palmatier et al. 2009). 

Få marknadsföringsstudier har undersökt vilken roll tacksamhetskänslor har 
på konsumentbeteende (Palmatier et al. 2009). Morales (2005) menar att 
sådana känslor motiverar konsumenter att belöna butiker för deras extra 
ansträngning och konsumentbeteendet förmedlar effekterna av hur säljarens 
ansträngning uppfattas. 

2.4. Skuldkänslor och skyldighet 

Forskare inom flera områden har upptäckt att efter att en gåva har mottagits 
känner människor en djupt rotad psykologisk press att återgälda, så att 
handlingen när de återgäldar genererar tillfredställelse medan ett misslyckande i 
att återbetala skyldigheten leder till skuldkänslor (Becker 1986; Dahl et al. 
2005). Enligt Cialdini (2009) upplever kunder skuldkänslor som negativa och 
är något de vill bli av med. Om vi inte ser till att bli av med vår känsla av skuld 
så finns det en risk att inte bli omtyckt av sin omgivning. “Att få men att aldrig 
ge tillbaka” är ett agerande som ogillas av samhället och som kan skapa 
utanförskap för den som agerar på det viset. Exempel på detta är tre familjer 
(A, B och C) som turas om att anordna gatufest i kvarteret de bor i. När A och 
B har anordnat gatufesten de två föregående åren så förväntas familj C göra 
det vid nästkommande tillfälle. Familj C känner sig då tvungen att anordna 
festen vare sig de vill det eller inte. Det är helt enkelt inte socialt accepterat att 
avvika från reciprocitetsregeln och det är en del av vår psykologiska grund 
som uppstår i form av skuldkänslor (Cialdini 2009). Om de väljer att stå över 
sin tur och låta familj A anordna festen ännu en gång ses familj C som 
fripassagerare, vilka är oönskade av samhället. Problematiken med 
fripassagerare är större när ett stort antal parter är involverade, till exempel 
under ett grupparbete i skolan eller i en projektgrupp (Tullberg 2005). 

Cialdini (2009) skriver i sin bok om en universitetsprofessor som utförde ett 
experiment. Han skickade julkort till ett antal personer som han inte hade 
någon anknytning till över huvud taget. Han förväntade sig visserligen en viss 
respons, men slogs av en våg av julkort från främlingar som valde att skicka 
kort tillbaka. Även i detta fall var det reciprocitetsregeln som fick främlingarna 
att återgälda professorns vänliga gest och de slapp därmed undan den 
skuldkänsla som annars hade uppstått. Det är viktigt att skilja på de två 
begreppen tacksamhetsskuld och skuld. I exemplet med julkorten uppstår det 
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en känsla av tacksamhet och tacksamhetsskuld när mottagaren får julkortet. 
Om mottagaren skulle välja att inte skicka tillbaka ett julkort uppstår istället en 
skuldkänsla. Tacksamhetsskulden är alltså en känsla som skapas av tacksamhet, 
medan det vi kallar skuldkänsla skapas då mottagaren misslyckas att återgälda 
förmånen. 

2.5. Reciprocitet 

Både exemplet med gatufesten och professorn som skickade julkort är bra 
exempel på vilken roll reciprocitetsregeln spelar. Genom att ge en gåva kan vi 
påverka andra människor till att känna sig tvingade eller skyldiga att ge tillbaka, 
antingen relativt snart eller vid ett senare tillfälle. Denna typ av framtida skuld 
skapar en möjlighet att utveckla olika typer av långvariga relationer och 
utbyten som är fördelaktiga för samhället (Cialdini 2009). Reciprocitet betyder 
att vi bör försöka ge något tillbaka till den som har givit oss en gåva av något 
slag. Enligt Cialdini (2009) är alla individer i ett samhälle upplärda från 
barnsben att följa den reciprocitetskod som lyder för att undvika ett socialt 
utanförskap. Reciprocitetsregeln fungerar även om den gåva som ges är 
oväntad eller obefogad. Detta gör att vi har liten makt att bestämma över vem 
vi vill känna en tacksamhetsskuld till, vilket leder till att makten över vem vi 
känner skyldighet gentemot ligger i någon annans händer. Tacksamhetsskulden 
påverkar den som har tagit emot gåvan att återgälda och det är då inte ovanligt 
hon går med på att ge något tillbaka eller att utföra en tjänst som är väsentligt 
mycket större eller mer värdefull än den som hon själv fick (Cialdini 2009). 

Gåvor kan uppfattas som positiva och uppskattas av mottagaren även om de 
saknar monetärt värde i sig eller om vi själva enkelt kan köpa vad vi fått givet 
till oss (Purkayastha 2004). Detta tyder på att vi värdesätter och känner 
tacksamhet för att vi har fått en gåva minst lika högt som gåvan i sig. Gesten 
får alltså ett symboliskt värde som betyder något för oss och en känsla av 
tacksamhetsskuld uppstår (Cialdini 2009). Ashworth (2013) skriver att när 
någon accepterar en gåva så accepterar de även en relation. Att sedan 
reciprocera, genom att visa tacksamhet och ofta även ge en gåva tillbaka, 
bidrar till en ytterligare cementering av relationen. Gåvor kan därför ses som 
en mycket viktig del i etableringen, upprätthållandet och utvecklandet av en 
relation mellan kund och butik. 

Den religiösa Hare Krishna-rörelsen i USA på 1970-talet använde sig av 
reciprocitetsprincipen för att samla in donationer från främmande människor 
på stan, flygplatser och andra offentliga platser. De hade stora problem med 
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att få in donationer då de stod med rakade huvuden, insvepta i sina orangea 
dresser och skanderade lovord till förbipasserande. De flesta som passerade 
tyckte att de var konstiga och var ovilliga att bidra med donationer. Då 
bestämde sig Hare Krishna-rörelsen för att byta taktik och började dela ut 
gåvor till de som gick förbi. De delade ut religiösa tidningar, böcker och 
blommor. Det visade sig snabbt att då de som passerade förbi fick denna gåva 
så väcktes det en tacksamhetsskuld hos dem. Många var benägna att ge tillbaka 
direkt i form av en penningdonation till rörelsen. Denna taktik var mycket 
lönsam och gav Hare Krishna-rörelsen i USA stora ekonomiska medel att 
använda vid byggandet av tempel, till driften av företag och köp av fastigheter. 
Sedan hände det något. De förbipasserande blev efter ett tag vana vid att Hare 
Krishna delade ut gåvor och de blev även mer medvetna om att de gav dessa 
gåvor för att få donationer i gengäld. Personer som gick förbi började då gå 
omvägar för att undvika att stöta på Hare Krishna-anhängare och därmed 
slippa mottaga den gåva som de ville dela ut (Cialdini 2009). 

Ashworth (2013) skriver att då någon har mottagit en gåva är personen skyldig 
att reciprocera. Denna gåva är då inte längre bara en gåva, utan en fas i en 
reciprocitetscykel. För att gåvan ska ha sin önskade effekt så måste denna 
aspekt av gåvan ignoreras av de som deltar i utbytet för att undvika att se på 
gåvan som något som måste reciproceras senare (Ashworth 2013). Det är alltså 
viktigt att gåvan inte uppfattas som en del i en utbytescykel, utan som en ärlig 
gåva. Mottagaren reciprocerar sedan för att hon känner en tacksamhetsskuld 
och inte för att hon vid mottagandet vet att hon måste reciprocera, då 
mottagaren inser att det finns en baktanke med gåvan försvinner nämligen en 
del av tacksamhetskänslan. De förbipasserande insåg till slut att gåvan var en 
del i en utbytescykel då Hare Krishna-anhängarna stod på offentliga platser för 
att dela ut gåvor och det var då reciprocitetsprincipen slutade fungera. 

