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Sammanfattning 
Syftet med denna studien var att utforska den möjliga användningen av digitala inköpslistor i en 

familjekonstellation. Detta genomfördes genom kvalitativa metoder och insamlad empiri från dagböcker, 

intervjuer, observationer och en fokusgrupp. I studien deltog fyra medlemmar i en familj. Resultatet har 

sedan analyserats med hjälp av tidigare forskning och en del av analysen har omvandlats till tabeller. 

Resultatet visade att det finns ett behov av digitala inköpslistor i en familjekonstellation och funktioner 

som behöver uppfylla behoven. Studien avslutas genom att ge fem övergripande guidelines till design. 
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Abstract 
The purpose of this study was to explore the possible use of digital shopping lists in a family constellation. 

This was accomplished through qualitative methods and collected empirical data from diaries, interviews, 

observations and a focus group. The study involved four family members. The result has then been 

analyzed using previous research and parts of the analysis has been transformed into tables. The result 

showed that there is a need for digital shopping lists in a family constellation and features that need to 

meet the needs of the family. The study concludes by giving five overall guidelines for design. 
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Förord		
Ett stort tack till min familj som har ställt upp och varit med i studien. Samt alla som har 

varit behjälpliga med arbetet.  

 

 

 



 

7 

Inledning 

Dagens moderna samhälle styrs av tid. Det första vi möts av på morgonen är ljudet av 

väckarklockan som redan då påminner oss om att vi har begränsad tid att spendera. Under 

dagen försöker vi planera ut vår tid exempelvis har vi deadlines som vi måste hinna med, 

vänner som vi vill träffa, ett jobb som måste skötas eller barn som behöver tas hand om. 

Vi blir ständigt påminda om att tiden flyger förbi, att vi styrs av klockan samtidigt som 

vi också har ständig bevakning av tidens gång. Tid är det dyrbaraste vi har, vi kan aldrig 

få tillbaka tiden eller köpa mer tid. Därför försöker vi i varje område av vårt liv vara mer 

effektiva så vi kan spara in tid och använda det till något mer värdefullt så som exempelvis 

barnen eller en hobby. ”Din tid är inte bara det enda tidsintervall som du har, utan det 

är också ett tidsintervall som du har just nu” (Jönsson 1999). Eftersom vi ofta har en tid 

att passa vill vi inte bli hindrade i våra vardagliga aktiviteter. En vardaglig aktivitet är 

shoppingen. Föräldrar, pensionärer, arbetande människor och högskolestudenter har en 

sak gemensamt - de utför uppgifter varje dag. En daglig uppgift är att tillgodose våra 

behov som människor varvid en del av vår tid används till att handla mat. Innan vi hamnar 

i mataffären brukar vi, för att vinna tid, planera vad som skall köpas in osv. En lösning 

på detta kan vara att använda sig av inköpslistor. Syftet med inköpslistor är att komma 

ihåg vad som skall köpas in samtidigt som det effektivt sparar in tid och pengar eftersom 

listan säkerställer att du får med dig alla varor du behöver. Thomas och Garland (2004) 

har forskat på inköpslistor och bland annat kommit fram till att inköpslistor används för 

att inte bli frestade att köpa varor utöver listan.   

 

Eftersom inköpslistor utgör en sådan stor del i vardagslivet har det forskats om detta. 

Undersökta ämnen inkluderar en hybrid mellan en skriftlig lista och en mobilapplikation 

(Heinrichs, Schreiber & Schöning 2011), generation Y’s (dvs. födda år 1978 till 1994) 

användning av inköpslistor (Arnaud, Kollmann & Berndt 2015), skriftliga och mentala 

inköpslistor (Thomas & Garland 2004), familjers användning av inköpslistor med fokus 

på matvanor (Basset, Beagan & Chapman 2008), trender inom matinköp i USA (Food 

Marketing Institute [FMI] 2016), en mobil applikation via en handdator för matinköp 

(Newcomb, Pashley & Stasko 2003) och listor och deras kapacitet till att stödja minnet 

(Burack & Lachman 1996). 
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Men enligt Arnaud, Kollmann och Berndt (2015) finns det fortfarande för lite forskning 

kring inköpslistor och familjer. 

 

There are a number of possibility topics for future research, including a 

focus on the use of electronic shopping lists and their use within family 

structures. Currently little research has been conducted into the use of 

electronic shopping lists, both by individuals and within 

families.(Arnaud, Kollmann & Berndt 2015, s.10). 

 

Arnaud, Kollmann och Berndt (2015) undersökte användningen av inköpslistor på 

personer födda år 1978 till 1994. Resultatet forskarna fann var att en del av 

konsumenterna använde sig av elektroniska inköpslistor men de undersökte inte vidare 

kring hur de använde sig av dem. Därför vill de att fokus riktas mer mot användningen 

av elektroniska inköpslistor och sedan användningen i familjer.  

 

Studies on the use of shopping lists in other part of Sweden, Europe and 

other countries on how shopping lists are developed and used would also 

enable the development in this area.(Arnaud, Kollmann & Berndt 2015, 

s.10). 

 

Här lyfter Arnaud, Kollmann och Berndt (2015) fram att det behövs forskning kring 

inköpslistor i olika länder och nämner även att vi behöver mer forskning från Sverige. 

Båda citaten indikerar tydligt på att det behövs mer forskning kring användandet av 

inköpslistor och elektroniska inköpslistor i Sverige. De nämner även att fokusera på 

familjer och deras användning av inköpslistor.  
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Informatik  

Informatik är en samhällsvetenskap och som sådan ingår människor som 

samhällsvarelser inom vårt studieområde. Vi studerar inte människor i 

största allmänhet utan istället människor i speciella roller i relation till 

utnyttjande av informationsteknik (Goldkuhl 1996, s.7).  

 

Studien bidrar till området informatik genom att studera en familjekonstellation i 

kontexten av användandet av en inköpsapplikation. Detta görs för att bättre förstå deras 

behov, upplevelse och användning. Resultatet av studien (kvalitativ data om familjens 

struktur, levnadssätt, vardag, behov, önskemål, problem och målsättningar) leder sedan 

till att det kan designas bättre informationssystem som anpassar sig efter behoven som 

användare har. 

 

Syfte  
Författaren till denna studie har tagit fasta på tidigare forskares efterfrågan av mer 

forskning i området. Studiens syfte är att utforska den möjliga användningen av digitala 

inköpslistor i en familjekonstellation. Eftersom digitala designers har behov av att förstå 

användare i kontext för att utveckla och anpassa produkter efter deras behov ligger fokus 

i denna uppsats på att kartlägga familjens behov som underlag för design. Denna studie 

bidrar till digitala designers kunskap kring familjen och kontext vilket i sig kan bidra till 

bättre design av digitala inköpslistor. Studien bidrar med kunskap kring användningen 

och behovet av elektroniska inköpslistor i en familjekonstellation. En del i studiens 

kunskapsbidrag utgörs av att sammanfatta och återge den kunskap som redan finns 

beskriven i akademiska publikationer. En andra del utgörs av att presentera resultatet från 

den egna empiriska studien. Tillsammans skapar dessa ny kunskap som är användbar vid 

design av digitala inköpslistor. 

