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Abstrakt  
Att köpa ekologiskt är ingen ny företeelse, men i takt med att både e-handel och 

efterfrågan på ekologiska varor konstant ökar så behövs det stöd för designers för 

att kunna möta dessa utmaningar. För att kunna designa e-handelswebbsidor med 

ekologiska valmöjligheter krävs förståelse för användaren och dess behov. Genom 

att kartlägga målinriktade beteenden går det att påvisa när en användare är 

mottaglig för ett ekologiskt val på en e-handelswebbsida. En mental modell byggs 

utifrån användares målinriktade beteende och denna kan användas som stöd av 

designers för att förstå när en användare är mer mottaglig för ekologiska val på en 

e-handelswebbsida. Denna studie resulterar i en identifiering och kartläggning över 

när en användare är mer öppen för ekologiska val.  

 

Nyckelord: Mental modell, beteende, ekologiskt beteende. 

Abstract 
Buying ecologically not a new phenomenon, but as to both e-commerce and the 

demand for organic products is constantly increasing, so support is required for 

designers to meet these challenges. In order to design e-commerce websites with 

ecological options requires an understanding of the user and their needs. By 

mapping the targeted behaviors you can detect when a user is susceptible to an 

ecological choice for an e-commerce website. A mental model is built based on 

user's targeted behavior, and this can be used to support the designers to 

understand when a user is more susceptible to ecological choices on an e-commerce 

website. This study results in the identification and mapping of when a user is more 

open to ecological choices. 

 

Keywords: Mental model, behavior, ecological behavior. 
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1 Inledning 

I Sverige växte e-handeln med 14 % år 2012 mot föregående år och prognoser visar 

på en fortsatt ökning [1]. Redan 1995 började företag och organisationer att 

etablera sig på Internet inom E-handel och populärt under denna tid var 

amazon.com som till en början sålde böcker och CD-skivor (Tian, 2006; Gefen, 

2000). Idag kan konsumenter köpa alltifrån produkter till tjänster via internet 

(Treese & Stewart 2003). År 2012 omsattes i Sverige 31,6 miljarder kronor inom e-

handel [1]. 

Att e-handla har första-, andra- och tredjehands effekter på miljön (Fichter, 2003). 

Förstahandseffekterna påverkas av tillverkning och användning av plattformar att 

utföra e-handel med. Exempelvis när en konsument använder en surfplatta till e-

handel så förbrukas energi, både hos konsumenten och på e-handelswebbsidan. 

Andrahandseffekterna påverkas av en logistisk förändring i e-handelswebbsidans 

processer och av en decentraliserad marknad. Exempelvis behöver inte 

konsumenter själva ta sig till butiken utan kan få varor hemskickade istället. Vilket 

oftast bidrar till en ökning i transport av en vara. Tredjehandseffekterna påverkas 

av att e-handel indirekt förändrar konsumenters livsstil och konsumtionsvanor. 

Exempelvis när nya förbättrade surfplattor blir billigare att köpa så konsumeras 

dessa i en högre takt vilket ger en lägre livstid för surfplattor (Fitcher, 2003).  

“The technology itself (information and communication technologies, Internet) does 

not determine sustainability, but rather its design, use, and regulation does.” 

(Fichter, 2003 p 25) 

Design av e-handel ses som en av lösningarna till en mer miljövänlig e-handel 

(Fitcher, 2003). Design ses också som problemlösning och behöver uppfylla ett syfte 

och behov för en användare (Stolterman & Löwgren, 2004). Vid design av digitala 

artefakter är det centralt för en designer att kunna reflektera över hur användarens 

syfte ska uppnås och hur användarens behov ska uppfyllas. Detta då de flesta 

beteenden är målinriktade och oftast har ett syfte. Detta kräver en fullständig 

förståelse av användarens behov och syfte (Stolterman & Löwgren, 2004; Ajzen, 

1991). 

För att skapa förståelse av användarens behov och syfte har vi i vår studie ställt 

forskningsfrågan med en kvalitativ utgångspunkt. Vår forskningsfråga i studien är, 

När i köpprocessen är användare mottaglig för ekologiska val vid e-handelsköp?  

Genom att skapa en mental modell (kartläggning) över användares målinriktade 

beteende i en köpprocess tar vi i denna studie reda på när en användare förväntar 
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sig att genomföra eller informeras om ekologiska val i en e-handelskontext. 

Resultatet av studien är en identifiering om var användare är mottaglig för 

ekologiska val. Ekologiska val i denna studie syftar till val av produkt, val av 

återförsäljare samt val av fraktsätt.  

Uppsatsen riktar sig till designers som utvecklar och arbetar med e-

handelswebbsidor och som har designar för användaren, användarens behov och 

syfte. Studien bidrar med en mental modell av en konsuments stabila beteende i en 

handelskontext med hemelektronik. Syftet med studien är att stödja designers att 

implementera ekologiska val på en e-handelswebbsida. 
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2 Litteraturöversikt 

2.1 E-handel 

Internet-handel eller e-handel är en användning av internet för att köpa och sälja 

varor och tjänster samt tillhandahålla service och support efter affären genomförts 

(Treese & Stewart, 2003). Business-to-consumer (B2C) e-handel, som denna studie 

inriktar sig på, syftar på online transaktioner av produkter eller tjänster mellan 

företag och konsument (Kord, Yaghoubi, Khani, Esmaeali, 2011).  

Enligt HUI Research (2012) har nio av tio konsumenter e-handlat. I Sverige står e-

handel år 2012 för mer än 31,6 miljarder kronor samtidigt som prognoser visar 

fortsatt ökning. E-handel har funnits i över 10 år. Amazon.com var en tidig aktör 

inom e-handeln och sålde till en början böcker och CD-skivor (Tian, 2006).  

 

Inom e-handel har förtroende blivit viktigt då säljare och köpare inte möts i person 

(face-2-face). Säljaren behöver lita på att köparen väljer en vara eller tjänst, köper 

och betalar denna. Köparen behöver lita på att säljaren kan ge dem önskad tjänst 

eller produkt och även kunna leverera denna till köparen (Kord et al., 2011). 

2.1 Beteende 

De flesta mänskliga beteenden är målinriktade, exempelvis jag går till affären för att 

köpa en ny dator (Ajzen, 1991). För att förstå målinriktade beteenden kan Theory of 

planned behaviour (TPB) användas. TPB är en teori som menar att handlingar 

grundar sig i intentioner. Alla intentioner blir inte handlingar men teorin kan 

exempelvis beskrivas som att en individ får eller skapar ett behov (intention), 

exempelvis att köpa en ny dator för att den befintliga är gammal. För att köpa en ny 

dator som är målet så måste också andra handlingar genomföras bland annat 

besluta vilken dator som ska inhandlas, ta sig till butik/webbshop (handlingen). 

Individen är medveten om att det vanligtvis behövs medvetenhet om de åtgärder 

som krävs för att nå målet, exempelvis att köpa en ny dator. TPB har även 

applicerats i handelskontext och kan sammanfattas med att beteendet styrs av tänkt 

beteende och landar i erhållen beteendekontroll (Ajzen, 1991).  

 

Ett annat perspektiv på beteende sammanfattas i modellen Norm-activation model 

(NAM) (Swartz, 1977). Modellen har använts till att studera beteende och menar att 

det är en känsla av ansvarstagande och medvetenhet av potentiella konsekvenser 

som påverkar hur människan reagerar med sina personliga normer utifrån 

situationen och den sociala kontexten. Modellen föreslår att influenser bara sker när 

situationen och den sociala kontexten möts. 
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2.1.1 Ekologiskt beteende 

Klöckner et al., (2010) har kombinerat TPB(Ajzen, 1991) och NAM(Schwartz, 1977) 

till att täcka in en bedömning av ekologiskt beteende. Resultatet är Comprehensive 

Action Determination Model (CADM) (se figur 1). Detta gjordes då TPB fokuserar på 

intentioner och avsikter medan NAM fokuserar på personliga normer men inte på 

rollen i en situation och dess begränsningar samt vanor. CADM presenterar istället 

en heltäckande teori som passar bättre när komplexiteten i miljöbeteenden i det 

verkliga livet analyseras. 

 

 

Figur 1. Comprehensive Action Determination Model (CADM) (Klöckner et al. 2010 p. 576) 

 

I CADM är det utifrån situationen som individen triggar igång den normativa 

processen. Utifrån den normativa processen avgörs hur individen kommer att agera 

vanemässigt eller intentionsmässigt utifrån den givna situationen och påverka det 

ekologiska beteendet. (Klöckner et al., 2010). Ett exempel för att förklara modellen 

är att en konsument utifrån en situation skall köpa en ny dator. Utifrån den 

normativa processen kommer sedan konsumenten att agera utifrån de objektiva och 

subjektiva ramar som situationer ger. Där vidare kommer konsumenten att agera 

vanemässigt, köpa en dator som konsumenten är känd med eller intentionsmässigt 

köpa en dator utifrån intention eller attityd till produkten.  

2.2 Köpprocess 

Det finns olika definitioner på var en köpprocess startar och slutar och vilka steg 

och faktorer en köpprocess innefattar (Kotler & Keller, 2006; Engel, Blackwell, 

Miniard, 1995; Hangjung & Ramamurthy, 2009). En köpprocess beskriver Kotler och 

Keller (2006) som en modell i fem steg. Uppfatta problem, söka information, 

utvärdera alternativ, köpbeslut, beteende efter köp (se figur 2). 
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Figur 2. Köpprocess (Kotler & Keller 2006). 

 

Uppfatta problem innebär att konsumenten identifierar ett problem och/eller ett 

behov väcks. Söka information sker när konsumenten vill få reda på vad som finns 

tillgängligt på marknaden för att täcka behovet. I utvärdera alternativ utvärderar 

konsumenten produkter eller varumärken efter behovet. I steget köpbeslut skapar 

sig konsumenten en inställning (preference) till varumärken eller produkter och en 

intention att köpa en vald produkt skapas. Beteende efter köp uppkommer efter 

köpet och kan innebära att konsumenten upptäcker ett missnöje med produkten. 