Titmuss (1970) drar paralleller till blodgivare som kan tyckas ge blod utan att 
förvänta sig något i gengäld. Det har visat sig att de gör det antingen för att ge 
tillbaka för något de själva fått tidigare eller för att de förväntar sig att själva få 
blod i gengäld om något skulle hända dem vid ett senare tillfälle. Detta 
exempel tyder på att gåvor är ett instrument för att hålla samhället i balans och 
att inga gåvor är helt villkorslösa. Det finns alltid ett underliggande krav på 
utbyte, vare sig det görs medvetet eller omedvetet. 

I nästa kapitel kommer vi att redogöra för den metod som vi har valt för vår 
uppsats. 
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3. Metod 

I detta kapitel diskuteras de val som vi har gjort angående metod och som 
ligger till grund för den empiriska studie som vi har genomfört. 

3.1. Val av ansats och metod 

Vår uppsats bygger på en deduktiv ansats som handlar om att resultat och 
undersökningar utgår från redan grundad teori (Andersen 1994). Genom att vi 
använder oss av en deduktiv ansats hoppas vi att kunna stärka tidigare 
forskning inom vårt område med hjälp av den undersökning som har 
genomförts. 

Vi använder oss av en kvantitativ metod, vilket handlar om att det som 
studeras ska göras mätbart och att de resultat som framkommer ska 
presenteras numeriskt. Då en stor mängd data måste samlas in för att kunna få 
signifikanta resultat och för att kunna dra korrekta slutsatser passar det bra att 
använda sig av en kvantitativ metod. Metoden är även bra att använda sig av 
då forskaren vill undersöka ett fenomen eller ett begrepp (Jacobsen 
2002).  Detta gör att metoden passar väl för vår uppsats då vi vill undersöka 
reciprocitetsprincipen och dess följder. Kommunikationen som sker är så 
kallad envägskommunikation, vilket innebär att undersökningen genomförs på 
forskarens villkor (Andersen 1994). Genom att undersökningen genomförs på 
våra villkor gör det även att undersökningen blir standardiserad på så vis att 
alla respondenter får samma frågor. Detta säkerställer vi genom att använda 
oss av en enkät som är likadan för alla respondenter. Motsatsen till kvantitativ 
metod är kvalitativ metod där forskaren till exempel intervjuar ett fåtal 
personer för att gå på djupet och undersöka de kvalitativa egenskaperna hos 
objektet som studeras.  

Uppsatsen består av primär- och sekundärdata. Primärdata är den data som vi 
samlar in med hälp av vår enkätundersökning, vilket vi gör för att skapa oss en 
egen uppfattning inom området som vi sedan kan kombinera med tidigare 
forskning. Den sekundärdata som vi använder oss av kommer från 
vetenskapliga artiklar och böcker inom området som vi undersöker. 

3.2. Empirisk studie 

Vi valde att använda oss av en enkätundersökning som vi genomförde på 
Biltema, Bergvik i Karlstad. Vi genomförde endast undersökningen i en butik 
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för att få ett hanterbart antal respondenter som vi sedan kan analysera och på 
grund av att undersökningen skulle bli för omfattande om vi genomförde den i 
fler butiker. Fördelarna med att besökarna i butiken får svara på en enkät är att 
en besöksenkät har hög svarsfrekvens, den tar inte lång tid att svara på och att 
effekten av att den som intervjuar kan påverka respondenten försvinner nästan 
helt. Undrar respondenten något kan personen som intervjuar snabbt och 
smidigt reda ut problemet på plats (Christensen et al. 1998). Fördelar med att 
använda sig av enkät är även att många personer kan nås och de får samma typ 
av frågor, vilket gör att det är lätt att jämföra svaren. Det är även bra att 
använda sig av enkät på så vis att det är möjligt att samla in många personers 
åsikter och respondenterna kan tänka över svaren i lugn och ro. Eftersom vi 
ville ha relativt många respondenter tyckte vi att enkät var det bästa sättet att 
samla in data på. En aspekt som är viktig att tänka på är att enkäten inte bör 
vara för omfattande eftersom ju fler frågor som en enkät innefattar, desto 
större risk är det att färre respondenter svarar på den. Det är även viktigt att 
tänka på att frågorna inte heller bör vara ledande (Ejvegård 2003). Då det inte 
är säkert att respondenten själv vet vad som hänt eller inte kan förklara det 
med ord är det inte lämpligt att använda sig av intervju. Respondentens 
agerande i butiken är nämligen ett så kallat click-whirr fenomen, vilket innebär 
att respondenten inte lägger speciellt mycket tankekraft bakom sitt beslut, utan 
agerar efter ett mönster som finns intränat sedan tidigare (Cialdini 2009). Det 
var även bra att vi fanns till hands för att svara på eventuella frågor som 
uppkom under tiden respondenterna fyllde i enkäten. 

Vårt experiment är ett så kallat kvasi-experiment. Till skillnad från ett 
kontrollerat experiment kan vi inte styra över alla faktorer som kan tänkas 
påverka respondenterna, till exempel vilka som deltar i undersökningen eller 
vilka som tar emot en gåva. Då ett kontrollerat experiment inte är 
genomförbart är ett kvasi-experiment det bästa alternativet. Även när ett kvasi-
experiment genomförs eftersträvas kontroll i den mån det är möjligt. För att 
undvika avvikelser i resultatet är det även viktigt att alla respondenter 
behandlas på samma sätt och att respondenterna väljs ut slumpmässigt för att 
urvalet inte ska bli missvisande eller fördelaktigt. Det är även viktigt att de 
olika delarna av undersökningen genomförs i rätt ordning för att kunna 
jämföra resultat före och efter en förändring i de två grupper som undersöks. 
Experimentet bör utformas efter en eller flera hypoteser eller frågeställningar 
och minst två varianter av den oberoende variabeln undersöks (med/utan 
gåva). Forskaren kan inte tilldela deltagarna en viss grupptillhörighet, i vårt fall 
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de som mottaget en gåva och de som inte gör det, utan måste acceptera de 
grupper som formas naturligt (Graziano & Raulin 2010). 

3.3. Tillvägagångssätt 

Vi genomförde vår undersökning på Biltema, Bergvik i Karlstad. Biltema var 
en lämplig butik att genomföra undersökningen i eftersom de har många 
kunder varje dag, vilket gör att vi har goda möjligheter att få många 
respondenter och Anders Gustafsson, vår handledare, hade bra kontakt med 
butikschefen Joakim Amoenus sedan tidigare. Undersökningen ägde rum 

under två dagar i november, den 18/11 
och 21/11, och vi hade som mål att få 
minst 150 respondenter per dag, det vill 
säga 300 totalt. Anledningen att vi valde 
att sikta på just 300 respondenter var att 
vår handledare, som har stor erfarenhet 
av kvantitativa studier och forskning 
inom reciprocitet, ansåg att 300 var ett 
rimligt och tillräckligt stort antal 
respondenter. Undersökningen gick ut på 
att vi hade ett gåvobord vid entrén där vi 
bjöd på kaffe och bullar. Vi började 
klockan 10:00 och fortsatte till dess att vi 

hade fått in ca 150 respondenter under 
respektive dag. Första dagen var vi klara 

15:40 och andra dagen klockan 12:45. Varannan timme stod det en person och 
delade ut fika till kunderna när de gick in i butiken och varannan timme var 
det bara en skylt vid gåvobordet där det stod “Välkommen, idag bjuder vi alla 
våra kunder på fika!”. Anledningen till detta var att vårt ursprungliga syfte var 
att undersöka skillnader i kunders köpmönster beroende på om de har fått ett 
personligt bemötande vid utdelningen av gåvan eller ej. På grund av för lite 
data när det gäller gruppen som har fått gåva utan personligt bemötande fick 
vi senare ändra vårt syfte till det vi har nu, vilket är att jämföra om det är 
någon skillnad i kundernas köpbeteende om de mottager en gåva jämfört med 
om de inte gör det. Personen som delade ut kaffe och bulle heter Fredrik 
Hartman och är en student från Karlstads universitet. Han är 23 år gammal, 
180 cm lång och välbyggd. Enligt en tidigare studie vid CTF (Centrum För 
Tjänsteforskning) handlar män mer om det står en lång, välbyggd man i entrén 

  Bild 1: Fredrik Hartman 
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och ger det personliga 
bemötandet1. Detta är 
intressant eftersom 
det kan påverka vårt 
resultat när det gäller 
de demografiska 
egenskaperna för 
respondenterna som 
reciprocerar. För att 
skapa intryck av att 
det var Biltema som 
delade ut fika hade 

han på sig en Biltema-tröja. När kunderna sedan hade handlat och passerat 
kassorna bad vi dem att svara på vår enkät och berättade att den handlade om 
hur de uppfattade dagens besök på Biltema och att det skulle ta ungefär två 
minuter att svara på enkäten. Vårt urval av respondenter var slumpmässigt, 
vilket betyder att vi inte hade inriktat oss på några specifika kundgrupper, utan 
ville att alla typer av kunder skulle svara på vår enkät. 
 