 

Frågeställning  
Övergripande fråga: 
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Hur ser behovet av elektroniska inköpslistor ut i en svensk familjekonstellation? 

Underfrågor: 

1. Vilka kunskapsbidrag finns i tidigare forskning? 

2. Vilket behov fyller en inköpslista i den studerade familjen? 

3. Vilka funktioner behövs för att uppfylla behoven i den studerade familjen? 

4. Vilka nya kunskapsbidrag ger kombinationen av tidigare forskning och egen empirisk 

studie?  

 

Avgränsning   
Studien avgränsas till enbart min familj utifrån att det tar tid att lära känna en helt ny 

familj och sätta sig in i deras liv. Inom ramen för detta kandidatprojekt så blir det för 

utmanande att bekanta sig med familjen och förstå sättet familjemedlemmarna 

kommunicerar med varandra, förstå deras språk och deras gester. Det är också utmanande 

att få tag på en familj som är villig till att öppna upp sitt liv för denna typ av intima studier, 

som kan tänka sig ställa upp och vilja vara delaktiga. Studien avgränsar sig också till att 

identifiera behov och önskningar utifrån verkliga situationer och kontext. Detta innebär 

att det inte kommer att finnas skisser eller prototyper på det resultat som denna studie 

identifierar. Att ta sig an den utmaningen på ett seriöst vis (flera iterationer och parallella 

designförslag som utvärderas i verkliga situationer och kontext) utgör underlag för en 

egen kandidatstudie. I denna studie studeras en utvald applikationen i en utvald familj. 
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Litteraturgenomgång 

Nedan följer en presentation av den litteratur och tidigare forskning som denna studie har 

fokuserat på för att skapa en akademisk grund att utgå och diskutera resultat emot. 

Litteraturgenomgången berör ämnen som inköpslistor, digitala inköpslistor, familjer och 

minne. 

Inköpslistor  
En inköpslista är en lista av varor som köps in efter hushållets behov menar Heinrichs, 

Schreiber och Schöning (2011). Vidare lyfter de fram att inköpslistan fungerar som ett 

kommunikationsmedium mellan konsumenterna i hushållet. Basset, Beagan och 

Chapman (2008) drar uppmärksamhet till att utseendet av inköpslistor varierar eftersom 

varje konsument har olika behov som behöver tillfredsställas. Inköpslistan kan skrivas 

med hjälp av papper och penna för att sedan sättas på kylskåpet med hjälp av magneter 

för att bjuda in andra familjemedlemmar att lägga till varor på listan eftersom den är 

lättillgänglig enligt Basset, Beagan och Chapman (2008). De menar även att en 

inköpslista skapas inför nästa planerade besök eller om varorna behöver köpas in 

omedelbart. Basset, Beagan och Chapman (2008) identifierar att inköpslistan brukar följa 

med under besöket till mataffären och exempelvis placeras in i kundvagnen eller 

kundkorgen. ”For consumers to achieve their goals and make their grocery shopping trip 

efficient, they must plan their shopping trip.”(Arnaud, Kollmann & Berndt 2015, s.1). 

Här understryker de motiveringen till varför en inköpslista skall skapas, för att nå sina 

mål effektivt.  

 

Användningen av inköpslistor och saknaden av dem stod i fokus i en studie genomförd 

av Thomas och Garland (2004) där författarna fann att 67 % av 262 

marknadsföringsstudenter använder sig av inköpslistor under tiden de är i mataffären. 

Thomas och Garland (2004) räknar upp fem typiska orsaker till varför inköpslistor 

används baserat på 262 intervjuer. Dessa var: 

1. Säkerställa att alla varor som behövs köps in.  

2. För att påminna sig själv.  

3. Kontrollera köpprocessen 
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4. Kontrollera utgifterna så budgeten hålls.  

5. Inte frestad att köpa varor utöver listan.  

Resterande 33% av marknadsföringsstudenternas orsaker för att inte använda sig av 

inköpslistor var:  

1. Att de använder sig av en mental lista.  

2. Att de använder sig av mataffärens hyllor som en indikation på vad som skall köpas.  

3. Att de inte har några problem med att återvända om de nu skulle råka glömma något.  

4. Att de vill kunna impulsköpa.  

5. Att de inte vill vara organiserade då det finns tillräckligt med tid.  

6. Att de inte vill ha begränsningar.  

7. Att listor är svåra att hålla sig till.  

 

Författarna har funnit en tydlig distinktion mellan varför vissa konsumenter använder sig 

av inköpslistor och andra inte. Studien visar på att konsumenterna med inköpslistor 

förlitar sig på att kunna använda dem som ett stöd i själva handlingsprocessen, något 

konsumenterna kan hänvisa till. De konsumenter som inte använder sig av inköpslistor 

förlitar sig på att kunna använda mataffärens hyllor som en påminnelse i 

handlingsprocessen. Ytterligare en orsak var att konsumenterna hävdade att de inte vill 

vara organiserade eftersom de hade tillräckligt med tid medan Thomas och Garland 

(2004) argumenterar att planering ingår oavsett om inköpslistan är skriftlig eller mental. 

De argumenterar vidare att planeringen bidrar till en känsla av kontroll och ordning vilket 

krävs för att kunna nå det optimala målet vilket är att tillgodose våra mänskliga behov, i 

detta fall hunger. Det föreligger ett samband mellan inköpslistor och intention (Thomas 

& Garland 2004). En skriftlig inköpslista enligt Thomas och Garland (2004) är ett tydligt 

fysiskt bevis på den tänkta intentionen om att handla. Eftersom vi ständigt handlar för att 

stilla hungern innebär det också att vi aktivt skapar ett rutinmässigt beteende (Thomas & 

Garland 2004).  

 

Inköpslistor med fokus på matvanor studerades översiktlig av Basset, Beagan och 

Chapman (2008). I denna studie identifierar Basset, Beagan och Chapman (2008) tre 
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typiska inköpslistor som användes av 46 familjer i Kanada där undersökningen ägde rum. 