Konsumenten är även lyhörd för information som stödjer att det var rätt produkt 

som köptes (Kotler et al., 2006). 

 

Engel et al. (1995) beskriver köpprocessen i sju steg, behovsuppfattning, söka efter 

information, processa information, före köp utvärdering av alternativ, köp, 

konsumtion och postkonsumtion utvärdering av alternativ, avyttring (se figur 3). 

 

 

Figur 3. Köpprocess (Engel et al., 1995). 

 

Behovsuppfattning, konsumenten upptäcker/får ett behov. Söka efter information, 

konsumenten söker efter information för att täcka behovet. Det kan vara alltifrån 

egna minnen och erfarenheter till att jämföra olika produkter. I steget processa 

information bearbetas informationen som konsumenten tagit del. Detta sker i fem 

steg, att informationen först och främst når målgruppen, att konsumenten anser att 

informationen är relevant, att ta del av heltäckande information om köpet och att 

komma ihåg köpet. I före köp utvärdering av alternativ jämför konsumenten 

produkter och olika märken mot varandra. Köp, konsumenten köper produkt genom 

antingen butik eller e-handel. Konsumtion och post-konsumtion utvärdering av 

alternativ, konsumenten analyserar om produkten håller vad ovanstående steg gett 

för resultat. Avyttring, konsumenten funderar på var produkten skall göras av, 

säljas, slängas eller återvinnas. Köpprocessen startar alltså när behovet uppkommer 
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och slutar när produkten eller tjänsten inte längre är aktuell och säljs, slängs eller 

återvinns.  

 

I kontexten e-handel går det att komplettera ovan nämnda definitioner av en 

köpprocess med ytterligare ett steg (Hangjung & Ramamurthy, 2009). Detta steg 

implementeras efter att konsumenten valt produkt att köpa och innefattar att 

konsumenter börjar söka efter information om affärer som säljer den valda 

produkten. Detta steg benämns som butiksvalsprocess.  Detta steg är mer viktigt att 

beakta inom e-handel av elektronik. Detta då elektronikmarknaden inom e-handel 

utsätts för en hårdare konkurrens än andra marknader genom ett stort utbud av 

affärer med likartade produkter. Detta i samband med att webben möjliggör 

sökning och utvärdering av butiker med likadana produkter som konsumenten kan 

välja mellan (Hangjung & Ramamurthy, 2009).  

2.2.1 Sökbeteende 

När en konsument söker efter ett varumärke eller en produkt att köpa sker detta 

enligt ett mönster (se figur 4). 

 

 

Figur 4. En konsuments urval bland produkter och varumärken på vägen mot ett köpbeslut. 

Ur det totala urval av produkter och varumärken som finns på marknaden så skapar 

konsumenten ett medvetet urval. Detta består av de varumärken och produkter en 

konsument får vetskap om efter en sökning. Konsumenten sorterar ihop ett 

övervägande urval av de produkter eller varumärken som kan uppfylla ett specifikt 

behov. Ett slutligt urval görs av konsumenten där de starkaste kandidaterna för ett 

köp hamnar. Konsumenten skapar sig sedan en inställning (preference) till ett av 

varumärkena eller produkterna och ett beslut att köpa baseras på denna inställning.  
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2.3 Sammanfattning litteraturstudie 

År 2012 e-handlades det för 31 miljarder kronor i Sverige och prognoser visar på 

fortsatt ökning HUI Research, (2012). Det finns flera definitioner på en konsuments 

köpprocess och inom kontexten e-handel går det att lägga ytterligare ett steg i 

köpprocessen, butiksvalsprocess. De flesta beteenden är målinriktade och de 

köpprocesser som definierats är konsumentens process i det målinriktade 

beteendet. Det finns också olika definitioner i vad beteendet grundar sig i och vid 

ekologiskt beteende är det en sammansättning av olika definitioner som visar hur 

ekologiskt beteende ter sig. I CADM som är sammansättning av NAM och TBP är det 

individens sociala och personliga normer, medvetenhet om behov och vetskap om 

konsekvenser som påverkar huruvida individen följer modellen med intentioner, 

vanor och situationsbaserade sammanhang som påverkar det ekologiska beteendet 

(Klöckner et al., 2010; Schwartz, 1977; Ajzen, 1991).  
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3 Metod 
Vi börjar detta kapitel med en beskrivning av hur studiens process har sett ut ifrån 

frågeställning till slutsats. I detta kapitel presenterar vi också den forskningsansats vi 

valt och varför samt redogör för hur vi gått tillväga i litteratur och emperiinsamling.  

3.1 Tillvägagångssätt 

Studiens process är inspirerad av Backmans (2008) traditionella forskningsprocess 

samt Youngs (2008) tillvägagångssätt vid skapande av en mental modell.  

 

Studien startade i en litteraturstudie för att skapa en bild av befintlig forskning. 

Utifrån litteraturstudien kunde vi sedan knyta en frågeställning till den befintliga 

forskningen. För att svara på frågeställningen kunde vi med empiri ifrån 

ostrukturerade intervjuer analysera och tolka transkriberingar för att landa i vår 

slutsats (se figur 5). 

 

 

Figur 5. Uppsatsprocessen. 

3.2 Litteraturstudie 

Denna undersökningsprocess startade i en litteraturstudie där målet var att 

identifiera de delar som är central i vår undersökning. Vi har med hjälp av Google 

Scholar, ACM och IEEE fått fram fakta vi sammanställt i litteraturstudien. Genom att 
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söka på stort tidsspann har vi därefter sorterat sökträffarna av relevans ifrån sökord 

och abstrakt.  

 

Sökord vi använt oss av; Mental Models, Consumer behaviour, Buying behaviour, 

Shopping Behaviour, Ecological shopping behaviour, E-commerce, E-commerce 

behaviour, E-Shopping behaviour, Ecologic e-commerce, Ecological e-commerce och 

design science. 

3.3 Val av ansats 

Design ska uppfylla ett syfte för användaren (Stolterman & Löwgren, 2008; Young 

2008). För att svara på forskningsfrågan när användare är mottagliga för ekologiska 

val behövde vi skapa förståelse för användaren och dess beteende för att kunna 

skapa designriktlinjer som uppfyller ett syfte. Eftersom beteenden enligt Ajzen 

(1991) oftast är målinriktade behövde vi också sätta oss in i vad målen med 

användares beteenden är. 

 

Vi valde att använda en kvalitativ forskningsansats för att besvara forskningsfrågan.  

Det gav oss möjligheten att samla in data om respondenters åsikter, uppfattningar, 

känslor och erfarenheter. Studiens syfte är att identifiera när användare är 

mottagliga för ekologiska val och med den utgångspunkten var det också viktigt att 

identifiera hur användare går tillväga i en handelskontext (Denscombe, 2008; 

Young, 2008).  

3.4 Val av metod 

Vi utförde den här studien genom att använda metoden mental model (Mental 

Modell) samt genomförde en gap analysis (Gap Analys). En mental modell är en 

kartläggning av användares beteende och tillvägagångssätt genom att ta reda på vad 

målet är med en process och med vilken filosofi användaren navigerar sig fram med. 

I sin enkelhet är en mental modell ett diagram över en användares tillvägagångssätt 

i en specifik kontext. Fördelen med en mental modell är att den ger en djup 

förståelse för användares tankar, känslor, handlingar eller motiveringar när 

användaren går igenom en process. Denna djupare förståelse kan användas när ett 

system för användaren ska designas. Detta då en designer behöver förstå 

användaren och dess beteende för att kunna designa en lösning som uppfyller ett 

syfte (Stolterman & Löwgren, 2008; Young, 2008). 

  

Den mentala modellen består av två nivåer (se figur 6). Den övre nivån 

representerar vad en användare vill få gjort, den undre nivån vad ett system 

erbjuder för stöd för att användaren ska kunna nå sitt mål. Den övre nivån grundas i 

kvalitativt insamlad data från intervjuer. Ur den kvalitativa datan identifieras 



 

 10 

handlingar (uppgift, handling, tanke, känsla eller motivation) och grupperas efter 

tillhörighet i torn. Tornen placeras i mental spaces (kognitiva områden). Den 

kvalitativa datan som behövs för att skapa en mental modell behöver fånga 

personers åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter. Det empiriska materialet 

samlades in med ostrukturerade intervjuer. Detta lämpade sig väl i vår studie då det 

annars kan vara svårt att gå in på områden som berör intervjupersonen. Vi ger även 

respondenten möjligheten att utveckla sina svar och oss möjligheten att följa upp 

intressanta spår under intervjun för att kunna gå djupare och fånga upp roten till en 

handling (Denscombe, 2008; Jacobsen, 2000; Young, 2008).  

 

 

Figur 6. Mental modell med gap analysis. 

 

Den nedre nivån visar vilka features(funktioner) ett befintligt system besitter. En 

gap analys (gap analysis) genomförs vilket mappar handlingar efter funktioner. Där 

det saknas en mappning mellan handling och funktion identifieras ett gap. Dessa gap 

är vad vi sökte då det är här systemet saknar täckning för vad användaren vill göra. 

Det är i dessa gap som vi ämnade identifiera att användare är mottagliga för 

ekologiska val samtidigt som befintliga system saknar stöd för vad användaren 

förväntar sig att där göra (Young, 2008). 
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3.5 Metoddiskussion och kritik 

Att analysera transkriberingar och identifiera handlingar kan vara svårt för ett 

otränat öga (Young, 2008). Att identifiera verb är ingen svår uppgift men det är inte 

det som analysen av transkripten går ut på. Det gäller att identifiera grundtanken 

ifrån en handling, att exempelvis ringa till kundservice är ingen handling i sig, utan 

en handling i detta exempel är att få hjälp av kundtjänst. Det har gjort att vi delvis 

lärt oss att hitta handlingar under tiden vi identifierat dem samt gått igenom dem en 

extra gång för att säkerställa att det verkligen är handlingar och inte enbart verb 

som liknar handlingar. 