3.4. Enkätfrågor och struktur 

Enkäten (Bilaga 1) bestod av två olika typer av frågor; undersökningsfrågor 
och bakgrundsfrågor. Områdena som vi ville ha svar på med hjälp av 
undersökningsfrågorna var spontanköp, tacksamhet, skuld och lojalitet 
(relation). Denna typ av frågor har till syfte att ge svar på en viss aspekt som 
ska undersökas (Andersen 1994). Enkäten inleds med tre frågor om 
spontanköp (1.1-1.3) där vi ville veta om utdelning av en gåva påverkade 
kunderna till att göra fler spontana inköp. Eftersom en gåva, enligt teorin, 
leder till tacksamhetskänslor kom därefter tre frågor (2.1-2.3) där vi försökte 
mäta i hur stor utsträckning kunderna kände tacksamhet efter dagens besök. 
Fråga 3.1 handlade om den tacksamhetsskuld som uppkom vid mottagandet 
av en gåva. Detta är intressant för oss att veta eftersom enligt tidigare 
forskning gör tacksamhetsskulden att kunden vill återgälda gåvan. Ett sätt att 
göra detta är genom att konsumera mer. Fråga 3.2 använde vi oss av för att 
försöka urskilja skillnader i vad kunderna tyckte om helheten under besöket i 
butiken. Skillnaderna bör uppstå beroende på om de uppfattade att de hade 

                                                
1 Anders Gustafsson forskare vid CTF (Centrum för tjänsteforskning) på 
Karlstads universitet, föreläsning den 24:e september 2013. 

Bild 2: Jonas & Fredrik vid bordet där respondenterna fyllde i 
enkäterna 
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fått en gåva och om de fick ett personligt bemötande eller ej. Efter dessa 
frågor kom det två frågor (4.1 och 4.2) som handlade om lojalitet och hur nöjd 
kunden var efter dagens besök. Fråga 5.7 handlade också om lojalitet, men då 
hade vi gjort kunderna medvetna om att de hade fått en gåva och de får själva 
avgöra om de tror att den har påverkat graden av lojalitet. 

Fråga 5.1 och 5.2 är urvalsfrågor då vi i den första frågan ber de som inte fick 
någon gåva att gå till fråga 6 och i den andra frågan får de som har fått en 
gåva, men inget personligt bemötande, gå vidare till fråga 5.4. Detta gjorde vi 
för att kunna se om det finns några skillnader mellan de som inte fick någon 
gåva, de som fick en gåva utan personligt bemötande och de som fick en gåva 
med ett personligt bemötande eftersom det ursprungliga syftet var att 
undersöka eventuell skillnad mellan att dela ut gåvor med och utan personligt 
bemötande. De som fick ett personligt bemötande fick svara på fråga 5.3 där 
de fick värdera tre emotionella aspekter; positiv/negativ, bekväm/obekväm 
och tacksam/likgiltig. Fråga 5.4 till 5.9 hade med gåvan att göra och vilka typer 
av känslor den väckte. Den avslutande undersökningsfrågan berörde den 
emotionella aspekten och i detta fall handlade det om hur de kände sig efter 
besöket på Biltema. Aspekterna som vi undersökte var positiv/negativ, 
bekväm/obekväm och pigg/trött. Efter undersökningsfrågorna kom det sju 
bakgrundsfrågor där vi undersökte tid i butiken, hur mycket kunden handlade 
för, hur smidigt shoppingrundan gick, kön, ålder, eventuell nedskriven 
shoppinglista och hushållets gemensamma inkomst före skatt. Block & 
Morwitz (1999) har funnit att användning av en shoppinglista hjälper kunden 
att komma ihåg de planerade köpen, men det hjälper dem inte att undvika de 
oplanerade köpen. Det är därför intressant att undersöka hur det påverkar 
eventuella spontanköp. Anledningen till att vi hade med bakgrundsfrågor var 
för att kunna urskilja eventuella skillnader mellan personer med olika 
demografiska egenskaper och för att kunna dela upp dem i olika grupper 
(Andersen 1994). Enkäten avslutades sedan med en ruta där kunden kunde 
skriva eventuella övriga kommentarer. 

De flesta frågorna har intervall som svarsalternativ där respondenten fick svara 
på en sjugradig skala, från instämmer ej till instämmer helt. Frågorna har 
hämtats från två beprövade enkäter som har använts av CTF (Centrum för 
tjänsteforskning) vid Karlstads universitet.  Dessa två enkäter har använts vid 
andra undersökningar där gåvor har delats ut och många frågor var relevanta 
även för vår undersökning. 
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3.5. Urval 

Vi har uteslutit respondenter efter tre urval:  
• De som är ”Outliers”, vilket betyder de värden som starkt avviker från den 

resterande populationen  
• De som inte har handlat alls då vi inte får svar på hur gåvan och/eller 

bemötandet har påverkat dem 
• De som har svarat att de fick ett personligt bemötande, men att de inte fick 

någon gåva 

Dessa tre urval är nödvändiga att göra eftersom resultatet blir missvisande 
annars. 

3.6. Studiens trovärdighet 

Vi hade inte räknat med ett så stort bortfall som det till slut blev, vilket gör att 
vi nu i efterhand gärna hade haft fler respondenter. Vi hade förväntat oss att 
den grupp som fick gåva men inte ett personligt bemötande skulle vara större 
än vad den i slutändan blev. Att den nu blev så pass liten gjorde att vi blev 
tvungna att ta bort den helt ur undersökningen då vi inte kunde få fram några 
signifikanta resultat. Vi kommer att gå in mer noggrant på varför vi tror att 
denna grupp blev så liten under rubriken “5.9 Respondenternas personliga 
uppfattning”.  

Vi fick tyvärr inte tillräcklig data på de tre delfrågorna i 5.3 som handlar om 
hur respondenterna kände sig i samband med det personliga bemötandet och 
fråga 6 om hur de kände sig efter besöket. Anledningen till att vi inte fick 
tillräcklig data var att respondenterna inte verkade förstå hur de skulle svara på 
de frågorna och de svarade ofta endast på den första av de tre delfrågorna. 
Detta tror vi beror på att det såg ut som en enda matris varpå respondenterna 
trodde att det var en enda fråga och gav därmed bara ett svar. Vi fick därför 
för få respondenter som svarade på fråga 5.3 och fråga 6 och för att våra 
resultat inte skulle bli missvisande så fick vi tyvärr ta bort dessa frågor och vi 
kommer därför inte kunna dra några slutsatser utifrån dessa frågor. 

I kommande kapitel redogör vi för vår empiriska studie. 
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4. Empiri 

I detta kapitel redogör vi för den undersökning som vi har genomfört. Vi 
kommer att gå igenom våra urval och presentera resultat för de olika känslor 
och beteenden som vi har undersökt. Resultaten presenteras i den ordning 
som framgår av vår modell (Figur 1) där vi inleder med tacksamhet, skuld och 
olika faktorer som är en följd utav reciprociteten, till exempel spontanköp, 
medelinköp + försäljning och tid i butiken. Vi fick hjälp av vår handledare 
Anders Gustafsson med att ta fram data från våra enkäter med hjälp av 
statistikprogrammet SPSS. Data som togs fram redovisar vi här nedan med 
hjälp av tabeller och diagram. 