Den första inköpslistan som introducerades var en skriftlig och enligt Basset, Beagan och 

Chapman (2008) placerades denna oftast på kylskåpet i hemmet. De skriver vidare att 

reklamblad eller andra annonserade rabatter placerades vid kylskåpet för att bidra till 

innehållet i inköpslistan samtidigt som att familjemedlemmarna bidrog till listans 

bildande tillsammans. Basset, Beagan och Chapman (2008) lyfter fram att familjerna 

använde den skriftliga inköpslistan på varierande sätt: ibland använde 

familjerna inköpslistan som en påminnelse att komma ihåg vad som skulle köpas in och 

ibland togs den med till mataffären. En annan typ av inköpslista som presenterades var 

den mentala inköpslistan. Den mentala inköpslistan diskuteras verbalt inom familjen, där 

familjemedlemmarna lyfter fram vilka varor de behöver under veckan eller för dagen. En 

tredje inköpslista lyfts fram av Basset, Beagan och Chapman (2008) och denna är en 

kombination av den skriftliga och den mentala listan. Denna kombinerade inköpslista 

innebar att vardagliga varor hamnade i den mentala listan och specialvaror (varor som 

inte köps ofta) hamnade i den skriftliga inköpslistan. I studien fann de få familjer som 

inte använde sig av en inköpslista. Anledningen till detta menade de familjerna var för att 

de hellre ringer familjemedlemmarna när de är i mataffären. Basset, Beagan och Chapman 

(2008) påpekar att konsumenternas kunskaper kring mataffärens upplägg återspeglades i 

deras inköpslistor. En del av varorna placerades längst upp på inköpslistan eftersom det 

är i den ordningen som de finns i mataffären och detta gjordes för att göra matinköpen så 

effektiva som möjligt. Denna studie är en indikator på att inköpslistor är ett hjälpmedel 

för familjerna när de hanterar matinköp. Inköpslistan kommer i varierande skepnader och 

används på olika sätt beroende av familjens konstellation och vilja.  

 

En översiktlig studie om generation Y’s (dvs. födda år 1978 till 1994) användning av 

inköpslistor skapades av Arnaud, Kollmann och Berndt (2015). De har funnit att 68,9% 

av de 29 konsumenterna som undersöktes använder inköpslistor till varje mataffärs besök. 

Resterande konsumenter använder inte sig av inköpslistor dagligen utan använder dem 

när det är ett speciellt tillfälle, exempelvis födelsedagar eller när det skall köpas in en 

mängd varor. Arnaud, Kollmann och Berndt (2015) har identifierat tre typiska 

inköpslistor för generation Y. Dessa är den skriftliga inköpslistan, den mentala 

inköpslistan och den elektroniska som används av färre konsumenter (författarna har valt 

att använda detta begrepp) än de två andra alternativen. Motiveringen till varför 



 

14 

konsumenterna använde sig av en elektronisk inköpslista var för att de alltid har telefonen 

med sig och anser att det är mer effektivt och smidigt. 90 % av konsumenternas 

motivering till varför de använder sig av inköpslistor var för att slippa återkomma till 

butiken och få med allt på en och samma tur. Arnaud, Kollmann och Berndt (2015) har 

även observerat att inköpslistor sparar tid, sparar pengar och var ett sätt att hålla sig 

organiserad på. De ansågs vara effektiva och lättare samtidigt som dem fungerade som 

ett vägledande verktyg. Dessa orsakerna är de huvudsakliga anledningarna till varför 

konsumenterna i denna studien använder sig av inköpslistor. 66% av konsumenterna 

nämner i studien att de inte har en struktur kring skapandet av inköpslistan utan varorna 

skrivs ner efter hand som behovet växer fram. 

 

Hushåll och inköpslistor 

I en amerikansk årsrapport kring konsumenter och sättet de handlar har FMI (2016) som 

skrivit rapporten uppmärksammat en ny trend kring matinköp. Årsrapportens resultat 

baseras på information som har samlats genom online enkäter och genererat 2061 svar. 

Därefter har de även genomfört 10 djupintervjuer med 10 konsumenter. FMI (2016) 

skriver att i dagens moderna samhälle hjälper familjemedlemmarna varandra när det 

kommer till matinköpen istället för att endast utse en familjemedlem som skall genomföra 

denna arbetsuppgiften. Tanken av en primärhandlare är ett minne blott, nu existerar det 

flera konsumenter som handlar i familjerna enligt FMI (2016). Det finns fyra olika typer 

av konsumenter identifierade av FMI (2016). En ”Self shopper” är en konsument som 

endast köper åt sitt eget ägda hushåll sedan finns det en ”Sole shopper” som kan vara en 

konsument som är ensamstående förälder eller i en familj där det endast är en konsument 

som tar hand om matinköpen. En ”Shared shopper” kan vara vuxna i ett hushåll som delar 

på matinköpen och den sista är ”Co-Shoppers” som består av ett team konsumenter i ett 

hushåll som delar i varierande grader på matinköpen mellan varandra. I den sistnämnda 

konsument typen krävs det samarbete och enligt FMI (2016) samarbetar teamet genom 

att arbeta med delade listor för att försäkra sig om att de får med sig allt hushållet kräver. 

FMI (2016) påpekar också att våra val av inköp formas genom våra individuella och 

kollektiva behov. Vidare lyfts det också fram att 91% av hushållen med unga barn i åldern 

mellan 18 till 27 delar på matinköpen. Detta innebär att matinköpen fokuserar mer på att 

möta våra kollektiva behov och att ”Co-Shoppers” är en allt mer vanlig typ av konsument. 
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FMI (2016) har också uppmärksammat att konsumenterna har infört nya rutiner kring 

deras turer till mataffären där konsumenterna interagerar mer med telefonerna. De 

rutinerna innebär att konsumenterna försöker via samtal eller sms skapa en dialog med 

den konsumenten som är i mataffären för att inte riskera att missa en vara som behövs. 

FMI (2016) betonar att det finns orsaker till varför denna rutin har införts, dessa är för att 

minska risken att få hem fel varor eller onödiga varor vilket i sin tur kan leda till en 

uppfattning av slöseri med pengar, mat och tid.  

 

Att inköpslistor, familjer och samarbete hänger samman visar också studien av Basset, 

Beagan och Chapman (2008) som undersökte hur 46 familjer i Kanada använder sig av 

inköpslistor. I varje hushåll finns det olika behov och Basset, Beagan och Chapman 

(2008) har funnit att familjemedlemmarna försöker organisera inköpslistan för att passa 

de kollektiva behoven. De kollektiva behoven kan innebära vissa specifika varumärken 

föredras framför andra då familjemedlemmarna har olika preferenser och föredrar olika 

smaker menar Basset, Beagan och Chapman (2008). Förutom allt detta fokuserade 

familjemedlemmarna även på vilka måltider som skulle förberedas, vilka ingredienser 

som skulle behövas, familjemedlemmarnas hälsa och smak i utformningen av 

inköpslistan. Enligt Basset, Beagan och Chapman (2008) hamnar fokus mycket på 

matlagningen i skapandet av inköpslistan och att alla familjemedlemmarna får sina behov 

mötta för att bidra till känslan av ett hem.  