3.6 Urval till intervjuer 

För våra intervjuer tog vi fram tre kriterier för att hitta lämpliga respondenter att 

intervjua. Till att börja med behövde vi personer som har e-handlat, som är bekant 

med processen. Respondenterna skall ha e-handlat inom 6 månader före 

intervjutillfället (Young, 2008). Det andra kriteriet var att komma i kontakt med 

respondenter som handlar ekologiskt och respondenter som inte handlar 

ekologiskt. Detta kriterium identifierades för att studien skulle täcka båda 

grupperna. Det tredje och sista kriteriet var att få tag i respondenter som logistiskt 

kunde genomföra intervjuerna. Då intervjuerna skulle genomföras av oss på plats så 

behövde vi kunna träffa dem under en timmes tid per intervju.  

 

För att hitta personer som stämde in på de tre kriterierna så skapade vi en enkät 

med syfte att fånga upp personer med kriterierna vi letade efter (se bilaga 3 för 

screening enkät). Våra kriterier behövde framgå i frågeformuläret så att vi kunde 

identifiera de personer vi sökte. Vi spred formuläret på Facebook och avvaktade för 

att se hur stort svarsantalet blev. Det resulterade i 62 svar varav 17 av dessa 

medgav att de kunde ställa upp på en intervju (se bilaga 5 för samtliga 

respondenters svar i sceeningenkäten). Av dessa 17 personer var det 7 sannolika 

respondenter som uppfyllde våra kriterier (se bilaga 2 för demografisk 

sammanställning samt bilaga 4 för sammanställning av svar i screeningenkät gjorda 

av våra 7 intervjupersoner).  

3.7 Framtagning av intervjumall 

Datainsamlingsmetoden vi använder oss av är ostrukturerad intervju. Det innebär 

att vi använder oss av ämnen istället för direkta redan gjorda frågor att ställa. Syftet 

med detta var att respondenterna under intervjun själva (inom kontexten för 

studien) tilläts att styra hur ämnet formades och vart intervjun gick. Dock så hade vi 

områden som vi ville beröra under intervjun.  

 E-handel 

 Traditionell handel i butik 
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 Ekologiska varor 

 Ekologisk märkning 

 Hur respondenten går tillväga gör före, under och efter ett köp 

 Olika typer av köp 

 

Områdena vi ville beröra under intervjun försökte vi genom diskussion om 

respondenternas egna erfarenheter få dem själva att komma in på. Om 

respondenterna inte tog upp ovan nämnda områden så gick vi i slutet av intervjun 

själva direkt in på dessa. Ekologiska varor och ekologisk märkning var områden som 

vi hade förberett med bilder på olika ekomärken om respondenterna inte själva 

skulle komma in på de områdena. 

 

De ostrukturerade intervjuerna förbereddes med områden, nämnt ovan som vi ville 

beröra istället för direkta frågor att ställa. Detta gjorde att vi kunde vara flexibla och 

hitta nya områden under intervjutiden samt att vi kunde följa upp med 

improviserade frågor på intressanta berörda ämnen. För att respondenterna själva 

skulle få tala fritt kring de områden som diskuterades försökte vi att inte ställa 

ledande frågor. Genom att ställa “varför” frågor som uppföljningsfrågor under ett 

intressant område försökte vi att gräva fram syftet med respondenternas handlingar 

(Denscombe, 2008). 

 

Efter hand som vi genomförde intervjuer så justerade vi vår intervjumall med syfte 

att fördjupa svaren. Ett exempel är när vi i början av intervjun förklarar syftet med 

vår studie. Pilotintervjun visade att vi behövde förenkla vår förklaring så att den 

intervjuade personen förstod varför vi utförde intervjun. Detta för att den svarande 

under intervjun inte skulle behöva fundera på syftet utan kunna koncentrera sig på 

själva intervjun (Denscombe, 2008).  

3.8 Genomföra intervjuer 

Vi valde att genomföra intervjuerna på Högskolan i Halmstads bibliotek för att vara 

på en neutral plats. Med hänsyn till kontexteffekten genomfördes intervjuerna i ett 

grupprum på biblioteket där störningsfaktorer minskade (Jacobsen, 2000). För att 

skapa en miljö som inte kändes förhörsaktigt för respondenten satte vi oss runt ett 

bord och förklarade för respondenten att vi inte hade några specifika frågor att 

ställa utan mer områden att diskutera. Vid varje intervjustart informerades 

respondenten om att intervjun spelades in samt att det var okej för respondenterna 

att avbryta när som helst (se bilaga 1 för intervjumall). 
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Med få frågor och fler diskussionsområden var vårt mål att få respondenten själv 

skulle diskutera områden som låg respondenten nära och som vi sedan gick djupare 

in på med varför varför varför metoden (Denscombe, 2008). 

 

För att starta intervjun började vi med att förklara för respondenterna att de var och 

skulle förbli anonyma samt att intervjun gick att avbryta och respondenterna fick 

medge att intervjun spelades in. Sedan startade vi intervjuerna med enkla frågor om 

respondenternas ålder, fritidsintressen och vad respondenterna studerar eller 

arbetar med för att på ett avslappnat sätt komma in i diskussion. Fritidsintressen 

ledde oss ofta snabbt in på någon sorts handel. Vi bad respondenterna att beskriva 

handelsprocessen och hur den respondenten kommit fram till vilken produkt denna 

i slutändan valt att köpa. Detta gav oss information hur respondenten resonerade 

inför ett handelstillfälle, hur respondenten resonerade när denne hittade, valde 

mellan produkter, valde vilken butik inköpet skulle ske i samt vad respondenten 

gjorde efter köpet. Sammanfattat vad respondenten gjorde och tänkte före, under 

och efter ett köp (Young, 2008). 

3.9 Analysmetod 

3.9.1 Transkribering 

Vid en vetenskaplig studie är det viktigt att hantera data på ett säkert vis så den inte 

går förlorad (Denscombe, 2009). Genom att spara all insamlad data på både lokalt 

på datorer och i molntjänster minskade vi risken att data skulle gå förlorad. 

Samtliga intervjuer, inklusive pilotintervju, transkriberades för att sedan kunna 

påbörja identifiering av handlingar. Samtliga transskript fick radnummer som 

underlättar vid identifieringen av handlingarna som gör att vi enkelt kan gå tillbaka 

och se på sammanhanget.  

 

 

Figur 7. Transkriberingsmall. 

3.9.2 Analysera transkribering och identifiera handlingar 

Vi identifierade handlingar ur våra transkriberingar. Handlingarna var tvungna att 

uppfylla krav för att kunna användas och kunde därför delas in i fem grupper. 
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 Handling: En fras som konstaterar en handling eller ett steg för att utföra 

någonting, exempelvis ”Jag kollar alltid på Price Runner innan jag köper en 

produkt”. 

 Underförstådd handling: En fras som antyder en handling, exempelvis ”Man 

får dem direkt. Du behöver inte vänta 2 dagar på posten”. 

 Tredjeparts handling: En fras som nämner att någon annan utför en handling, 

exempelvis ”Min vän kollar på Price Runner varje dag”. 

 Filosofi: En fras som konstaterar varför handlingar utförs som exempelvis 

”Jag läser omdömen för att jag vill veta allt om produkten”. 

 Känsla: En fras som beskriver en persons känslor i en handling, exempelvis 

”Det är viktigt för mig att känna förtroende till den återförsäljare jag skall 

köpa produkten hos”. 

 

Vi strök över identifierade handlingar i transkriberingarna med 

överstrykningspenna. Handlingarna skrevs över på post-it lapp med ett unikt id 

samt från vilken intervju och från vilken rad i transkriberingen den hittades. Detta 

för att kunna gå tillbaka till transkriberingen och se handlingarnas sammanhang i 

texten. Med post-it lapparna kunde vi sedan analysera, gruppera och flytta runt 

handlingarna efter behov på ett bord eller på en whiteboardtavla. 

 

För att säkerställa att vi identifierat rätt handlingar validerade vi våra fynd innan vi 

började gruppera. Valideringen började med att stämma av våra identifierade 

handlingar mot en punktlista på vad som inte är användbara handlingar. 

 Preferens: En fras som konstaterar vad en person tycker, gillar eller ogillar 

som exempelvis ”Jag hatar när personalen bara står i affären och glor” 

 Önskan: En fras som konstaterar vad en person vill ha exempelvis, ”Jag köper 

bara Apple produkter”. 

 Förväntning: Vad en person tror eller förväntar sig ska hända exempelvis, 

”De nya mobilerna går bara sönder”. 

 

Handlingar som överensstämde med ovan tre punkter sållades bort. Vidare ska de 

handlingar som vi ska sätta ihop den mentala modellen med heller inte vara för 

specifika och heller inte för generella.  Vi sållade på nytt bort handlingar enligt 

nedan två punkter. 

 Specifika handlingar: En väldigt specifik fras som förklarar små detaljer av en 

handling.  

 Generella handlingar: Ett generellt uttalande utan detaljer. 
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3.9.3 Gruppera handlingar i mönster 

Genom att gruppera handlingar efter samhörighet med varandra kunde vi urskilja 

mönster från intervjuerna. Mönstret i sig byggs upp av sig själv, så det var viktigt att 

vi inte hade några förutbestämda grupper eller en förutbestämd struktur när vi 

började gruppera (Young, 2008). 