4.1. Urval 

Efter att vi genomfört vårt urval återstod 256 respondenter och av dessa har 
119 stycken inte fått någon gåva, 23 stycken har fått en gåva utan personligt 
bemötande och 114 stycken har fått en gåva och ett personligt bemötande. 
 

Tabell 1: Fördelning respondenter 
 

Förutsättning Antal 

Ingen gåva 119 

Gåva utan bemötande 23 

Gåva + bemötande 114 

 
Vårt ursprungliga syfte var att undersöka skillnader vid utdelning av gåva med 
eller utan personligt bemötande. Tyvärr fick vi inte ihop tillräckligt många 
respondenter som svarade att de fick en gåva utan personligt bemötande för 
att det resultatet skulle vara signifikant och vi var därför tvungna att även 
utesluta dessa. Efter detta återstod 233 respondenter, 119 stycken som inte 
fick någon gåva och 114 stycken som fick en gåva med ett personligt 
bemötande. Syftet med uppsatsen ändrades därmed till att undersöka om det 
är någon skillnad i kundernas köpbeteende om de mottager en gåva jämfört 
med om de inte gör det. De som har fått en gåva med ett personligt 
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bemötande utgör den grupp som vi beskriver som att de “har fått en gåva” vid 
fortsatt redovisning av data och resultat. 

4.2. Tacksamhet 

Utifrån vår insamlade data har vi kunnat sammaställa grafen nedan som visar 
att de som fick en gåva kände tacksamhet i större utsträckning än de som inte 
fick en gåva. De tre enkätfrågor som mätte tacksamhet har vägts samman till 
ett värde. Grafen visar medelvärde på tacksamheten vid mottagande av en 
gåva till höger på X-axeln och när kunden inte har mottagit en gåva till vänster 
på X-axeln. Grafen visar på att tacksamheten ökade hos de som mottog en 
gåva. Skalan går från -1 till 1 där -1 innebär ingen tacksamhet och 1 högsta 
möjliga tacksamhet. 

 

 
 

Diagram 1: Tacksamhet 

Vad är koefficient, t och p? 

Ett högt t-värde och ett lågt p-värde tyder på att resultaten från de två 
parametrar som jämförs är signifikanta, det vill säga att vi kan alltså utesluta att 
de resultat vi fått är en slump. T-värdet bör vara över 1,96 och p-värdet under 
0,05 för att resultatet ska vara signifikant. 

Koefficienten visar om sambandet mellan parametrarna är positivt eller 
negativt. Om sambandet är positivt så ökar den ena parametern när den andra 
ökar och om det är negativt så minskar den ena när den andra ökar. Vad gäller 
tacksamhet och gåva kan vi se att våra resultat är signifikanta och att 



 20 

sambandet är positivt. Detta betyder att kunderna var mer tacksamma när de 
hade fått en gåva jämfört om de inte hade fått någon gåva.  
 

Tabell 2: Tacksamhet 
 

 koefficient t p   Signifikant (JA/NEJ) 

Gåva 0,35 2,89 0,00                  JA 

4.3. Tacksamhetsskuld 

Utifrån grafen nedan går det att utläsa att tacksamhetsskulden ökade hos de 
respondenter som fick en gåva jämfört med de som inte fick någon gåva. 
Denna ökning visas med hjälp av medelvärdet på den fråga som mätte 
upplevd skuld. Skalan går från 1 till 7 precis som intervallet var på enkätfrågan 
där 7 innebär att respondenterna kände stor skuld och 1 att de kände liten 
skuld. 

 
 

Diagram 2: Skuld 

Tabellen nedan visar att våra resultat som berör hur en gåva påverkar 
skuldkänslor är signifikanta på 10%-nivån, men inte på 5%-nivån eftersom p-
värdet inte är under 0.05. T-värdet bör även vara högre, över 1,96, men det 
tyder ändå på att det finns ett samband. Den positiva korrelationen innebär att 
kunderna kände större skuldkänslor mot butiken då de fick en gåva. Tyvärr 
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kan vi inte helt säkert säga att resultatet inte påverkats av slumpen eftersom p-
värdet bör ligga under 0,05, men i vårt fall är värdet 0,0611. 
 

Tabell 3: Skuld 
 

 koefficient t p   Signifikant (JA/NEJ) 

Gåva  0,41 1,88 0,06                 JA 

4.4. Spontanköp 

Resultatet för hur en gåva påverkar kundernas benägenhet till spontanköp 
visar att spontanköpen minskar då vi har delat ut gåvor till kunderna. Detta 
resultat är dock inte signifikant och det kan därför lika gärna vara slumpen 
som har gett oss detta resultat. Vad gäller skuld, så visar t-värdet och p-värdet 
att våra resultat angående i vilken utsträckning kunden gjorde spontanköp är 
signifikanta. Det finns en positiv korrelation som innebär att om kundens 
skuldkänslor ökar, så ökar även kundens benägenhet att göra spontanköp. 
 

Tabell 4: Spontanköp 
 

 koefficient  t  p          Signifikant (JA/NEJ) 

Skuld 0,23 5,37 0,00                       JA 

Gåva -0,23 -1,63 0,10                      NEJ 

4.5. Medelinköp + försäljning 

Syftet med uppsatsen är att jämföra om det är någon skillnad i kundernas 
köpbeteende om de mottager en gåva jämfört med om de inte gör det. För att 
ta reda på detta redovisar vi ett medelvärde utifrån enkätfrågan om hur mycket 
kunderna spenderade i butiken. Detta är uppdelat i de två olika kundgrupperna 
som har fått en gåva och de som inte har fått en gåva. Grafen visar att 
medelinköpen ökade från 315,61:- då kunderna inte fick någon gåva till 
399,74:- då de fick en gåva. Det är en ökning på ca 26 %. 
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Diagram 3: Medelinköp 

Vi har även fått försäljningsstatistik från Biltema där vi har tagit fram ett 
medelvärde på hur mycket kunderna köpte för under tiden vi var där. Detta 
medelvärde har vi jämfört med försäljningsstatistik från tre månader tillbaka 
för att se om försäljningen påverkades av att det delades ut gåvor. Enligt den 
statistik som Biltema gav oss så köpte en kund i genomsnitt för 240 kr en 
vanlig dag under de tider vi undersökte. De två dagar som vi var där så ökade 
genomsnittsköpen till 258 kr under samma tider, en ökning på 7,5 %. Vi har 
även sammanställt hur många kunder som i genomsnitt handlar i butiken 
under de tider då vi genomförde undersökningen och sedan räknat ut hur 
mycket försäljningen ökade i kronor under samma tider då vi genomförde vår 
undersökning. I genomsnitt handlar 1173 kunder hos Biltema mellan klockan 
10-16 vilket betyder att de dagar vi var där så handlade kunderna i genomsnitt 
för 21 250 kr/dag mer än vanligt under den tiden. 

Resultatet som gäller relationen mellan gåva och medelinköp är signifikant. 
Lika så resultatet som gäller medelinköp och om kunden hade en nedskriven 
shoppinglista. De har båda en positiv korrelation. Vi går närmare in på hur en 
nedskriven shoppinglista påverkar försäljningen under ”4.8 Nedskriven 
shoppinglista”. 
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Tabell 5: Medelinköp 

 

 koefficient  t  p      Signifikant (JA/NEJ) 

Gåva 84,34 2,20 0,03                     JA 

Shoppinglista 161,17 4,17 0,00                     JA 

4.6. Lojalitet 

Vårt resultat som speglar relationen mellan gåva och lojalitet visar att då 
kunden får en gåva, så ökar lojaliteten. Detta resultat är dock inte signifikant 
och det innebär att resultatet som vi har fått lika väl skulle kunna vara en 
slump. Tacksamhet är däremot signifikant och har en positiv relation, vilket 
innebär att ju större tacksamhet kunden känner, desto mer lojal är hon. 
 