 

Konsumentens livsstil påverkar också handlandet hävdar Newcomb, Pashley och Stasko 

(2003) som genomförde en studie om en mobil applikation via en handdator kunde stödja 

handlandet i en mataffär. De påstår att det finns en stark koppling mellan dessa två och 

lyfter fram ett exempel: om en konsument köper varor till ett hushåll med hjälp av en 

inköpslista kan detta innebära att det har skett ett samarbete i hushållet när inköpslistan 

skapades. Detta indikerar på att kommunikationen är viktig för denna konsumenten 

menar Newcomb, Pashley och Stasko (2003). Ett annat exempel lyfts fram av Newcomb, 

Pashley och Stasko (2003) om en konsument har en strikt budget påverkar detta i sin tur 

inköpslistan då den kan vara utformad efter kuponger eller specialerbjudanden som 

mataffären har för tillfället.  
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Minne och inköpslistor  
I en undersökning genomförd av Burack och Lachman (1996) med fokus på om listor kan 

stödja minnet hos vuxna fann forskarna att organiserade listor gjorde att vuxna kom ihåg 

mer. En oorganiserad lista innebär att objekten som finns i listan inte följer en ordning 

eller kategori, de ligger ologiskt, medan en organiserad lista innebär att objekten som 

finns i listan är kategoriserade och följer en tydlig struktur. Organiserade listor gjorde 

även att deltagarna i studien kom ihåg allt fler ord och kunde hänvisa tillbaka mycket 

lättare till något de nyligen läste jämfört med oorganiserade listor. Burack och Lachman 

(1996) identifierar listor som ett externt minneshjälpmedel, något deltagarna i studien 

använder dagligen, och att listor kan i sin tur utnyttjas till en rad andra aktiviteter utöver 

inköp. De 48 deltagarna i studien tilldelades slumpmässigt mellan två uppgifter. I den 

första uppgiften fick de instruktioner om att göra en egen lista av ord som de själva kunde 

bestämma ordningen över och lägga i egna kategorier. Till deras hjälp fick de använda en 

penna, ett papper och en ordlista. Alla orden i ordlistan skulle inkluderas. I den andra 

uppgiften fick de instruktioner om att endast studera ordlistan och bli bekant med den. 

Efter ett tag gavs det ytterligare instruktioner där de deltagarna som ingick i den första 

uppgiften blev tillsagda att de skulle återkalla orden på listan utan att återgå till original 

ordlistan eller den egna ordlistan. Och att de deltagarna som ingick i den andra uppgiften 

blev tillsagda att de skulle få återgå till original ordlistan eller den egna ordlistan. När 

deltagarna från uppgift två skulle börja återkalla orden på listan fick de instruktioner om 

att inte titta på listan vilket påverkade återkallandet negativt. Detta menar Burack och 

Lachman (1996) är en tydlig indikation på att minnet kan med hjälp av kategorisering 

återkalla betydligt mycket mer information.  

Basset, Beagan och Chapman (2008) betonar att många konsumenter gjorde ytterligare 

matinköp utöver inköpslistan och att detta var en del av en planerad strategi från 

konsumentens sida. Strategin går ut på att konsumenter tittar igenom mataffärens gångar 

och hyllor fulla med varor och uppfriskar minnet för varor som de inte hade tänkt på innan 

de lämnade hemmet. Detta innebär att det inte räknas som ett impulsköp utan ett planerat 

inköp som inte hamnade på listan. Basset, Beagan och Chapman (2008) menar vidare att 

konsumenterna känner till vad de skulle köpa och om det köptes varor utöver inköpslistan 

så var det för att dem behövdes och passade in i måltiden samt budgeten. Konsumenterna 

tros ha en mental inventering av köksskåp, kylskåp och frys skriver Basset, Beagan och 

Chapman (2008) och det i sin tur bidrar till vilka varor som skrivs i inköpslistan. Eftersom 
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familjemedlemmarna känner till familjens preferenser kring matvarumärken utifrån 

erfarenheter förkortade detta tiden som spenderades i mataffären menar Basset, Beagan 

och Chapman (2008). Konsumenterna har memorerat hur mataffärens layout, gångar och 

hyllor, ser ut och denna kunskap bidrog även till innehållet i inköpslistan. Förutom detta 

känner konsumenterna till priserna på varorna i flera butiker. Om det skulle ske 

förändringar i mataffärens layout leder detta till att handlandet saktas ner och skapar 

förvirring eftersom inköpslistan inte längre matchar kunskapen som familjerna besitter 

om mataffären förklarar Basset, Beagan och Chapman (2008). 

 

Digitala inköpslistor 

Konsumenter som handlar dagligvaror online är fortfarande en relativt liten grupp menar 

FMI (2016) men påpekar att de digitala verktygen är framtiden för matinköp. Enligt FMI 

(2016) använder en mängd konsumenter digitala verktyg före och under inköpen som ett 

sätt att hjälpa dem planera och handla. I Arnaud, Kollmann och Berndts (2015) studie har 

de funnit att konsumenter använder sig av elektroniska inköpslistor och detta i sin tur 

förändrar synen på inköpslistor för nu kan det vara en digital anteckning eller en 

applikation och inte bara en skriftlig lista. Med tillkomsten av smartphones begränsas inte 

konsumenten till att använda endast papper och penna till utformningen av inköpslistor. 

Nu finns det tillgängliga applikationer och digitala verktyg påpekar Heinrichs, Schreiber 

och Schöning (2011). De fortsätter lyfta fram att applikationerna bör på något sätt stödja 

samarbete i skapandet av inköpslistan eftersom inköpslistan oftast involverar flera 

familjemedlemmar i hushållen.  

 

Newcomb, Pashley och Stasko (2003) undersökte, som tidigare nämnts, om en mobil 

applikation via en handdator kunde stödja att handla i en mataffär. I studien var fokus på 

det interaktiva förhållandet mellan butikens fysiska utrymme och konsumenters 

interaktion. Med hjälp av observationer och enkäter har de funnit att konsumenter gör 

antingen skriftliga eller mentala inköpslistor. Ett resultat som bekräftats och utvecklats 

ytterligare av Arnaud, Kollmann och Berndts (2015) senare studie angående generation 

Y. Newcomb, Pashley och Stasko (2003) menar att handlandet kan delas in i tre steg. Det 

första steget är att konsumenten planerar eller bestämmer sig för att handla. Andra steget 
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är sedan att konsumenten befinner sig i butiken och det tredje steget är att konsumenten 

betalar för varorna och lämnar butiken. Newcomb, Pashley och Stasko (2003) lyfter även 

fram att en handhållen applikation är mest lämplig för handlandet. De fortsätter med att 

lyfta fram ett designtips och det tipset är att användaren måste få feedback när användaren 

interagerar med applikationen. Den feedbacken måste i sin tur vara väldigt tydlig och 

direkt om konsumenten skall kunna förstå.  
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Metod  
I detta avsnitt beskrivs hur undersökningen har gått till och vilka överväganden som har 

gjorts. Eftersom studien arbetar med kvalitativ data innebär det att resultat avsnittet blir 

större vilket beror på strävan efter att fånga den komplexitet som finns i verkligheten. 

Familjekonstellation 

Här nedan beskrivs varje familjemedlem individuellt och sedan beskrivs familjen som en 

helhet, omgivningen och förekommande mönster. 