 

Det var också viktigt att inte tvinga in handlingar i en grupp där de inte riktigt hör 

hemma. För att inte bryta integriteten i den mentala modellen så lade vi de 

avvikande handlingarna i en enskild grupp istället för att tvinga in dem i en grupp 

(Young, 2008).  

 

Efter vi grupperat liknande handlingar i liknande grupper kunde vi också lägga dem 

i en kronologisk ordning där vår linje börjar med Behov och slutar med Efter köp. I 

varje grupp finns de grundhandlingar som grupperats till en handling (se figur 8). 

 

 

Figur 8. Exempel ifrån grupperingen. 

3.9.4 Avgränsning 

I de genomförda intervjuerna har tre områden inom handel uttryckt sig, köp av 

hemelektronik, köp av kläder och köp av livsmedel. För att skapa en översiktlig bild 

av hur respondenternas beteende har beskrivits så har vi använt oss av CADM-

modellen för att sortera in citaten i vana, intention och situation. Respondenterna 

har beskrivit ett spritt beteende i de tre kategorierna i avseenden om köp av kläder 

och livsmedel. Vid köp av hemelektronik har det varit nästintill enhetligt att 

besluten varit situationsbaserade utifrån vad förundersökningen givit för resultat. I 

de intervjuer som vi genomfört har vi också sett tendenser på att respondenterna 

lägger vikt på att genomföra förundersökningar vid inköp av hemelektronik som 

exempelvis datorer och mobiltelefoner och sedan välja butik att handla den valda 

produkten i. Vi har därför avgränsat oss till hemelektronik då köp av kläder samt 

livsmedel har visats sig baseras mer på vana och intention ifrån våra respondenter. 

Respondenterna har redan en bild över hur inköpet och prisklass ser ut när de 

kliver in i butiken eller på e-handelswebbsidan. 

 

I följande citat har respondenterna uttryckt sig om hur de går tillväga i en 

förundersökning för att planera inköp av hemelektronik med uttryck i CADM-

modellens kategori, situation. Respondenterna har i sina förundersökningar vid köp 

av hemelektronik bland annat läst reviews, specifikationer och andra omdömen och 
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därefter gjort val om vilken produkt som skall köpas vilket gör att deras beslut har 

blivit situationsbaserade. Förundersökningens resultat påverkade respondenternas 

beslut om inköp inom hemelektronik. 

 

I situationsbaserade köp vill respondenterna höra andra människors personliga 

åsikter om hur de upplever produkten. Respondenterna vill också införskaffa sig 

teknisk information som var den är tillverkad och vad den produkten förväntas 

prestera. När respondenten ska köpa en ny dator påbörjas en inlärning av vilken 

modell som ska inhandlas. Vilken modell som passar in på respondentens behov.  

 

Intervju 3, rad 346-350 

“intervjare 1 - Varför läser du reviews? 

respondent - För att jag vill höra människors åsikter, att de berättar om 

specifikationerna på en produkt och hur den är byggd. Var den är tillverkad är också 

intressant. Så man får liksom den tekniska biten plus en personlig åsikt.”  

 

Intervju 5, rad 468-472 

“jag läser om produkten det är nog inte mest att jag kollar vart den finns utan det är 

mest att jag läser in mig på den jämför dem så gott jag kan för jag är inte så insatt i 

datorer, jag är typ ramminne vad är det jag vet inte vad det är för prestanda på den 

här datorn och jag har ingen aning om vad det är för nånting”  

3.9.5 Alignment & Gap analysis 

För att svara på vår frågeställning behövde vi ta reda på var det finns gap mellan vad 

en användare vill få gjort kontra vad som finns tillgängligt som stöd för att 

användaren ska kunna göra sina saker. Utifrån de handlingar vi identifierat gick vi 

tillbaka till det empiriska materialet och undersökte hur respondenterna hade gått 

tillväga för att lösa sina handlingar som presenteras i den undre delen i mentala 

modellen. Exempelvis för att en användare ska kunna utföra en handling “fråga 

vänner om åsikt” så behöver användaren kunna fråga vänner (se figur 9). 

 

 

Figur 9. Handling med mappning. 
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Funktionerna ställs upp i kolumner och ges ett id i formatet bokstav/siffra (A1, B2, 

C3 osv). Bokstaven står för kolumn och siffran för unik numrering i kolumn. Efter 

bokstav/siffra formatet följer ett bindestreck följt av vilken handling funktionen 

mappar mot. Funktion med id C1-ID33 (se fig 9) betyder kolumn C, nummer 1, 

mappning mot handling med id 33. Bokstav/siffra kombinationen är unik för varje 

funktion men flera funktioner kan mappa mot samma handling.  
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4 Resultat 

I intervjuerna har respondenterna själva fått redogöra för hur de gått tillväga vid 

köp av hemelektronik. Detta har gjort att vi kunnat identifiera de olika sätt, analogt 

och digitalt, som respondenterna använder för att nå sitt mål. För att öka 

läsbarheten har vi delat upp den mentala modellen i två figurer, del 1 mental modell 

(se figur 10) och del 2 mental modell (se figur 11). Vidare har vi delat in den mentala 

modellen i tre faser: innan-, under- och efterköp. Detta för att lättare kunna 

identifiera i vilket stadie mentalspace, torn och handling befinner sig i förhållande 

till en köpprocess. 

4.1 Mental model, Alignment & Gap Analysis 

4.1.1 Övre nivån i den mentala modellen 

Den övre nivån beskriver mentalspaces (ljusgrön färg), torn (blå färg) samt 

handlingar (ljusblå rutor). Den övre nivån representerar vad en användare vill få 

gjort i en handelskontext. 

4.1.2 Undre nivån i den mentala modellen 

Den undre nivån visar grå rutor med funktioner som är mappade mot handlingar 

samt orangea rutor som står för identifierade gap. I de identifierade gapen har en 

handling inte gått att mappa mot en befintlig funktion. Vidare har den undre delen 

av modellen delats in i analoga och digitala funktioner. Analoga funktioner står för 

aktiviteter som sker i en analog kontext, exempelvis gå i en butik och känna på en 

produkt. Digitala funktioner står för aktiviteter som sker i en digital kontext, t.ex. 

läsa om en produkt på en blogg. 
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Figur 10. Del 1 mental modell. 
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Figur 11. Del 2 mental modell. 
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4.2 Mental space: Upptäcka behov 

Mental space “upptäcka behov” innefattar att respondenten identifierar ett behov.  

Det är när respondenten blir medveten om att en ny produkt skall inköpas som 

denna påbörjar sin köpprocess. 

 

 

Figur 12. Mental Space upptäcka behov. 

4.2.1 Torn: Upptäcka behov 

Respondenterna beskriver hur gamla produkter gått sönder och nya behöver köpas. 

Det kan också handla om att ett nytt behov uppkommer eller att ett problem 

identifieras som ett nytt behov kan täcka. Exempelvis när en respondent följde med 

som sällskap till en kompis till en butik. Väl i affären provade respondenten en 

produkt vilket senare resulterade i ett inköp. 

 

Handling ID59: Upptäcka behov. 

Beskrivning: Ett behov väcks.  

Align till: Gap (A1-ID59). 

4.3 Mental space: Ta reda på vad jag ska ha 

I mental space “ta reda på vad jag ska ha” gör användaren en förundersökning för 

att hitta rätt produkt att köpa. 
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Figur 13. Mental space ta reda på vad jag ska ha. 

4.3.1 Torn: Hitta rätt produkt 

Tornet hitta rätt produkt har, som namnet antyder, innehåll som handlar om att 

hitta just rätt produkt för respondenterna. Respondenterna har i detta här uttryckt 

sig att de genomför förundersökningar för att hitta rätt produkt med de rätta 

funktionerna.  

 

Handling ID11: Välja produkt efter funktion. 

Beskrivning: Flera respondenter har förklarat att de väljer en produkt med bättre 

prestanda framför en produkt som de anser vara ”snyggare” men med sämre 

prestanda än den första. 

Citat Intervju 4 rad 207-208: “Försäljaren rekommenderade en annan bättre 

produkt än den jag skulle köpa. Då köpte jag den andra istället då jag inte kan 

gå efter utsidan utan efter vad som fungerar bättre [valde bort den snyggare 

produkten]” 

Align till: Få råd av personal. 

 

Handling ID 12: Jämföra modeller. 

Beskrivning: Att jämföra olika modeller med varandra var genomgående viktigt för 

samtliga respondenter. 
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Citat Intervju 4 rad 193-194: “Sen gick jag in på El-Giganten och kollade de 

olika modellerna, vad som fanns med i dem” 

Alignt till: Jämföra modeller i butik 

 

Handling ID 15: Få råd 

Beskrivning: Respondenten frågar personal i butiken om råd om vilken produkt 

respondenten ska köpa. 

Citat Intervju 2 rad 308-309: “Och [jag] frågade vilken [produkt] som är bäst 

bland alternativen” 

Align till: Fråga personal i butik (B6-ID15). 

4.3.2 Torn; Ta reda på andras erfarenheter 

Respondenterna vill ta reda på andras erfarenheter. Det sker genom att fråga 

vänner de anser är kunniga inom området, läsa reviews på forum, bloggar och andra 

sociala medier, kommentarer och omdömen. Respondenterna beslutar även om 

information hämtad från internet är pålitlig. Vid denna informationsinhämtning är 

det främst digitala kanaler som information hämtas ifrån utom ID 33, fråga vänner.  

Respondenterna uttrycker sig om att de inte vill hämta information ifrån 

tillverkarens sida direkt utan vill ta del av andra användare av produkten som också 

kan beskriva hur produkten fungerar i “verkligheten”. 

 

Handling ID 33: Fråga vänner om åsikt. 

Beskrivning: Att fråga vänner om deras åsikt om en produkt uppkom i samtliga 

intervjuer. De vänner som tillfrågades var de som respondenterna ansåg var 

kunniga inom det aktuella området och som hade erfarenhet av den sortens produkt 

respondenten funderade på att köpa. 