Tabell 6: Lojalitet 
 

 koefficient  t  p    Signifikant (JA/NEJ) 

Tacksamhet 0,29 6,56 0,00                  JA 

Gåva -0.02 -0.29 0.77                NEJ 

4.7. Tid i butiken 

Den genomsnittliga tiden som kunden tillbringade i butiken ökade från 19 
minuter när kunden inte fick någon gåva till 25.5 minuter när hon mottog en 
gåva. Det innebär en ökning med ca 34 %.  
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Diagram 4: Tid i butik 

Gåva och skuld hör båda ihop med hur lång tid kunden spenderade i butiken 
och vi har fått signifikanta resultat på båda parametrarna. Det är en positiv 
korrelation som tyder på att kunden spenderade längre tid i butiken om hon 
antingen fick en gåva, om hon kände en skuld eller både och. 
 

Tabell 7: Tid i butik 
 

 koefficient  t p     Signifikant (JA/NEJ) 

Skuld 0,15 3,50 0,00                    JA 

Gåva 0,42 3,09 0,00                    JA 

 

4.8. Nedskriven shoppinglista 

Diagrammet nedan visar medelinköpet i butiken beroende på om kunderna 
hade en nedskriven shoppinglista med sig eller inte. Den röda linjen visar 
medelinköpet för de som fick gåva och den blåa linjen visar de som inte fick 
någon gåva. X-axeln visar om kunden hade en shoppinglista eller ej och Y-
axeln visar medelinköpet i kronor. Vi ser tydligt att kunderna spenderar mer 
om de har fått en gåva än om de inte har fått det. Vi kan även se att de som 
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fick en gåva och hade en nedskriven shoppinglista spenderade betydligt mer 
pengar än de kunder som hade nedskriven shoppinglista, men inte fick någon 
gåva. De som fick en gåva och hade en nedskriven shoppinglista spenderade i 
genomsnitt 491: -/kund jämfört med de som hade shoppinglista men inte fick 
någon gåva som i genomsnitt spenderade 345:-/kund. Detta är en ökning på 
146:- eller ca 42 %. 

 

 
 

Diagram 5: Nedskriven shoppinglista 

I tabellen nedan är resultaten signifikanta på 95 %-nivån.  
 

Tabell 8: Nedskriven shoppinglista 
 

 t p     Signifikant (JA/NEJ) 

Med gåva 13,162 0,000                    JA 

Utan gåva 7,762 0,006                    JA 

 
Nästa diagram visar i vilken utsträckning kunderna var benägna att göra 
spontanköp under sina besök i butiken beroende på om de hade en nedskriven 
shoppinglista med sig eller ej. Linjen visar endast de som inte fick någon gåva 
då resultatet gällande de som fick en gåva tyvärr inte var signifikant. 
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Diagrammet visar att kunderna som inte fått någon gåva upplever att de 
spontanköper mindre då de har en nedskriven shoppinglista. 

 

 
 

Diagram 6: Spontanköp/nedskriven shoppinglista 

I tabellen här nedan går det att se att resultatet gällande spontanköp är 
signifikant för de som inte fick någon gåva, men inte signifikant för de som 
fick en gåva.  
 

Tabell 9: Spontanköp/nedskriven shoppinglista 
 

 t p      Signifikant (JA/NEJ) 

Med gåva 0,14 0,71                     NEJ 

Utan gåva 7,16 0,01                      JA 

 
Våra resultat som visade hur en nedskriven shoppinglista påverkade hur lång 
tid kunderna spenderade i butiken var inte signifikanta varken bland gruppen 
som fick gåva eller de som inte fick någon gåva. Vi kan därför inte säga något 
om hur en nedskriven shoppinglista påverkar hur lång tid kunderna spenderar 
i butiken och inte heller om det är någon skillnad mellan de två grupperna 
eftersom eventuell skillnad lika väl skulle kunna bero på slumpen när resultatet 
inte är signifikant. 
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4.9. Korrelation 

Resultatet visade att det fanns positiva samband mellan lojalitet och 
känslomässiga aspekter, tacksamhet och lojalitet, spontanköp och skuld, skuld 
och den tid som kunden spenderar i butiken, medelinköp och att kunden har 
en shoppinglista samt medelinköp och den tid som kunden spenderar i 
butiken. Dessa sex samband är starka. Det fanns även svaga samband mellan 
tid i butiken och spontanköp samt spontanköp och att kunden har en 
shoppinglista.  

4.10. Demografiska egenskaper 

De parametrar som vi undersökte var om respondenten var man eller kvinna, 
födelseår och hushållets gemensamma inkomst före skatt. Ingen av dessa 
egenskaper påverkade vårt resultat, vilket innebär att varken kön, ålder eller 
inkomst påverkar hur respondenten har svarat.  

I nästa kapitel analyserar vi den empiri som vi har fått fram och kopplar den 
till relevant teori. 
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5. Analys 

I detta kapitel analyseras resultaten från den empiriska studien och vi 
diskuterar även de val som vi har gjort när det gäller vårt upplägg. Vi redogör 
för resultatet av vår empiriska undersökning och jämför det med befäst teori 
för att knyta an till syftet med uppsatsen som är att jämföra om det är någon 
skillnad i kundernas köpbeteende om de mottager en gåva jämfört med om de 
inte gör det.  

5.1. Tacksamhet 

Resultatet av vår undersökning visar att en gåva ökar tacksamheten hos 
respondenterna och det var signifikant på 95 %-nivån, vilket betyder att det 
inte var en slump. Tacksamhet är en grundläggande social komponent och 
ligger till grund för reciprocitet (Gouldner 1960). Enligt Emmons (2004) 
upplevs emotionella tacksamhetskänslor när en person upplever sig vara 
mottagare av en avsiktlig fördel och avsiktlig fördel innebär i det här fallet 
gåvan som vi delar ut i form av kaffe och bulle då Biltema inte delar ut gåvor 
varje dag. Att dela ut en gåva i form av kaffe och bullar kan ses som en 
avsiktilig fördel och genererar därmed tacksamhetskänslor hos kunderna. 
Komter hävdar även att tacksamhet är en tvingande faktor i 
reciprocitetskedjan som får oss att ge tillbaka till den som vi har fått någonting 
av (Emmons & McCullough 2004). Data visade även att det fanns korrelation 
mellan tacksamhet och lojalitet, vilket vi kommer att gå in mer på under 
rubriken “5.5 Lojalitet”. 

5.2. Tacksamhetsskuld 

Trots att vårt resultat gällande hur gåvan påverkat respondenternas 
skuldkänslor endast är signifikant på 10 %-nivån kan vi ändå se en tydlig trend 
som visar att de som fick en gåva även kände skuldkänslor i större 
utsträckning än de som inte fick någon gåva. Detta blir ännu tydligare när vi 
analyserar resultatet tillsammans med hur spontanköpen och försäljningen har 
påverkats av vår gåva. Då koefficienten som beskriver relationen mellan skuld 
och spontanköp är positiv så kan vi visa att spontanköpen ökar när 
skuldkänslorna ökar. Detta stämmer överens med vad Cialdini (2009) skriver 
om tacksamhetsskuld och att vi vill göra oss av med dessa känslor genom att 
ge tillbaka (reciprocera), i detta fall genom att spendera mer pengar. Detta kan 
i sin tur knytas an till försäljningsresultatet som visar att det har påverkats 
positivt av gåvan. Detta tyder på ett samband mellan gåva, tacksamhetsskuld, 
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spontanköp och försäljning. Resultaten visade även att det fanns en 
korrelation mellan skuld och den tid kunden spenderar i butiken. Detta 
kommer vi att gå in på mer under rubrikerna “5.3 Spontanköp” och “5.4 
Medelinköp + försäljning”. Becker (1986) och Trivers (1985) beskriver hur 
skuldkänslor skapas då mottagaren av en gåva misslyckas att ge tillbaka vad de 
anser vara tillräckligt för att täcka den tacksamhetsskuld de känner. Även 
Becker (1986) och Dahl et al. (2005) menar att efter att en person har mottagit 
en gåva skapas det en psykologisk press att återgälda och misslyckas personen 
att återgälda så leder detta till skuldkänslor. Detta tyder på att de respondenter 
som uppger att de känner en tacksamhetsskuld inte har reciprocerat tillräckligt 
för att bli av med känslan. Även om de har reciprocerat genom att köpa mer 
än de planerat (spontanköp) så har de inte köpt tillräckligt mycket för att de 
ska anse sig skuldfria.  