 

Fadil Fazliu  

Fadil är 51 år gammal och jobbar som svetsare på Nibe i Markaryd. Inom hans yrke jobbar 

de i skift vilket innebär att han inte alltid är hemma när resterande familjemedlemmar är 

hemma. Detta leder i sin tur att han värdesätter tiden som spenderas med familjen mycket 

högt. Han är gift med Bahtije Fazliu sedan 26 år tillbaka och de har tre barn ihop. Han är 

1,73 m lång med brunt hår och bruna ögon. Hans ursprung är albanskt och när han var 26 

år gammal fick både han och hans fru fly från Kosovo innan det blev krig i hopp om att 

erbjuda sina egna barn en bättre framtid och ett annorlunda liv från den dem själva har 

levt. Fadil är aktiv, rolig, modig, ödmjuk och praktisk. Fadil är också extrovert och brukar 

tackla nya problem med gamla lösningar. Hans mål i livet är att grilla oftare, spendera 

mer tid med familjen och skapa fler underbara minnen. Fadil har svårigheter när det 

kommer till digital teknik och nya appar med nya ikoner eller andra interaktioner som 

inte liknar sättet han är van vid. Om det var upp till honom skulle varje applikation se 

likadan ut för att underlätta hans användning. Fadil gillar att umgås med familjen och 

släkten mer än allt annat i världen kanske till och med mer än att grilla. Han brukar vara 

den som sköter matinköpen hemma av praktiska skäl eftersom att han jobbar skift och är 

hemma tidigare än alla andra. Han pendlar alltid med bil till jobbet vilket underlättar när 

familjen skall genomföra större matinköp.  

 

Bahtije Fazliu 

Bahtije är 48 år gammal och är gift med Fadil Fazliu, de har 3 barn ihop. Hon jobbar som 

butiksbiträde för Röda korset i Hässleholm. Inom yrket får hon träffa en mängd 
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människor vilket hon tycker om eftersom hon är väldigt social. Hon har haft problem med 

diskbråck i ryggen sedan 2006 och opererades 2009 men även nu har hon svårigheter när 

det kommer till lyft eller ansträngning. Därför jobbar hon endast fyra timmar om dagen 

på Röda korset och försöker att ständigt se på livet som en välsignelse då hon fortfarande 

har känsel i kroppen och kan åtminstone jobba de fyra timmarna. Bahtijes ursprung är 

albanskt och hon är 1,69 m lång med svart hår och gröna ögon. Hon är noggrann, 

ekonomisk, rolig, fantasifull och lyhörd. Hennes mål i livet är att ständigt utmana sig 

själv, lära sig nya saker och umgås med sin familj varje stund som det går. Hon är även 

modern och gillar att prova nya saker som gör att hon växer och utvecklas som människa. 

Bahtije har också ett stort intresse kring digital teknik och vilka tekniska trender som 

existerar just nu. När det kommer till matinköpen så planerar hon mest processen antingen 

skriver hon papperslistor eller digitala listor som hon sparar i anteckningarna på sin 

iPhone. Hon sköter ofta planeringen eftersom hon själv inte har möjlighet att bära så 

mycket och det är för ansträngande för henne.  

 

Florim Fazliu 

Florim är 25 år gammal och jobbar som montör för Ballingslöv AB i Ballingslöv. I hans 

yrke innebär det tunga lyft och omväxlande arbetsuppgifter, ingen dag är den andre lik. 

Han arbetar tidiga morgnar till sena kvällar och sedan studerar han marknadsföring på 

distans. Utöver detta brukar Florim även gymma och gå på thaiboxning vilket tar upp 

mestadels av hans tid. Därför innebär det att han oftast inte har tid att sköta matinköpen i 

hushållet utan har mest önskemål till vad som skall köpas in. Florims ursprung är albanskt 

men han föddes i Sverige. Han är 1,83 m lång med svart hår och bruna ögon. Florim är 

generös, rolig, positiv, bestämd och drivande. Hans mål i livet är att leva livet till fullo, 

resa till nya destinationer och föreläsa på TED Talk. Han är nyfiken kring digital teknik 

och förstå sig på hur teknik fungerar samtidigt som han ofta läser bloggar och tidningar 

som skriver om det ämnet. Han är också intresserad över hur man bygger applikationer 

från början och har börjat intressera sig i olika applikationsverktyg. Eftersom han är 

nyfiken kring digital teknik så har han inga problem att handskas med nya appar och 

anpassa sättet han interagerar med apparna. Florim drivs av att lära sig så mycket som 

möjligt och detta i sin tur återspeglar sig i hans intressen. Matinköpen låter han resterande 

familjemedlemmar att hantera då hans tid inte räcker till det också.  
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Fatlume Fazliu 

Fatlume är 21 år gammal och studerar Digital Design i Högskolan Kristianstad. Förutom 

studierna jobbar hon extra som säljare på Sveriges äldsta modebutik, Carl Anderssons, 

och driver ett företag som fokuserar på digitala lösningar sedan ett år tillbaka. Inom både 

skolan och yrket skapas det kontakter med olika typer av människor vilket passar henne 

perfekt eftersom hon är väldigt utåtriktad. Fatlumes ursprung är albanskt men hon föddes 

i Sverige. Hon är 1,66m lång med brunt hår och blåa ögon. Hon är rolig, kreativ, social, 

energisk och ambitiös. Hennes mål i livet är att få åka upp till rymden, få besöka 

Marabous chokladfabrik och alltid vara lycklig. Fatlume brinner för samspelet mellan 

digital teknik och människor, att försöka förstå människors beteende och interaktion. Hon 

planerar ofta matinköpen samtidigt som hon också är den som utför matinköpen av 

praktiska skäl, såsom att hon ofta är hemma då hon oftast har få lektioner som kräver att 

hon måste vara på campus. Eftersom hon har körkort innebär det även att hon kan ta sig 

till mataffären och det underlättar i sin tur bärandet av påsarna fyllda med varor.  

 

Florentina Fazliu 

Florentina är 17 år gammal och studerar naturvetenskapsprogrammet i Hässleholms 

tekniska skola. Utöver studierna spenderar hon mestadels av tiden på gymmet. Hon drivs 

av att få ny kunskap och få en ökad förståelse vilket gör att naturvetenskapsprogrammet 

passar henne utmärkt. Florentinas ursprung är albanskt men hon föddes i Sverige. Hon är 

1,64m lång med brunt hår och gröna ögon. Hon är självsäker, spontan, lekfull, framåt och 

rolig. Hennes mål i livet är att bli pilot så hon kan resa överallt i världen, hjälpa fattiga 

länder få bättre levnadsvillkor och alltid ta vara på tiden. Digital teknik är något 

Florentina har vuxit upp med och känner sig väldigt bekväm med. Hon är delvis 

intresserad av ny teknik och nya appar men hon använder sig mest av appar som används 

i hennes omkrets. Eftersom hon är upptagen med gymmet efter skolan så är hon med i 

planeringen av matinköpen då och då för att kunna lägga in sina egna önskemål.  