Citat Intervju 2 rad 330-331: “När jag köpte min första smartphone så sa mina 

vänner när jag frågade dem att jag skulle köpa en iPhone” 

Alignment: Fråga vänner face2face (C1-ID33). 

         Fråga vänner via facebook (C6-ID33). 

 

Handling ID 2: Läsa om andras åsikter. 

Beskrivning: Internet används till att läsa recensioner och kommentarer om en 

produkt respondenterna funderade på att köpa. 

Citat Intervju 3 rad 393: “Jag läser många olika reviews för att hitta vad 

[produkten] som är bäst för mig” 

Align till: Läsa review på blogg (C2-ID2). 

      Läsa review på prisjakt.se (C7-ID2). 

 

Handling ID 46: Besluta om recension är pålitlig. 
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Beskrivning: Respondenten ville besluta om en recension var användbar i sökandet 

efter information. 

Citat Intervju 7 rad 212-213: “Då är det viktigt att titta på egenskaperna på 

produkten och komma fram till om recensionen har rätt” 

Align till: Läsa review på prisjakt.se (C3-ID46). 

 

Handling ID 44: Hitta värde i kommentarer. 

Beskrivning: Det kunde vara stor skillnad mellan olika kommentarer om en och 

samma produkt ansåg respondenten. Därför ville respondenten försöka hitta 

värdefull information i kommentarer som verkade sannolika och samstämmiga.  

Citat Intervju 7 rad 260-261: “[Jag] försöker se värdet i kommentarerna så att 

det inte blir fel” 

Align till: Läsa kommentar på prisjakt.se (C4-ID44). 

 

Handling ID 45: Kolla om kommentarer kommer ifrån företag. 

Beskrivning: För att se så att kommentarer om en produkt inte kommer från ett 

företag som tjänar på kommentaren försöker respondenten se likheter bland 

kommentarer. 

Citat intervju 7: “Så ser man om det bara står bra saker och det är samma stil 

på dem. Det finns företag som bara skriver bra saker om sig själva bland 

kommentarer” 

Align till: Värdera kommentar på prisjakt.se (C5-ID45). 

4.3.3 Torn: Hämta information 

Respondenterna vill nu hitta specifikationer om produkter och även läsa värdefull 

information som inte beskrivs på tillverkare eller affärers webbsidor. Tredje parts 

sidor som prisjakt och pricerunner används ofta för att hitta specifikationer om 

produkter. Men även tillverkare av produkt och fysiska affärers webbplatser 

används till detta ändamål. I detta fall har respondenterna uttryckt sig att de enbart 

hämtar information om produkten digitalt.  

 

Handling ID 53: Hitta kommentarer. 

Beskrivning: Respondenten använder google för att hitta kommentarer om en 

produkt.  

Citat intervju 6 rad 377-381: “[jag googlar] så att jag kan gå in på sidor där 

man kan läsa användarkommentarer” 

Align till: Sökfunktion / Google (D1-ID53). 

 

Handling ID 4: Läsa specifikationer från tillverkaren. 
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Beskrivning: Genom att gå in på tillverkarens sida så tar respondenterna reda på 

specifikationer om produkten.  

Citat intervju 5 rad 468-477: “jag läser om produkten. Apples hemsida läste 

jag på. [Jag] satt och läste om alla olika grejer [specifikationer]” 

Align till: Läsa på tillverkarens sida (D2-ID4). 

 

Handling ID 38: Ta reda på specifikationer. 

Beskrivning: Respondenten går in på en tredjeparts webbsida (i det här fallet 

prisjakt) och läser specifikationer om produkten.  

Citat intervju 2: “[jag] går in på prisjakt om jag vill veta hur stor [produkten 

är] eller hur mycket den väger eller specifikationer om den” 

Align till: Läsa på prisjakt.se (D3-ID38). 

 

Handling ID 54: Läsa information som inte nämns i produktbeskrivning. 

Beskrivning: Respondenten tar reda på information som inte nämns i 

produktbeskrivningen om en produkt. 

Citat intervju 6 rad 403-404: “[Jag läser om] smågrejer som att batteritiden är 

dålig. För sådant sägs oftast inte i en produktbeskrivning” 

Align till: Läsa på blogg (D4-ID54). 

4.3.4 Torn: Bli övertygad 

Respondenterna vill nu bli övertygade om att produkten de är intresserade av är 

den rätta. Flera källor ska helst komma fram till liknande slutsatser och betyg på 

produkter ska kännas riktiga. Tidigare erfarenhet från tredjeparts sidor hjälper 

respondenten att lita på att publicerade betyg och kommentarer är trovärdiga. Vid 

två likvärdiga produkter t så har respondenterna i detta skede uttryck en vilja om 

att få känna och klämma på produkterna för att kunna göra ett val beroende på hur 

de känns och upplevs. 

 

Handling ID 6: Kolla ranking. 

Beskrivning: Respondenten läser vilken rank en produkt får på en tredjeparts 

webbsida (i det här fallet prisjakt). 

Citat intervju 7 rad 391-393: “Vet jag inte vad jag ska ha så kan man kolla en 

ranking på prisjakt och se vilka produkter som är populära” 

Align till: Läsa på 3:e parts sida (E1-ID6). 

 

Handling ID 5: Höra samma sak från olika källor. 

Beskrivning: Respondenten validerar att produkten får ett liknande omdöme från 

flera olika källor. 
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Citat intervju 3 rad 393-394: “Jag måste ha hört från flera stycken [personer 

på 3:e partssidor] att den här [produkten] är bra” 

Align till: Få samma information på prisjakt.se (E2-ID5). 

 

Handling ID 43: Validera att betyg stämmer. 

Beskrivning: Om det är för stor variation på betygsättning på en produkt så 

ifrågasätter respondenten att betyget är korrekt. 

Citat intervju 7 rad 222-224: “Om någon har satt en 1:a i omdöme om en 

produkt på prisjakt så kan man ju se att de inte testat produkten” 

Align till: Validera på prisjakt.se (E6-ID43).  

 

Handling ID 56: Känna på produkt. 

Beskrivning: Respondenten vill känna på produkten. 

Citat intervju 6 rad 452-453: “Det blir ju en annan sak när man håller en 

produkt i handen och kan känna hur den känns” 

Align till: Känna på produkt i butik (E10-ID56). 

 

Handling ID 55: Lita på 3:e partswebbsida efter tidigare erfarenhet. 

Beskrivning: Tidigare erfarenhet av en 3:e parts webbsida gör så att respondenten 

litar på den.  

Citat intervju 6 rad 435-436: “Jag väljer sida efter tidigare kunskap för att jag 

vet att jag kan lita på den [3:e parts webbsida]” 

Align till: Gap (E11-ID55). 

4.4 Mental space: Hitta rätt butik 

Respondenterna har nu hittat vilken produkt de ska köpa och ska i mental space 

“hitta rätt affär” (se figur 13) bestämma sig för vilken affär som köpet ska ske i. Pris, 

igenkänning, tillit, tidigare erfarenhet och övertygelse att varan kommer fram är 

faktorer som spelar in på vilken affär som väljs av respondenterna. 
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Figur 14. Mental space hitta rätt butik. 

 

4.4.1 Torn: Söka billigast pris 

Billigast pris på produkten eftersöks. Främst via prisjämförelsetjänster på 

tredjeparts webbsidor. Men även genom att besöka olika butiker och se hur 

produkten prissätts där.  

 

Handling ID 9: Hitta billigast pris. 

Beskrivning: Efter att en produkt valts så söker respondenten efter var det går att 

köpa produkten till det billigaste priset.  

Citat intervju 2 rad 312-313: “[Efter att en produkt valts att köpa] så sökte jag 

på pricerunner för att kunna handla det billigaste” 

Align till: Söka efter pris i butik (F1-ID9), Söka pris på prisjakt.se (F3-ID9). 

 

Handling ID 1: Jämföra pris. 

Beskrivning: Respondenten gick in i olika butiker och jämförde där priser mellan 

produkter. 

Citat intervju 5 rad 384: “Gått [jag gick] in i butiker och jämförde priser” 

Align till: Jämföra pris i butiker (F2-ID1). 
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4.4.2 Torn; Välja rätt butik 

Respondenterna har nu valt sin produkt och skall välja den affär som produkten 

skall köpas i. Valet sker med pris i åtanke. Respondenterna tar dock inte den 

billigaste butiken om de inte känner förtroende för denna. Respondenterna kan 

välja en dyrare butik om de känner större tillit till denna butik genom tidigare 

erfarenhet, igenkänning, många bra omdömen etc. Respondent 7 har åsikter om 

många omdömen; 

 

“Det finns ju alltid nya butiker [som dyker upp på prisjämförelse webbsidor]. Och de 

försöker ju lägga sig så lågt som möjligt i pris för att hamna längst upp i listan. Men 

har de inget omdöme så då vågar jag inte riktigt handla där.“ Intervju 7 rad 227-231. 

 

Handling ID 8: Känna igen butik. 

Beskrivning: En butik som respondenten känner igen väljs framför okända butiker 

när en vara ska beställas. 

Citat intervju 7 rad 389-390: “Är det en [för mig] känd butik, så beställer jag varan” 

Align till: Läsa om butiker på prisjakt. (G1-ID8). 

 

Handling ID 10: Välja butik som fått bra omdöme. 

Beskrivning: Respondenten läser omdöme om en butik innan en beställning. 

Citat intervju 2 rad 339-340: ”Då gick jag in och läste omdömet om företaget 

innan jag beställde” 

Align till: Läsa omdöme om butiker på prisjakt.se (G2-ID10). 

 

Handling ID 28: Återkomma till butik. 

Beskrivning: Genom att en butik vårdat kundrelationen så återkommer 

respondenten till den butiken. Respondent 4 berättar följande varför denna stannat 

kvar hos Telia.  