5.3. Spontanköp 

Vårt resultat visar att gåvan i sig inte direkt påverkar i vilken utsträckning 
kunderna spontanköper. Däremot kan vi visa att den tacksamhetsskuld de 
upplever påverkar spontanköp på så vis att när tacksamhetsskulden ökar så 
kommer även spontanköpen att öka och det finns även en korrelation mellan 
dessa variabler. Detta stämmer bra överens med vad Cialdini (2009) skriver 
angående skuldkänslor och reciprocitet. Då kunderna får en gåva känner de en 
tacksamhetsskuld gentemot butiken. Denna känsla vill de på något sätt bli av 
med och det gör de genom att köpa varor i butiken. Detta visar sig i form av 
spontanköp, köp som de inte har planerat att göra innan de fick gåvan och 
tacksamhetsskulden uppstod. Gåvan har därmed en indirekt påverkan på 
spontanköpen. 

5.4. Medelinköp + försäljning 

Vi har fått signifikant resultat som visar att gåvan vi delade ut gjorde att 
medelinköpet ökade hos de kunder som svarade att de fått en gåva med ca  
26 % jämfört med de som svarade att de inte fått någon gåva. Detta kan 
kopplas till den ökade känslan av tacksamhetsskuld hos de som mottog en 
gåva, vilket vi har beskrivit tidigare. De teorier om reciprocitet som vi har lagt 
fram stödjer våra resultat, det vill säga att en gåva leder till en vilja att ge något 
tillbaka. Precis som Cialdini (2009) och Purkayastha (2004) skriver så behöver 
inte gåvan ha ett högt pengamässigt värde, utan det symboliska värdet av en 
gåva räcker för att skapa dessa skuldkänslor.  
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Vi kan även visa att de kunder som hade en nedskriven shoppinglista med sig 
spenderade mer pengar oavsett om de fått en gåva eller inte och det fanns 
också en korrelation, vilket betyder att det finns ett samband mellan 
shoppinglista och medelinköp. Dock var ökningen större bland de som fick 
gåvor då medelinköpen ökade med ca 79 % och ökningen bland de som inte 
fick någon gåva var ca 45 %. En del av denna stora ökning tror vi kan bero på 
att de som hade planerat att köpa mycket redan innan de kom till butiken 
skrev en shoppinglista av just den anledningen. Vet kunden med sig att de ska 
köpa mycket så underlättar det att ha en shoppinglista för att inte glömma bort 
någon av varorna. Vi tror att det är denna ökning, som beror på att de sedan 
tidigare har planerat att köpa mer, vi ser hos de som inte fick någon gåva - 
ökningen på 45 %. De som spenderade mer tror vi alltså hade planerat att göra 
det redan innan de kom till Biltema och hade därför med sig en shoppinglista. 
Skillnaden mellan de som fick gåva och de som inte fick gåva då, båda 
grupperna hade shoppinglista, tror vi beror på reciprocitetsprincipen. 
Försäljningsökningen på 79 % hos de som både fick en gåva och som hade en 
nedskriven shoppinglista anser vi beror på den ökning som vi precis har 
beskrivit från shoppinglistan i kombination med reciprocitetsprincipen, vilket 
får de som har fått en gåva att ge tillbaka till Biltema genom att köpa mer än 
planerat. 

5.5. Lojalitet 

Undersökningen visade att då kunden får en gåva så ökade lojaliteten, men 
detta är inte signifikant utan det skulle lika väl kunna vara en slump. 
Tacksamhet var däremot signifikant och det fanns även en korrelation mellan 
tacksamhet och lojalitet, vilket innebär att då tacksamheten ökar så ökar även 
lojaliteten. Detta kan förklaras med att en kund inte blir mer lojal genom att 
mottaga en gåva, utan det är tacksamheten som uppstår vid utdelning av gåvan 
som gör att kunderna blir mer lojala. Om en butik delar ut gåvor skapar det 
tacksamhet vilket i sin tur leder till lojalitet enligt vår empiri.  

5.6. Tid i butiken 

Vårt resultat visar att när kunden får en gåva ökar tiden hon spenderar i 
butiken från 19 minuter till 25.5 minuter, vilket är en ökning med 34 %. Både 
gåva och skuld hade en positiv korrelation och signifikanta resultat. Vi har 
tidigare i analysen nämnt att gåvan skapar tacksamhet och en 
tacksamhetsskuld. Cialdini (2009) skriver att skuldkänslor är något negativt för 
konsumenter och något som de vill bli av med. Detta betyder att om kunden 
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får en gåva leder det till en tacksamhetsskuld som kunden vill bli av med 
genom att till exempel köpa något i butiken. Det kan därför vara rimligt att de 
som har fått en gåva spenderar längre tid i butiken eftersom de handlar mer 
för att bli av med sina skuldkänslor. Det kan även vara så att de som tog kaffe 
och bullar hade mer tid på sig att fika innan eller medan de var i butiken, vilket 
gjorde att de stannade längre. Av motsatt anledning kan de som inte tog någon 
gåva ha spenderat mindre tid i butiken för att de hade bråttom. De hade då 
förmodligen varken tid eller var uppmärksamma på att det delades ut gåvor 
samt att de inte hade tid att gå runt någon längre stund i butiken.  

5.7. Nedskriven shoppinglista 

Resultatet visade att de kunder som inte fick någon gåva och hade en 
shoppinglista upplevde att de gjorde få spontanköp. Detta är inte så 
förvånande då det är möjligt att de kunder som använder en nedskriven 
shoppinglista upplever att de har lättare att hålla sig till vad de planerat att 
köpa och därmed tror de inte att de gör så många spontanköp. Våra resultat 
visar även att de som har en shoppinglista och har fått en gåva har handlat mer 
än de med shoppinglista och som inte fick någon gåva, det vill säga att 
medelinköpet är högre. Båda grupperna upplever att de inte gjort några, eller 
väldigt få, spontanköp. Här kan vi tydligt se att de som använder sig av en 
shoppinglista gärna vill tro att de håller sig till den. Ökningen av medelinköpet 
hos gruppen med shoppinglista och som fick en gåva visar att kunden har 
svårare att hålla sig till sin lista om hon har fått en gåva av butiken. Data visade 
även att shoppinglista och medelinköp har en positiv korrelation, vilket 
betyder att det går att säkerställa att de har ett samband. 

5.8. Demografiska egenskaper 

Det framkom inga demografiska skillnader i vår data, varken mellan kön, ålder 
eller inkomst före skatt hos respondenterna. Enligt en tidigare undersökning 
handlar män mer om det står en lång, välbyggd man i entrén och ger det 
personliga bemötandet2. Med tanke på att personen som delade ut kaffe och 
bulle var lång och välbyggd förväntade vi oss en skillnad mellan hur mycket 
män och kvinnor spenderade i butiken. Vi trodde att våra resultat skulle visa 
att männen spenderade mer, men data om demografiska egenskaper visade att 
det inte fanns någon sådan skillnad.  