 

Familjen Fazliu, omgivning och återkommande mönster i samband med att handla  

Familjen Fazliu består utav de 5 medlemmarna som har beskrivits ovan. Familjen bor 

utanför Hässleholm i en villa i Stoby. De varierar i ålder, kön och sysselsättningar vilket 
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gör att familjemedlemmarna är annorlunda från varandra. I dagsläget ligger närmaste 

mataffärerna 4 km från hemmet, Ica Maxi, Intermat, Lidl och ÖoB. Resterande mataffärer 

ligger 7 km från hemmet. I det vardagliga livet kör Fadil till Markaryd, Bahtije kör till 

Hässleholm, Florim samåker till Ballingslöv, Fatlume tar buss till Hässleholm sedan tåg 

till högskolan men hon tar även bilen ibland och Florentina cyklar till gymnasiet. I 

familjen har alla förutom Florentina körkort, familjen brukar transportera sig med bil till 

mataffärerna på grund av bekvämlighet. Även om familjen består utav 5 medlemmar 

sköter endast två av dem inköpen i mataffärerna av praktiska skäl. Med praktiska skäl 

menas att Fadil som pendlar till jobbet brukar passera mataffärerna påväg hem. Han är 

även hemma varannan vecka innan de andra familjemedlemmarna förutom ibland då 

Fatlume är hemma men inte har tillgång till de två bilarna. Fatlume som oftast är hemma 

kör ibland Bahtije till jobbet och hämtar henne från jobbet. Då brukar hon genomföra 

matinköpen för hela familjen. Eftersom Bahtije har svårigheter med lyft och ansträngning 

måste någon familjemedlem alltid handla mat med henne så de kan bära varorna till bilen 

och in i kundvagnen. Florim och Florentina har ett striktare schema som gör att de inte 

kan vara så hjälpsamma när det kommer till matinköpen i familjen utan de är mer med i 

planeringsfasen. För att kommunicera önskemål kring mat mellan varandra använder 

familjemedlemmarna sig av sms som en primär kommunikationskälla. Men det 

förekommer också papperslistor som skrivs eller mentala listor som byggs upp efter att 

ha verbalt uttryckt sina önskemål. Eftersom alla i familjen är iPhone användare sedan 

många år tillbaka känner de sig mer bekväma att använda detta som en 

kommunikationskälla då alla i familjen inte ses dagligen även om de bor under samma 

tak. De har en smsgrupp i familjen där de kommunicerar med varandra om allt möjligt 

och förekommande är önskemål kring mat. Ett förekommande mönster är att Fadil och 

Fatlume sköter matinköpen åt familjen och att de kör bil till mataffärerna samt att familjen 

kommunicerar önskemål via sms.  

 

Litteraturstudien  
Litteratursökningen startade med en övergripande litteraturöversikt för att förstå ämnet 

på en abstrakt nivå. Sökningarna gjordes först via databaserna Summon 

(ämnesövergripande), ACM (där bl.a. informatik och datavetenskap ingår) och Google 

Scholar (känd för att vara en bred källa, se Harzing and van der Wal 2008). Sökorden 
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startade med grocery list, digital shopping list och skrevs på engelska eftersom 

sökningarna skedde på internationella databaser. Efter att en första grov överblick av 

litteraturen erhållits använde jag kedjesökning som metod. Med kedjesökning kunde jag 

erhålla en dominoeffekt (Rienecker & Jørgensen 2014, s.138) dvs att uppföljning av varje 

ny artikels innehåll och referenser ledde till nya potentiellt intressanta artiklar som också 

undersöktes tills den sista dominobrickan/artikeln var nådd. Därefter ökade förståelsen 

kring vilka sökord som kunde generera en fördjupad kunskap kring ämnet och med den 

kunskapen startade jag en systematisk sökning (Rienecker & Jørgensen 2014, s.138) dvs 

att sökningen sker utifrån specifika ämnen. Sökningarna begränsades hädanefter för att 

minska antalet träffar och vara mer precis i sökningarna. Endast två av databaserna valdes 

som hade mer relevant innehåll till studien, i Summon begränsades det till peer review 

och ämnena teknik och datavetenskap och i ACM till CHI som är inom ämnet informatik. 

Därefter blev sökorden grocery list, shopping list, to-do list, checklist, digital shopping 

list, grocery shopping list och online checklist. Ytterligare två databaser gjordes 

sökningarna i, Education Research Complete (utbildningsvetenskap och psykologi) och 

Springerlink (ämnesövergripande).  

Ytterligare databaser lades till för att inte begränsa mig till två databaser och se om det 

fanns relevanta publikationer som kunde hjälpa mig i studien. Här gjorde jag inga 

avgränsningar kring sökningen och samma sökord skrevs. Sökningarna ledde inte till 

publikationer som berörde forskningsområdet och därför valdes inte dessa databaser att 

gå vidare med.  

Urval  

Jag läste igenom titlar och sammanfattningar under tiden som sökningarna skedde. Om 

titeln eller sammanfattningen var intressant valde jag att även läsa slutsatsen för att se om 

publikationen berör forskningsområdet. Om publikationen berörde forskningsområdet 

fortsatte läsningen med fokus på nyckelorden och rubrikerna samt att jag valde att 

översiktsläsa texten. Hela sökprocessen resulterade i 18 relevanta artiklar som lästes från 

början till slut. Slutligen användes åtta av artiklarna i resultatet för denna uppsatsen. De 

publikationer som inte bedöms beröra forskningsområdet blev exkluderade. 
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Explorativ undersökning 

Undersökningen har en explorativ ansats (Patel & Davidson 2011; Olsson & Sörensen 

2011) eftersom tidigare forskning visat att det finns lite eller obefintlig forskning kring 

digitala inköpslistor i en familjekonstellation. Att forska explorativt har inneburit att flera 

olika metoder används för att kunna samla mycket information. Till genomförd 

fältundersökning har jag hämtat inspiration från etnografi. Detta innebar att jag anpassade 

val av fältmetoder utifrån de löpande resultaten och de kunskaper som jag erhöll under 

arbetets gång till exempel kan intervjuer ha lett till behov av observation och vice versa.  

 

Val av teknik 1 
Nedan beskrivs den applikationen som har valts att användas i studien. Orsaken till varför 

just denna applikation användes var utifrån ett bekvämlighetsval, den studerande familjen 

hade redan applikationen inbyggd i deras telefoner. Det saknades akademiska 

publikationer om elektroniska inköpsapplikationer därför kunde jag välja vilken 

applikation som helst för att starta studien med. Inom ramen för detta kandidatprojekt 

blev endast en applikation vald för att få en första förståelse om familjen och deras 

användning av elektroniska inköpsapplikationer men även för att se vad som händer i 

familjen och kunna avslöja deras behov.  

 
Påminnelser   

Påminnelser är en standard-app som är inbyggd i iPhone gratis. Appen kan användas för 

att skriva ner en snabb tanke, inköpslistor och mycket mer. Appen bidrar till att du håller 

dig mer fokuserad och organiserad. Med hjälp av iCloud hålls påminnelserna uppdaterade 

på alla enheter andra kan även bjudas in att delta vilket i sin tur leder till att oavsett om 

någon bockar av något på listan ser alla den senaste versionen. Appen är smidig för att 

hålla koll på alla måsten i vardagen samtidigt som du kan bli påmind när och var du själv 

bestämmer. Notiserna går att ställa in så du blir påmind när du anländer eller lämnar en 

viss plats men även på en viss tid. Appen är också kopplad till Siri vilket underlättar när 

du snabbt vill få med något till på listan. Du får möjlighet att ändra färgen på listan du 

har skapat och lägga till anteckningar samt ändra prioriteringen från låg till hög. 