Citat Intervju 4 rad 560-561: “Så det har blivit att jag stannat kvar hos Telia. 

För att jag [har] fått pengar tillbaka för min trasiga telefon” 

Align till: Gap (G4-ID28). 

 

Handling ID 50: Återkomma där personal är trevlig. 

Beskrivning: Respondenten berättar att om personalen är trevlig i en butik så 

återkommer respondenten dit. 

Citat intervju 5 rad 559: “Jag är en väldigt lätt kund för är man trevlig mot mig 

så kommer jag verkligen tillbaka” 

Align till: Personal (G5-ID50). 

 

Handling ID 7: Försäkra sig att varan kommer fram. 
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Beskrivning: Respondenten beskriver att denna vill försäkra sig om att företaget som 

säljer en produkt verkligen kommer att skicka en vara.  

Citat intervju 2 rad 341: “Då vill man ju vara säker på att det inte är ett 

blufföretag [så att företaget skickar köpt vara]” 

Align till: Läsa omdöme om butiker på prisjakt.se  (G6-ID7). 

 

Handling ID 40: Lita på butik. 

Beskrivning: Respondenten vill vara säker på att en butik går att lita på. Respondent 

7 beskriver att i en butik som denna har tidigare erfarenhet av går det att lita på.  

Citat intervju 7 rad 51: “Man vet vad man får [i en affär där jag har tidigare 

erfarenhet], så det är inga problem” 

Align till: Gap (G7-ID40). 

4.5 Mental space: Handla i butik 

Respondenterna har nu valt produkt och affär att handla i. I mental space “handla i 

affär” (se figur 15) vill nu respondenten genomföra sitt köp och få hem sin vara. 

 

Figur 15. Mental space handla i butik. 
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4.5.1 Torn: Få hjälp i butik 

Respondenter kan behöva hjälp med navigation i butik och även få oklarheter 

förklarade för sig. Respondenten kan t.om välja en annan vara om personal i butik 

kan ge ett bättre förslag i samma prisklass. Det är dock märkvärt att respondenterna 

i intervjuerna uttryckt sig att de har svårt att lita på information i en affär eftersom 

informationen upplevs som partisk. Men så länge priset inte förändras så är ändå 

respondenterna öppna för förslag. Respondenterna upplever också att språket 

säljare använder är svårt att förstå och frustration kan upplevas om språk är 

krångligt. 

 

Handling ID 13: Minska osäkerhet. 

Beskrivning: För att minska osäkerhet vid en oklarhet så rådfrågas personalen. 

Respondent 4 beskriver hur denna går tillväga när det finns en osäkerhet angående 

någonting.  

Citat intervju 4 rad 308: “Jag går fram och frågar [personalen] helt enkelt [om 

jag är osäker]” 

Align till: Fråga personal (H1-ID13). 

 

Handling ID 19: Bli frustrerad över att inte förstå vad de säger. 

Beskrivning: När personal i en butik börjar använda ord och termer som 

respondenten inte är bekant med så känner respondenten sig frustrerad. 

Citat intervju 5 rad 540-541: “Jag känner mig väldigt dum [frustrerad] när 

man står där och förstår ingenting av vad säljaren säger” 

Align till: Prata med personal (H2-ID19). 

 

Handling ID 20: Välja annan produkt med samma pris som säljare rekommenderar. 

Beskrivning: När en säljare rekommenderade en bättre produkt till samma pris så 

berättar respondent 4 följande. 

Citat intervju 4 rad 193-194: “Men jag valde inte den datorn [jag skulle köpa]. 

Utan en bättre för samma pris som säljaren rekommenderade” 

Align till: Prata med personal (H3-ID20).  

 

Handling ID 14: Fråga var produkt finns. 

Beskrivning: När respondent 3 inte vet var i affären en produkt finns berättar denna 

följande. 

Citat intervju 3 rad 421: “[Jag] hugger första bästa i personalen så får dom visa 

mig [vart produkten finns]” 

Align till: Prata med personal (H4-ID14). 

 

Handling ID 17: Ifrågasätta att personal rekommenderar rätt produkt för mig. 



 

 31 

Beskrivning: Respondenten känner att personalen inte rekommenderar en produkt 

som denna behöver. Utan att personalen istället rekommenderar en dyrare produkt. 

Respondent 4 ger ett exempel på detta. 

Citat intervju 4 rad 178-179: “Jag skulle köpa en dator för 4000kr, men då ville 

deras säljare sälja en dator till mig för 5000kr [fastän jag sagt att 4000kr ska 

jag lägga på en dator]” 

Align till: Gap (H5-ID17). 

4.5.2 Torn: Bestämma sig för köp 

Respondenten ta nu det slutgiltiga beslutet och genomför köp. En produkts 

märkning, om respondenten litar på märkningen, kan väga över för vilken produkt 

som väljs. Respondenten använder rabatter och vill ha möjlighet att lägga undan 

produkten. Respondenten kan även känna frustration om personal inte är tillgänglig 

nu. Vid intervjuerna har det visats fem olika märken. Märkena som har visades är 

svanen, trygg e-handel, nyckelhål, ICA’S i love Eco och fairtrade. Ingen av 

respondenterna har kunnat identifiera samtliga märken och samtliga respondenter 

har känt misstro till ett eller flera märken. 

 

Handling ID 21: Reservera produkt. 

Beskrivning: Respondenten vill själv hämta en produkt i en butik och ber butiken att 

lägga undan produkten. 

Citat intervju 3 rad 159-160: “[…]Så beställde jag produkten och bad dem [att] 

lägga undan den för jag ville hämta den” 

Align till: Kontakta personal (I1-ID21). 

 

Handling ID 39: Ställa sig i kö. 

Beskrivning: När en produkt valts så ställer sig respondenten i kö för att slutföra 

köpet. 

Citat intervju 7 rad 202-203: “[Jag] sprang till disken och sa man skulle ha en 

tv där. [Jag] köade sen för att handla den där [tv:n]” 

Align till: Ställa sig i kö i butiken (I2-ID39). 

 

Handling ID 16: Bli frustrerad över att inte få hjälp. 

Beskrivning: Respondent 3 förklarar att denna blir frustrerad av att inte få hjälp när 

det behövs. 

Citat intervju 3 rad 422-423: “Säljare bara står där och pratar och ingenting 

händer [medan jag behöver hjälp], då åker jag därifrån för jag blir så trött 

[frustrerad]” 

Align till: Åka hem (I4-ID16). 
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Handling ID 52: Få rabatt. 

Beskrivning: Använder rabattkoder för att få ett lägre pris. Respondent 7 förklarar. 

Citat intervju 7 rad 347-348: “[I e-handelswebbsidor] har dom ju också lite koder man 

kan klistra in [på webbsidan] och dra av 20% på priset” 

Align till: Funktion för rabatt i E-butik (I6-ID52). 

 

Handling ID 57: Lita på märkning. 

Beskrivning: Respondenter litar inte på att en produktmärkning (exempelvis 

svanenmärkning) kan garantera att produkten uppfyller de krav den ska uppfylla.   

Align till: Gap (I5-ID57). 

4.5.3 Torn; Få hem produkt 

Produkten ska nu tas hem, antingen genom att själv transportera eller låta annan 

part sköta detta. Respondenten väljer frakt efter alternativ och vill veta vad de olika 

fraktalternativen innebär. En digital produkt tas hem genom internet. 

 

Handling ID 22: Hämta produkt i butik. 

Beskrivning: Respondent 3 berättar denna själv ville hämta en produkt köpt i en E-

handelswebbsida istället för att få den fraktad.  

Citat intervju 3 rad 165-166: “[…]så hämtade jag den [köpta produkten] i butiken i 

Malmö” 

Align till: Åka till butik och hämta produkt (J1-ID22). 

 

Handling ID 23: Ladda hem digital produkt. 

Beskrivning: Respondenten har köpt och laddar hem en digital produkt för att slippa 

vänta 2 dagar på att produkten ska levereras fysiskt på en DVD-skiva. 

Citat intervju 7 rad 371: “Så laddade jag hem produkten så man slapp vänta 2 

dagar på posten [för att en skiva med den digitala produkten skulle levereras]” 

Align till: Nerladdning från E-butik (J2-ID23). 

 

Handling ID 24: Välja var produkt skall skickas. 

Beskrivning: Respondenten väljer vart produkt ska skickas. 

Citat intervju 3 rad 155-156: “[Jag valde att] hämta den i butiken” 

Align till: Lägga undan produkt (J3-ID24). 

 

Handling ID 58: Förstå vad fraktalternativ innebär. 

Beskrivning: Respondenter känner att de inte förstår vad de olika fraktalternativen 

innebär, exempelvis vad miljöfrakt faktiskt betyder för. 

Align till: Gap (J5-ID58). 
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4.6 Mental space: Dela upplevelse 

I mental space ”dela upplevelse” (se figur 16) reflekterar respondenten och 

använder produkten samt bildar sig en uppfattning om produkten. Sociala media 

och konversationer med vänner är de främsta kommunikationskanalerna för att 

berätta för andra vad respondenten kommit fram till.  

 

 

Figur 16. Mental space dela upplevelse. 

4.6.1 Torn: Reflektera över köp 

Reflekterar över om respondenten gjort rätt köp. Letar på internet efter lösningar 

på problem som kan ha uppkommit med frakt eller med produkten.  

 

Handling ID 25: Läsa på forum hur andra har löst problem. 

Beskrivning: När det uppstår problematik i samband med ett köp söker respondent 

7 sig till forum för att ta del av vad andra har gjort för att lösa problemen. 

Citat intervju 7 rad 296-298: “Butiken [jag köpt en produkt hos] hade gått i konkurs. 

Då var det en forumtråd om hur andra hade löst det problemet [problem med 

reklamation]” 

Align till: Läsa på forum om problem (K1-ID25). 