                                                
2 Anders Gustafsson forskare vid CTF (Centrum för tjänsteforskning) på 
Karlstads universitet, föreläsning den 24:e september 2013. 
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5.9. Respondenternas personliga uppfattning 

Gruppen respondenter som fick en gåva, men inte ett personligt bemötande 
blev tyvärr för liten för att vi skulle få signifikanta resultat och vi har funderat 
på varför det blev på det viset. Vad uppfattar egentligen kunden som ett 
personligt bemötande? Vi hade en person som stod vid gåvobordet och delade 
ut kaffe och bullar varannan timme och varannan timme var det fritt fram för 
kunderna att ta kaffe och bullar från gåvobordet. Det var då obemannat med 
endast en skylt som talade om för kunderna att det bjöds på fika. I och med 
detta trodde vi att vi skulle få ungefär lika många respondenter som uppfattade 
att de fick ett personligt bemötande som de som svarade att de inte fick det. 
Då detta inte blev resultatet har vi funderat över vad kunderna anser vara ett 
personligt bemötande. Även om de inte fick något personligt bemötande vid 
gåvobordet kan det vara så att de träffade någon annan i personalen vid entrén 
eller direkt inne i butiken, vilket kunden uppfattade som ett personligt 
bemötande. Kanske fick de ett välkomnande av personalen i bistron eller av 
någon i kassan när de var på väg in i butiken. Många av kunderna som tog 
kaffe och bulle stod en stund vid gåvobordet för att fika klart innan de gick in i 
butiken, vilket gjorde att det fanns gott om tid för att stöta på någon i 
personalen. De kan ha uppfattat detta som ett personligt bemötande, vilket 
sedan gjorde att de sedan svarade att de fått ett personligt bemötande vid 
entrén trots att det inte var den sortens bemötande som vi var ute efter. Nu i 
efterhand hade vi formulerat frågan om huruvida respondenten fick ett 
personligt bemötande annorlunda. Frågan var: “Jag fick ett personligt 
bemötande vid entrén till Biltema”, men som vi har nämnt ovan kan detta 
tolkas som att vi menar ett personligt bemötande av någon i kassan eller i 
bistron. Det hade varit bättre att vara mer specifik med att vi menar i ett 
personligt bemötande i samband med utdelning av gåvan och det hade kanske 
gjort att vi hade fått fler respondenter som hade svarat att de hade fått en gåva 
utan ett personligt bemötande. 

Vissa kunder agerade likt de personer som vi beskrev i teoridelen och som 
undvek Hare Krishna-medlemmar som ville dela ut gåvor (Cialdini 2009). Det 
var uppenbart att vissa kunder gick en omväg runt gåvobordet, då det var 
bemannat, för att undvika att stöta på Fredrik och på så vis slippa att få en 
gåva. Detta tror vi kan bero på två saker; den ena anledningen är att kunden 
hade ont om tid och därför valde att undvika gåvobordet för att slippa den 
interaktion som hade uppstått om de hade tagit den vägen. Den andra 
anledningen är den som beskrivs i teorin om att kunder undviker situationer 
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där gåvor delas ut av den orsaken att de har insett att det är en del i en 
utbytescykel (reciprocitetscykel). De vet med sig att en tacksamhetsskuld 
uppstår i den stund som de mottager en gåva och undviker därför att hamna i 
en sådan situation, i detta fall genom att ta en omväg 

I kommande kapitel redovisar vi de slutsatser som vi drar utifrån vår analys. 
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6. Slutsats 

I detta kapitel presenterar vi våra slutsatser från undersökningen och 
presenterar en modell som sammanfattar det som vi har kommit fram till samt 
presenterar förslag till kommande forskning inom området. 

Vårt syfte med uppsatsen är att jämföra om det är någon skillnad i kundernas 
köpbeteende om de mottager en gåva jämfört med om de inte gör det. Vi 
ställer oss frågorna; hur påverkas kundens köpbeteende, ökar försäljningen vid 
utdelning av gåvor och i så fall varför och slutligen hur relationen mellan kund 
och butik påverkas i samband med utdelning av gåvor. Nedan visar vi en 
modell som vi har gjort och som visar den reciprocitetscykel som vi har funnit 
i vår undersökning. Till skillnad från den ursprungliga modellen som vi visade i 
inledningen har vi här lagt till lojalitet som en följd av tacksamhet och relation 
som en övergripande del.  

 
Figur 2: Reciprocitetscykel  

Att dela ut en gåva skapar tacksamhet hos mottagaren och som även genererar 
en tacksamhetsskuld där mottagaren känner ett behov av att ge något tillbaka - 
reciprocera. I vårt fall utgör kaffe och bulle gåvan som skapar 
tacksamhetskänslor och kunderna reciprocerar genom att handla mer i butiken 
för att bli av med sin tacksamhetsskuld. Tacksamhetskänslorna skapar även 
lojalitet och bidrar till att kunderna kommer tillbaka och handlar på Biltema. 
Genom att ge tillbaka, reciprocera, byggs det en relation som även hänger ihop 
med lojalitet. På grund av att tacksamhet stärker känslorna av lojalitet, så stärks 
även relationen mellan butiken och kunden. Lojalitet är alltså ett resultat av 
tacksamhet och en god relation. Relationen mellan butik och kund kan ses 
som något övergripande som hela reciprocitetscykeln hjälper till att skapa och 
förstärka. 
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Det framgår tydligt att kundernas köpbeteende förändrades när de fick en gåva 
då vi kan visa att kunderna har reciprocerat den gåva som vi gav dem under 
tiden som vi genomförde vår undersökning. Vår studie visar att de kunder 
som har fått en gåva har reciprocerat genom att spendera mer jämfört med de 
kunder som inte har fått en gåva, vilket även visar sig i form av ökade 
spontanköp hos de som kände tacksamhet. Till och med de kunder som 
använde sig av en nedskriven shoppinglista var benägna att avvika från sin lista 
för att reciprocera gåvan och bli av med sin tacksamhetsskuld. Detta beror på 
att den gåva som vi delade ut påverkade en djupt rotad psykologisk press att 
återgälda gåvan. Detta upplever respondenterna som en känsla av 
tacksamhetsskuld gentemot Biltema som vi knyter an till den ökade känslan av 
tacksamhet hos de som mottog en gåva. 

Utifrån detta går det att dra slutsatserna att vid utdelning av en gåva känner 
kunden en tacksamhetsskuld, vilket gör att hon vill ge något tillbaka, det vill 
säga reciprocera. Kunden ger tillbaka genom att handla mer än planerat i 
butiken, vilket gör att försäljningen ökar. Att dela ut gåvor leder på så vis till 
ökad försäljning. Gåvan har alltså en indirekt verkan på tacksamhetsskuld och 
försäljning, men även på lojalitet. Då tacksamhet driver kundlojalitet bidrar 
detta till att upprätthålla en redan etablerad relation eller skapa en ny relation 
mellan kunden och butiken. Att ha en god kundrelation är mycket viktigt och 
leder till ökad lönsamhet på lång sikt då tiden och pengarna som krävs för att 
upprätthålla en relation är väsentligt lägre än för att skapa nya relationer. Vad 
som verkligen påverkar lojalitet, tacksamhetsskuld och försäljning är alltså de 
känslor av tacksamhet som gåvan skapar. Känslan av tacksamhet är nyckeln i 
reciprocitetscykeln.  