                                                
1 För den som vill titta närmre på befintliga inköpsapplikationer från en icke akademisk källa rekommenderar Lifewire 
(2017) ett antal utvalda inköpsapplikationer. https://www.lifewire.com/time-saving-grocery-list-app-iphone-1999329  
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Uppgifterna som är klara markeras och de döljs sedan från den aktiva listan Denna listan 

kan även tas bort manuellt. 

 

Tillvägagångssätt 
Studien inleddes med hjälp av en litteraturstudie som öppnade upp ögonen för ett 

forskningsområde, familjer och elektroniska inköpslistor. Därefter introducerade jag ett 

experiment där familjen Fazliu använde sig av en påminnelse applikation för iPhone som 

skulle fungera som en elektronisk inköpslista. Experimentet pågick under en veckas tid 

och fokus var på att öka förståelsen kring familjens behov och upplevelserna kring 

användandet. Under denna vecka skrev familjen dagbok utifrån anvisningar som skulle 

följas samt att familjemedlemmarna deltog i individuella intervjuer. Syftet med denna 

processen var att utforska och lära sig mer om familjens beteende och behov i förhållande 

till studieobjektet. Under denna tid gjordes också intervjuer. Efter transkriberingen av 

intervjuerna och med hjälp av den kontinuerligt och parallellt pågående litteraturstudien 

som genererade nya insikter anpassades både metoderna för undersökningen och fokuset 

för studien. Anledningen till detta var att jag ville försäkra mig om att studien skulle 

kunna bidra till forskningsområdet. Det slutgiltiga fokuset hamnade på att studera den 

möjliga användningen av digitala inköpslistor i en familjekonstellation. En utförlig 

beskrivning av familjen som sådan gjordes för att gå vidare med observationerna av 

familjen. I denna fas började jag också föra forskningsdagbok. Observationerna var till 

för att kunna observera familjen i deras naturliga beteende i verklig kontext och 

situationer. En fokusgrupp hölls några dagar efter att de första observationerna ägt rum 

som ett komplement till både observationer och intervjuer. Familjen har även löpande 

under studiens gång fått läsa och bekräfta forskningsresultat vilket diskuteras i avsnittet 

forskningsetiska överväganden. 

 

Dagbok  
”Dagböcker är en form av självrapportering som vi kan använda för att samla 

information” (Patel & Davidsson 2011, s.70). Under en veckas tid skulle fyra av 

familjemedlemmarna skriva dagbok för att anteckna deras tankar och idéer kring 

påminnelse-applikationen. Det var upp till dem själv att välja om de skulle skriva 
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dagboken digitalt eller på papper men det var noga påpekat att de skulle skriva så mycket 

som möjligt kring sina upplevelser. Dagböckerna lämnades över antingen via mejl eller 

personligen. Utformningen av dagböckerna utgick från ”notes of guidance in developing 

a diary form”(Robson 2002, s.259). Familjemedlemmarna fick några anvisningar som de 

skulle följa:  

• Du skall dagligen skriva dagbok i en vecka kring användandet exempelvis: Hur känner 

du när du använder den? Är det enkelt/svårt? Finns det några fördelar och nackdelar? 

Vilka funktioner har du utnyttjat? Hur länge har du använt den idag? Har du använt den 

i grupp eller enskilt?  

 

Intervju 

Metoden intervju valde jag för att få svar på familjemedlemmarnas upplevelser kring 

påminnelse-applikationen. Eftersom fokus ligger på upplevelserna kring användningen 

underlättar det att kunna se respondenten och kroppsspråket eftersom kroppsspråket 

avslöjar en del kring respondentens riktiga känslor (Bell 2006). Samtidigt som det ges en 

mängd information från intervjun som kan förklara varför respondenterna upplevde det 

på det sättet. Intervjuerna tog plats i köket hos familjen Fazliu och varje intervju bestod 

av 7 frågor som höll sig i samma tema som dagboksanvisningarna. Alla intervjuerna 

genomfördes samma dag. Intervjuerna tog ungefär 30 till 45 min beroende på vem i 

familjen som intervjuades då jag intervjuade dem en åt gången. Eftersom respondenterna 

i intervjun har provat applikationen i en vecka kunde de uttala sig om användningen. De 

uppmanades att uttrycka sig fritt med egna ord. Även om intervjuerna var ostrukturerade 

intervjuer (Bell 2006; Patel & Davidson 2011) som fokuserade kring ett visst tema 

inledde jag varje intervju med neutrala frågor för att göra respondenten bekväm. Varje 

intervju spelades in för att inte behöva fokusera på att anteckna samtidigt och undra om 

anteckningarna täcker hela intervjun (Tjora 2012). Inspelningarna gjorde att samtalen 

blev mer naturligt och fokus hamnar mer på respondenterna än anteckningarna. 

Intervjuerna transkriberades efteråt. 
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Forskningsdagbok  
Forskningsdagboken har varit till för att kunna kontinuerligt skriva om allt som har hänt 

under undersökningsprocessen av familjen Fazliu. I forskningsdagboken har det skrivits 

om olika goda idéer som kan ha dykt upp mellan intervjuerna eller observationerna, 

svårigheterna som har dykt upp under undersökningsprocessen, deadlines och varje 

notering markeras med datum och tid. Det var ett sätt att hålla i ordning på alla tankar och 

komma ihåg vissa saker som exempelvis att låta familjen Fazliu läsa igenom materialet 

som har samlats in. Samtidigt som det var enkelt att komma tillbaka och reflektera över 

hur själva undersökningsprocessen har sett ut och vad som har skett. 

 

Observation  
En observation med inspiration från etnografi genomfördes i familjen Fazlius hem och 

familjens närmaste mataffärer. Observationen pågick under en vecka (ca 8 timmar) och 

jag observerade de tillfällen där jag kände att det kunde bidra till forskningssyftet. 

Metoden observation valdes för att en observation kan ge en ökad förståelse om en 

situation eller en miljö och kan ta reda på hur människor beter sig (Bell 2006, s.187). 

Angreppssättet som valdes var en ostrukturerad observation. En ostrukturerad 

observation är utforskande och syftet är att samla mycket information om ett bestämt 

problemområde påpekar Patel och Davidson (2011). Eftersom det redan existerade en 

tillit mellan mig som observatör och de som observerades valde jag att vara deltagande 

observatör. Anledningarna till varför jag valde att vara deltagande observatör var för att 

jag redan tillhörde familjen. Jag kunde ställa frågor direkt när jag upplevde att det 

behövdes under de deltagande observationerna. Som deltagande observatör hamnade jag 

på varierande platser allt från familjen Fazlius kök till närmaste Ica Maxi. Jag förde 

fältanteckningar under observationerna som sedan har beskrivits utförligt efter varje 

observation. Metoden bidrog med information om familjens naturliga beteenden, deras 

relationer till varandra och till matinköpen.  