4.6.2 Torn: Dela med sig 

Nu är respondenten redo att betygsätta köp och produkt. Men respondenten orkar 

inte gå till försäljarens webbsida för att ge ett omdöme, utan det sker muntligt med 

vänner eller på sociala media. Det är främst när ett köp känns dåligt som omdöme 

och betygsättning sker. 
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Handling ID 35: Dela åsikter. 

Beskrivning: Respondenter delar med sig om åsikter och erfarenheter till vänner om 

sitt köp. Respondent 4 berättar hur denna går tillväga när åsikter delas med vänner. 

Citat intervju 4 rad 603-604: “Då skäller jag ut min telefon så att mina vänner 

ska förstå att jag inte är nöjd med den” 

Align till: Dela med vänner (L1-Id35). 

 

Handling ID 34: Berätta upplevelse på sociala media. 

Förklaring: Efter att ett köp i en butik genomförts berättar respondenterna på 

sociala media hur de upplever både produkt och köp. Respondent 7 berättar. 

Citat intervju 7 rad 278-279: “På forum kan jag säga att jag handlat där [butik]och 

det funkade bra” 

Align till: Skriva omdömen på forum (L2-ID34), Berätta på facebook (L3-ID34). 

 

Handling ID 41: Ge omdöme. 

Beskrivning: Efter att en produkt blivit levererad och respondenterna testat så att 

allt fungerar som det ska skriver de ett omdöme. Respondent 7 berättar att denna 

inte skriver omdömen om produkt eller butik förrän leverans har fungerat och 

produkten testats. 

Citat intervju 7: “Man vill ju skriva omdöme först när man väl fått produkten så 

man vet att den fungerar” 

Align till: Skriva omdöme på 3:e parts webbsida (L4-ID41). 

4.7 Mental space: Reklamera produkt 

Respondenter vill här reklamera produkter som är antingen trasiga, “måndags 

exemplar” eller inte uppfyller respondenternas förväntningar på något sätt. 

 

 

Figur 17. Mental space reklamera produkt. 
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4.7.1 Torn: Reklamera 

Produkten reklameras hos återförsäljaren. 

 

Handling ID 26: Reklamera produkt. 

Beskrivning: Om en produkt inte uppfyller förväntan eller inte fungerar så lämnas 

produkten tillbaka till butik. 

Citat intervju 3 rad 404-405: “Om jag skulle köpa en laptop för 5000kr och inte 

vara nöjd så hade jag gått tillbaka [till butiken] med den” 

Align till: Gå tillbaka med produkten till butik (M1-ID26). 

4.7.2 Torn: Få ut ny produkt 

Respondenten får ut en ny produkt. 

 

Handling ID 36: Få ut ny produkt på försäkring. 

Beskrivning: En trasig produkt ersätts genom en försäkring. 

Citat intervju 5 rad 461-462: “Jag [råkar] ta sönder mina iPhones och då får 

jag ta ut en ny på försäkring” 

Align till: Försäkring (N1-ID36). 
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5 Diskussion 

Den mentala modellen av hemelektronikköp beskriver alla steg som befintliga 

modeller av konsumenters köpbeteende har (se överst i figur 18). Även steget 

butiksvalsprocess vid kontexten e-handel täcks in med den mentala modellen 

(Hangjung & Ramamurthy, 2009). Ett undantag är dock steget avyttring som inte 

täcks in av den mentala modellen (Engel et al., 1995). Den mentala modellen är dock 

djupare och mer specifik på vad som händer i köpbeteendeprocessens olika steg 

jämfört med befintliga köpprocesser (Young, 2008). Det ger oss möjligheten att 

tolka var en mottaglighet för ekologiska valmöjligheter är större inom de olika 

stegen.  

 

I studien som genomförts har 6 av 7 respondenter varit studenter. I intervjuerna har 

de respondenter som varit studenter också uttryckt att handla ekologiskt inte är ett 

ekonomiskt alternativ för dem. De syftar till sin ekonomiska situation som student. 

Dock har respondenterna uttryckt behov av högre kvalitet vid köp av 

hemelektronik. Denna högre kvalitet anser de får vara dyrare än varor av sämre 

kvalitet. Detta gör att CADM-modellens situationsbaserade väg till ekologiska val 

ändå är realistisk även för studenter (Klöckner et al., 2010).  
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Figur 18. Traditionella köpprocesser. 
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5.1 Köpprocessen 

Samtliga respondenter har använt sig av internet som informationskälla när 

respondenterna har genomfört sina förundersökningar om att hitta rätt produkt och 

butik. Detta gör de traditionella köpprocesserna utdaterade och ger Hangjung och 

Ramamurthys (2009) modell med fasen store choice process en uppdaterad 

köpprocess av hur dagens konsument e-handlar. Den mentala modellen har alla 

delar som Hangjung och Ramamurthy (2009) men går in på hur konsumenten tar 

sig fram i köpprocessen och med vilka hjälpmedel. Respondenterna har i 

intervjuerna markerat att de inte litar på vad företag själva skriver om sina 

produkter i fasen store choice process. Respondenterna har en bild av att företag vill 

sälja produkter till konsumenter utan att ta i beaktning för vad som är bäst för 

användare. Denna bild leder enlig vår studie till ett förtroendegap mellan 

konsument och företag. Konsumenter vänder sig till varandra och till 3:e parts 

tjänster för att hitta åsikter och kunna finna en övertygelse över vilken produkt som 

ska väljas.  

 

Vid hemelektroniksinköp har det enligt CADM-modellen visat sig vara störst 

påverkan i de situationsbaserade influenserna utifrån respondenternas personliga 

normer. Detta eftersom respondenterna har valt hemelektronik utefter vad de har 

kommit fram till i sin förundersökning och vad deras behov har varit (Klöckner et 

al., 2010). 

 

Enligt den mentala modell så ligger största delen av aktiviteterna i köpprocessen 

före köp som en förundersökning. Här är respondenterna mer öppna för 

information och valmöjligheter. När respondenterna genomgått förundersökningen 

och en vald produkt ska inhandlas så har respondenten redan utrett eventuella 

frågetecken. Respondenterna har mer eller mindre bestämt sig för vad som ska 

köpas. Vi tolkar det som att ekologiska valmöjligheter för en produkt borde vara 

tillgängliga innan användaren går in i en butik eller på en e-handelswebbsida.  

 

Vidare så pekar studien på att tre sorters val utförs i en köpprocess i en e-

handelskontext. Val av produkt, val av butik och val av frakt. Vid samtliga av dessa 

tre val skulle ekologiska valmöjligheter gå att implementera som en designlösning.  

 

Val av produkt sker i mental space ”ta reda på vad jag ska ha”. Användaren har 

identifierat ett behov och söker efter en lämplig lösning. Sökningen involverar att 

fråga vänner, söka på internet och att söka i butiker. Likt traditionella köpprocesser 

så visar studien på att användare först hittar lämpliga produkter, sedan jämförs de 

emellan varandra för att slutligen skapas en övertygelse om en av produkterna och 

ett köpbeslut fattas (Kotler et al., 2006; Engel et al., 1995). Om ett ekologiskt val ska 
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kunna göras här måste det först finnas med i resultatet av sökningen och hamna 

bland lämpliga produkter. Detta för att kunna finnas med bland de slutgiltiga 

kandidaterna som användaren sedan baserar sitt köpbeslut på. En designlösning 

som leder till att ett mer miljövänligt val av produkt utförs skulle påverka en e-

butiks förstahandseffekt på miljön. Detta genom att en mer miljövänlig produkt som 

tillverkats säljs framför en mindre miljövänlig.   

 

Val av butik sker i mental space ”hitta rätt butik” och innebär att en ny sökning tar 

vid som underlag för valet. Produkten som ska köpas i butik ska vara så billig som 

möjligt men ändå finnas i en butik som användaren har förtroende för. Förtroende 

skapas genom tidigare erfarenhet eller utifrån trovärdiga omdömen. 

 

Val av frakt sker i tornet ”få hem vara”. Studien pekar på att det sker efter att en 

butik valts. Användarens val blir därmed begränsat till de val av frakt som butiken 

erbjuder. Inget i studien pekar på att en ny sökning genomförs med syfte att hitta ett 

bättre fraktalternativ än de som erbjuds av butiken. Därför måste ett ekologiskt val 

här synliggöras innan en butik har valts. En designlösning som leder till att ett mer 

miljövänligt fraktalternativ väljs skulle påverka en e-butiks andrahandseffekt på 

miljön. 

 

Studien visar vidare att det finns sju gap där en användares handlingar inte mappar 

mot en funktion i en handelskontext (se figur 19) (för att förbättra läsbarheten 

benämner vi identifierade gap 1-7 istället för att använda dess fulla id nummer). Gap 

1 involverar upptäckten av ett behov. Gap 2-6 involverar förtroende och blir därmed 

svårfyllda. Detta då förtroende kopplas till respondenternas personliga normer 

(Klöckner et al., 2010). I gapen 6 och 7 tolkar vi att respondenterna är mottagliga för 

ekologiska val som fraktalternativ och märkning av produkt. Detta berör dock 

huruvida respondenten litar på en märkning på produkt samt att respondenten 

förstår vad fraktalternativen innebär. 

 

Gap 7 innebär att användaren inte förstår skillnaden mellan fraktalternativ som 

vanlig frakt och miljöfrakt.  
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Figur 19. Identifierade gap benämnda 1-7. 

 

I gap 5 (ifrågasätta att personal rekommenderar rätt produkt för mig) litar 

respondenterna inte på information de kan få vid hjälp i en butik. Problemet är 

relaterat till förtroende. Att i det här skedet få en användare att lita på information 

från en butik kan vara svårt. Förtroendet måste redan finnas här. Och förtroendet 

har respondenterna redan fått bekräftad genom 3:e partssidor, forum och andra 

sociala medier. För respondenterna har det inte varit nog att hämta information 

ifrån en källa när det gäller köp av hemelektronik.  