Tacksamhetskänslor kan framkallas på andra sätt än genom att dela ut gåvor. 
Att till exempel aktivt sträva mot att alltid erbjuda god service eller att vid ett 
visst tillfälle göra något extra för kunden som får henne att känna sig tacksam 
kan bidra till lojalitet och framkalla ett liknande reciprocitetsbeteende som vid 
utdelning av gåvor. Vi har egna erfarenheter av detta då vi båda jobbar inom 
serviceyrken. Vid flertalet tillfällen har vi varit med om att kunder som är 
tacksamma för att ha fått bra service har kommit tillbaka med en gåva, ofta i 
form av en chokladask eller liknande, för att visa sin tacksamhet. Dessa kunder 
återkommer ofta och uttrycker muntligen sin lojalitet och det tyder på en god 
relation mellan kund och butik. Det är ett tydligt exempel på hur god service 
kan sätta igång en reciprocitetscykel som får kunderna att reciprocera i 
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slutändan. Vi drar därför slutsatsen att gåvan inte är nödvändig i 
reciprocitetscykeln, utan det är känslan av tacksamhet som är den drivande 
faktorn. Verksamheter som är medvetna om detta kan använda det till sin 
fördel för att så ofta som möjligt få kunder att känna sig tacksamma och där 
med förbättra sina resultat och relationen med sina kunder på lång sikt. Om 
personalen i butiken lyckas skapa tacksamhet hos kunden vid kundens första 
besök i butiken, antingen genom god service eller genom en gåva av något 
slag, så finns det goda chanser att kunden återkommer. Det första kundmötet 
är därför mycket viktigt och det finns många exempel på hur företag använder 
sig av olika förmånliga erbjudanden för att locka nya kunder och därmed skapa 
tacksamhet. Att sedan bibehålla och utveckla relationen genom att gång på 
gång erbjuda god service och gåvor av olika slag är nödvändigt för en långvarig 
relation som gynnar både kund och företag och det är bra att vid varje 
besökstillfälle bygga upp tacksamhetskänslorna och på så vis skapa en 
långvarig och lojal kund. 

Syftet med uppsatsen är att jämföra om det är någon skillnad i kundernas 
köpbeteende om de mottager en gåva jämfört med om de inte gör det. Utifrån 
vår studie går det att dra slutsatsen att den gåvokultur som vi beskrev i 
inledningen är gynnsam för företag som använder sig av gåvor av olika slag då 
det uppstår en skillnad i kundernas köpbeteende om de mottager en gåva. Likt 
vår modell beskriver så känner kunderna tacksamhet och upplever en 
tacksamhetsskuld som leder till reciprocitetsbeteende. Detta kan vi bevisa 
genom att de gör fler spontanköp, medelinköpen ökar, de blir mer lojala och 
tiden de spenderar i butiken ökar. 

6.1. Förslag till kommande forskning 

När det gäller kommande forskning vore det intressant att undersöka eventuell 
skillnad när det gäller hur en gåva uppfattas när den delas ut med och utan 
personligt bemötande, vilket var vårt ursprungliga syfte med uppsatsen. För att 
lyckas med den undersökningen är det viktigt att tänka på vilken typ av gåva 
det är som delas ut eftersom många av våra respondenter förmodligen inte såg 
kaffe och bulle som en gåva. När det gäller en framtida undersökning kan det 
vara bättre att dela ut en produkt istället eftersom vi tror att kunder uppfattar 
en sak som en gåva i större utsträckning än kaffe och bulle. Det är även viktigt 
att tänka på vad personer tolkar som ett personligt bemötande och formulera 
frågan som mäter detta så att den bara mäter det personliga bemötandet vid 
utdelning av gåvan och inte personligt bemötande av någon annan anställd i 
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butiken. Detta kan bidra till att säkerställa att gruppen som har fått gåva men 
inte personligt bemötande blir stor nog att analysera, vilket var problemet i vår 
undersökning.
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Bilaga 1 

Respondent nr:_____ Tidpunkt:_____ 
 

BILTEMA 
 

Först vill vi att du på en skala 1-7 tar ställning till ett antal påståenden om hur det var att 
handla på Biltema idag. Längst till höger betyder att du instämmer helt i påståendet och 
längst till vänster att du inte instämmer. 
        Instämmer ej            Instämmer helt 
 

1.1 Jag gjorde flera spontana inköp på Biltema idag □	  □	  □	  □	  □	  □	  □	  
    1.2 Idag kände jag mig lockad att köpa något som jag □	  □	  □	  □	  □	  □	  □	  

inte hade planerat att köpa 

	  1.3 Under dagens besök, höll jag mig helt och hållet till min tänkta shoppinglista □	  □	  □	  □	  □	  □	  □	  

	   	  2.1 Jag känner mig tacksam mot Biltema efter dagens besök □	  □	  □	  □	  □	  □	  □	  
        2.2 Jag är tacksam för att Biltema finns då de tar hand om mig som kund på bästa sätt □	  □	  □	  □	  □	  □	  □	  

2.3 Jag känner att Biltema är tacksamma över att ha mig som kund □	  □	  □	  □	  □	  □	  □	  

	   	  3.1 Idag kände jag mig tvingad att spendera lite extra pengar när jag handlade på 
        Biltema □	  □	  □	  □	  □	  □	  □	  

3.2 Jag gillade min shoppingupplevelse på Biltema idag □	  □	  □	  □	  □	  □	  □	  

	   	  4.1 Jag kommer återvända till denna butik i framtiden □	  □	  □	  □	  □	  □	  □	  
4.2 Jag rekommenderar gärna denna butik till en vän □	  □	  □	  □	  □	  □	  □	  

	   	  5.1 Jag fick en gåva vid entrén till Biltema (Om nej gå till fråga 6) 	  	  	  	  JA	  □	  	  	  	  	  	  	  	  NEJ□	  
5.2 Jag fick ett personligt bemötande vid entrén till Biltema (Om nej gå till fråga 5.4) 	  	  	  	  JA	  □	  	  	  	  	  	  	  	  NEJ□	  
Ringa in den siffra mellan ett och sju som du tycker stämmer bäst överens med 
din egen uppfattning 

 
5.3 Det personliga bemötandet fick mig att känna mig: 

	   
Negativ 1 2 3 4 5 6 7 Positiv 
Obekväm 1 2 3 4 5 6 7 Bekväm 
Likgiltig 1 2 3 4 5 6 7 Tacksam 
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  Instämmer ej  Instämmer helt 

5.4 Jag uppfattade kaffet och bullen jag fick som en gåva från Biltema □	  □	  □	  □	  □	  □	  □	  
5.5 Jag är tacksam för gåvan □	  □	  □	  □	  □	  □	  □	  
5.6 Jag kände ett behov av att köpa mer eftersom Biltema gav mig en gåva □	  □	  □	  □	  □	  □	  □	  
5.7 Eftersom jag fick en gåva idag är jag mer lojal mot Biltema □	  □	  □	  □	  □	  □	  □	  
5.8 Jag kände mig skyldig att köpa något extra eftersom jag fick en gåva av biltema □	  □	  □	  □	  □	  □	  □	  
5.9 Gåvan jag fick gav mig en mer positiv syn på Biltema □	  □	  □	  □	  □	  □	  □	  

 
 
6. Ringa in den siffra mellan ett och sju som du tycker stämmer bäst överens med din egen 
uppfattning 
 
Efter besöket känner jag mig: 
 
Negativ 1 2 3 4 5 6 7 Positiv 
Obekväm 1 2 3 4 5 6 7 Bekväm 
Trött 1 2 3 4 5 6 7 Pigg 
  
7.1 Hur lång tid spenderade du i butiken idag?  ca________Min 
 

 7.2 Hur mycket handlade du för i butiken idag? (titta gärna på 
kvittot) 

_________________kr	  
Instämmer ej  Instämmer helt	  

7.3 Idag gick min shoppingrunda smidigt 	  	  	  	  	  	  	  	  □	  □	  □	  □	  □	  □	  □	  
7.4 Jag som fyller i enkäten är 	  	  	  	  KVINNA	  □	  	  	  	  	  	  	  	  MAN□	  
7.5 Jag är född år    _________ 

	  
7.6 Jag hade en nedskriven shoppinglista när jag handlade idag 	  	  	  	  JA	  □	  	  	  	  	  	  	  	  NEJ□	  
7.7 Mitt hushålls gemensamma inkomst före skatt är ca 
(tkr/mån) 

≤10□	  20□	  30□	  40□	  50□	  60□	  70□	  80□	  
90+□	  

  
8.1 Ge gärna dina egna synpunkter och åsikter om din shopping runda nedan 
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