 

I gap 6 (lita på märkning) har användare svårt att finna tillit för miljömärkning på 

produkter. Respondent 3 kommenterar när vi visar miljömärken: 

 

”[…]min direkta spontana känsla säger att de står för någonting ekologiskt 

men jag vet inte om det är det eller om jag litar på den [märkningen]” intervju 

3 rad 543-545 

 

Respondent 5 kommenterar Ica´s ekologiska ”I Love Eco” märkning: 

”[Jag har] aldrig sett den [märkningen], ingen aning [ifrågasätter 
certifieringens äkthet]” intervju 5 rad 920 

 

I gap 7 (förstå vad fraktalternativ innebär) är respondenterna medvetna om att det 

finns fraktalternativ som vanlig frakt och miljöfrakt. Men respondenterna vet inte 

vad de olika fraktalternativen faktiskt står för. Respondent 1 gav ett förslag på hur 

denna skulle vilja få information om fraktalternativ presenterat för sig; 

 

“Jag skulle vilja ha en bubbla [informationsruta] som kommer upp när man för musen 

över fraktalternativen” Interju1 rad 713-719. 

 

En informationsruta (benämnt bubbla av respondenten) som kan visas vid för varje 

fraktalternativ där informationen beskriver vad varje fraktalternativ verkligen 

innebär. Exempelvis vad är det som gör miljöfrakt mer miljövänligt över vanlig 

frakt. Liknande information tolkade vi att respondenterna också ville ha vid 
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märkning av produkter. Detta då de inte litade på att miljömärkning verkligen var 

miljövänligt.  

 

“Är det företagen som gjort [utfärdat] den märkningen? Det är betyder jada jada 

[ingenting] för mig. Så jag vet inte om jag ska tro på det [märkningen] eller inte” 

Intervju 3 rad 521-525. 

 

Information om vad de olika märkningarna på produkter står för borde hjälpa 

användare att göra en mer korrekt bedömning av vad märkningen innebär. Detta 

skulle kunna hjälpa användaren att göra ett ekologiskt val både utifrån intention 

eller situationsbaserade influenser (Klöckner et al., 2010).  

 

I delen efter köp identifierades inga gap. Dock kan aktiviteter i den mentala 

modellen ändå att kopplas till gap tidigare i modellen. En butik med en fungerande 

reklamation ökar sannolikheten att användaren väljer samma butik vid nästa 

inköpstillfälle. Detta då vi ser en koppling till att om användaren kan bygga upp ett 

förtroende för en butik genom att ha erfarenhet av en fungerande reklamation.  

Vidare har vi också identifierat en koppling från mental space “dela upplevelse” till 

mental space “ta reda på vad jag ska ha”. Genom att användaren efter köp skriver, 

antingen ett omdöme om en produkt eller en butik eller delar en upplevelse på 

sociala media, så kan andra användare läsa detta i sin förundersökning i sektionen 

innan köp.  
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6 Slutsats 
När är användare mottagliga för ekologiska val i en e-handelskontext? 

I förundersökningen då användaren själv lägger ner tid på att hitta all information 

om produkten som skall köpas. När användaren själv söker information om en 

produkt samt efter en pålitlig återförsäljare. 

 

Studien har visat att hemelektronikköp är situationsbaserade enligt CADM-modellen 

(Klöckner et al., 2003). Detta gäller också för studenter eftersom kvalitet vid köp av 

hemelektronik har betydelse. Vidare så följer vår mentala modell processen i 

befintliga ramverk över konsumenters köpbeteende. Studien visar vidare på var 

ekologiska val kan implementeras i en e-handelskontext och även var betydelsefulla 

aktiviteter för ekologiska val i kontexten sker. Utmärkande val som sker i den 

mentala modellen är, val av produkt och val av återförsäljare. Studien visar också att 

respondenterna genomför förundersökningar vid köp av hemelektronik samt att det 

är där större delen av köpprocessen sker. Med detta sagt borde ekologiska val vara 

mer närvarande i förundersökningsstadiet. Därför att det är där konsumenten är 

mottaglig för information. Väl inne på en e-handelswebbplats så har ett beslut redan 

fattats av konsumenten, vilket begränsar mottagligheten för ekologiska val främst 

inom vilken produkt som ska köpas.  

 

För att öka den ekologiska närvaron utifrån studiens resultat bör förtroende byggas 

till användare när dessa genomför sin förundersökning med att välja produkt samt 

välja butik med syfte att: 

● Information inte sorteras bort. 

● Användaren blir mer mottaglig för rekommendationer 

 

För att en e-handelswebbsida ska kunna nå ut med ekologiska val skulle en 

designlösning som visar och bär fram ett ekologiskt val genom hela sökprocessen 

tills ett köpbeslut fattas vara att rekommendera. Om det ekologiska valet inte 

kommer med eller sållas bort i sökprocessen kommer det heller inte att kunna 

väljas. 

 

När konsumenten är inne på en e-handelswebbplats rekommenderar vi ifrån 

studiens resultat två åtgärdspunkter där konsumenten fortfarande är mottaglig för 

ekologiska val: 

● Visa vad som gör fraktalternativ mer miljövänliga. 

● Förklara märkning på produkter och vem som utfärdar den. 
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Dessa åtgärdspunkter skulle påverka en e-handelswebbsidas första- och 

andrahandseffekt på miljön. Förstahandseffekt genom att tydliggöra utbudet av mer 

miljövänligt producerade produkter. Andrahandseffekt genom att minska 

belastningen på miljön genom att erbjuda tydligare förklaring till vad mer 

miljövänliga transportalternativ innebär (Fitcher, 2003). 

 

Respondenterna anser vidare att ekologiska val är dyrare och ofta väljer icke 

ekologiska produkter av den anledningen. Samtidigt visar också studien att 

användare är beredda att betala mer för samma produkt om de känner förtroende 

för butiken. Detta gör förtroende till en nyckel i vår mentala modell. Eftersom 

förtroende leder till vilken information som ska tas in, vilken butik som väljs samt 

vilken produktmärkning som anses vara seriös.  

6.1 Vidare forskning 

Märkning av produkter visade sig ha en viktig roll när ett ekologiskt val kan göras. 

Dock har respondenterna svårt att lita på märkning. Främst genom att 

respondenterna inte vet vad märkningen står för och vem som utfärdar den. En 

vidare studie fokuserad på ekologisk märkning av produkter, partisk samt opartisk 

är därför viktig för att implementera ekologiska val i en e-handelskontext. Denna 

studie har alltså identifierat var användare är mottaglig för ekologiska val. 

Förtroende har visats sig viktig vid beslutsfattning hos användaren och därför är en 

vidare studie på hur ekologiska val kan implementeras. 
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1, Intervjumall  
Intervju 

Ett av målen är att få ut handlingar. så det är bra om många frågor är, hur går du tillväga? 

Hur gjorde du? varför gjorde du så? Varför varför varför??? 

 

Förklara lite om vad det är vi gör 

En uppsats om Köpbeteende. Vi ska diskutera hur konsumenter går tillväga och hur dom 

tänker kring handel. 

 

Uppstart: 

Hur gammal är du? 

Vad studerar du nu? 

Varför valde du din utbildning? 

Vad brukar du göra när du inte studerar? 

Har du något jobb vid sidan av? 

Vad va de sista du handlade? ... kan du beskriva det köpet? 

 

Välja produkt       

urval, 

Är det något du bytt ut från vanligt köp till enbart internet? varför? varför varför... 

 

Välja affär 

När du ska köpa en produkt, kan du beskriva hur du väljer vilken affär du ska handla i. 

 

Före Köp 

Beskriv vad du gjorde före du köpte en produkt på internet, hur tog du reda på info 

När köper du nytt? innan det går sönder, när det är slut/trasigt 

 

Hur vet du vilken produkt du vill köpa. 

Kan du beskriva hur du tar reda på vad du ska köpa för en produkt. 

Undersöka produkt  

välja butiker 

välja efter pris    

Fråga vänner      

Lyssna på andra 

 

Hur ser en perfekt shoppingdag ut för dig? 

 

 

I affären 

Fråga om hjälp 

Jämföra produkter 
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Vad gör du om du upplever Dålig service 

 

Under köp      

Går du ut hungrig och handlar och äter på “stan” eller äter du först? Kan du beskriva hur du 

brukar göra?      

Äta lunch 

 

Efter köp 

Vad är det första du gör när du kommer hem efter en shoppingrunda? 

Kan du berätta vad du gjorde när du kommit hem efter din senaste shopping/inköp 

När du har köpt 

 

Ekologiskt om inte svarande tar upp det. 

Hur resonerar du när du väljer bland produkter? 

Hur ser du på ekologiska produkter. 

Visa bilder med ekologisk märkning 

 

(hur förmedlar du ditt köp?) 

Skriva Review 

Prata med vänner 

 

Komma tillbaka till affären 

 

8.2 Bilaga 2, Demografisk sammanställning av intervjupersoner 

ID Kön Ålder Hushåll Hur ofta e-handel? 

1 Kvinna 26-39 1 Enstaka gång 

2 Kvinna 18-25 1 Varje kvartal 

3 Man 26-39 1 Varje kvartal 

4 Kvinna 18-25 1 Varje år 

5 Kvinna 18-25 1 Varje kvartal 

6 Kvinna 18-25 1 Varje månad 

7 Man 26-39 1 Varje vecka 
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8.3 Bilaga 3, Screening enkät 
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8.4 Bilaga 4, Sammanställning av de sju intervjupersonernas svar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 52 

 

8.5 Bilaga 5, Svar från screening enkät.  

Svart fält är censurering av kontaktuppgifter till de svarande. 



 

 

 