 

Fokusgrupp 

En fokusgrupp är en grupp människor som kan dela liknande erfarenheter och kunskaper 

kring en viss situation (Olsson och Sörensen 2011). Fokusgruppen bestod av de fyra 
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familjemedlemmarna och de samlades kring ett förutbestämt tema, matinköpslistan som 

en mobilapplikation. Diskussionerna mellan familjemedlemmarna tog ungefär en timme 

och tog plats i familjen Fazlius vardagsrum. Vardagsrummet bidrog med en avslappnande 

känsla eftersom familjen ofta spenderar sin tid där genom att umgås och föra diskussioner. 

Först informerade jag fokusgruppen kring min roll som moderator och att det innebär att 

hålla diskussionen fokuserad på det förutbestämda temat. Men även att det kommer 

förekomma gånger då jag som moderator ingriper i diskussionen. Sedan informerade jag 

dem att de får tala fritt när de har något att säga men att det även uppskattas om de bygger 

vidare på varandras idéer och ger exempel från deras vardag. De tog upp sina behov och 

beskrev hur de tänkte kring det förutbestämda temat. Samtidigt som de lyfte fram exempel 

i vardagen och hjälpte varandra att komma på fler exempel ihop. Som moderator 

kontrollerades det då och då att alla delade samma uppfattning och om de inte gjorde det 

frågade jag varför inte för att skapa en större diskussion. Diskussionerna som fördes 

spelades in för att få ett mer naturligt flyt i konversationerna mellan familjemedlemmarna 

samtidigt som jag, som moderator, kunde lättare fokusera på att ställa följdfrågor. Även 

här informerade jag dem om syftet till inspelningen och de godkände att bli inspelade. 

Eftersom det spelades in valde jag att föra ett fåtal stödord i anteckningarna för att sedan 

beskriva dem mer utförligt med hjälp av inspelningen. Inspelningen transkriberades och 

det kompletterade stödorden. 

 

Forskningsetiska överväganden   
Familjen informerades om syftet av undersökningen, varför de valdes och att deras 

deltagande var frivilligt. Familjen har sedan själv välvilligt valt att ställa upp och 

representera sig själva i studien. Det har skapats en överenskommelse där de blir 

informerade regelbundet kring det som skrivs och att jag är beredd att ta bort något som 

de känner inte stämmer eller kränker dem. De har uppmanats att säga deras åsikter kring 

materialet och att de kommer att få se det slutgiltiga materialet innan det publiceras. Den 

här öppna insynen skapar en större förståelse för familjen som gör att de känner att deras 

åsikter blir hörda och att de inte går med på något som gör dem obekväma. 
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Metoddiskussion 

Att studera sin egna familj har haft både fördelar och nackdelar. Eftersom jag redan ingår 

i familjen innebär det att de är mer bekväma med mig och beter sig som de normalt sätt 

hade gjort. Men i efterhand nu kan jag se att observationerna hade potentiellt kunnat 

generera mer information eftersom jag blir blind för vissa beteenden som familjen har 

pga att jag är van att se dem. Därför antecknar jag inte vissa typer av beteenden eftersom 

de inte var nya för mig utan uppfattades som vardagligt beteende. Det fanns svårigheter 

ibland då jag var tvungen att skilja på vad jag faktiskt har observerat och mina tidigare 

erfarenheter av familjen. Därför skrevs fältanteckningarna utförligt för att skilja på mitt 

antagande och vad som faktiskt sker i observationen. Men sedan kunde jag ge en mer 

utförlig beskrivning av deras beteende pga mina tidigare erfarenheter av familjen och 

kunde nu bygga ut det mer med den nya kunskapen. Det hade varit givande att observera 

en annan familj för att se hur det skiljer sig i familjekulturerna när det kommer till 

inköpslistor. Det finns svårigheter med etnografin, den tar mycket tid och den genererar 

mycket insamlingsmaterial. För mig var det svårt att begränsa observationerna, hur väljer 

jag vad jag skall titta djupare på och vad kan bidra till studien. Men med hjälp av studiens 

syfte kunde jag någorlunda begränsa mig.  
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Resultat 

Nedan presenteras resultatet av de olika metoderna i varsitt avsnitt. Inledningsvis 

introduceras resultatet av dagböckerna och sedan följande intervjuer, observationer och 

fokusgrupp. Slutligen sammanfattas alla resultaten.  

Resultat av dagbok  
Hur familjen har upplevt användningen av påminnelse-applikationen under en 

vecka  

Den insamlade empirin från familjens dagböcker visar att majoriteten av dem har upplevt 

påminnelse-applikationen som förhindrande. Alla familjemedlemmarna har uttryckt att 

de inte skulle vilja använda applikationen igen och att de upplevde mer frustration och 

förvirring än glädje vid användning.   

 

”Dag ett och jag ogillar redan applikationen. Efter att verkligen ha 

suttit med den intensivt i 15 minuter så försöker jag fortfarande förstå 

hur jag ska använda den. En lista kan jag skriva på anteckningsappen 

också och den förstår jag mycket bättre än denna. Jag kan inte hitta 

vilka andra funktioner som finns, det enda jag ser är hur jag lägger till 

saker på listan men inte hur jag kan dela listan i familjen. Alla andra 

appar som Apple har skapat brukar vara enkla, varför är denna appen 

svår att förstå? Jag vill helst ge upp och ta bort appen helt så sur blir 

jag på den, hur kan min morfar som inte är teknisk och är 86 år skypa 

men jag som snart är 18 och kan ändå något om teknik inte förstå denna 

appen.” Florentina 

 

Detta visar ett tydligt tecken på att applikationen skapar förvirring och frustration hos 

familjemedlemmarna redan vid dag ett av användningen. Här lyfter Florentina upp en 

känsla av att applikationen inte bjuder in till utforskning och detta leder till att hon vill ge 

upp användandet.  
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”Jag är relativt duktig när det kommer till teknologi eftersom jag är 

intresserad av det men ändå upplever jag att denna appen är 

komplicerad. En app är till för att underlätta din vardag men denna 

appen underlättar inte min vardag utan saktar ner den.” Florim 

 

”Dag sju är här nu och jag skulle inte rekommendera denna 

applikationen till någon annan eftersom den behöver förbättras. Jag såg 

inte hur applikationen skulle underlätta familjens handlande.” Bahtije  

 

”Jag är inte bra på teknik och jag har stora svårigheter med att använda 

applikationen. Applikationen och jag kommer inte överens. Den borde 

göras allmänt lättare att förstå eftersom det finns folk som inte är 

duktiga på teknik.” Fadil 

 

Intressant nog delade hela familjen samma åsikt som Florim, att applikationen inte 

underlättade vardagen utan försvårade den. Som svar på hur familjen har upplevt 

användningen kan det tydligt dras en slutsats om att familjen inte var nöjda över 

applikationen och skulle inte vilja använda den tills det sker förändringar som skulle 

underlätta användandet. Somliga i familjen uttryckte att de inte skulle rekommendera 

denna applikationen vidare till någon annan.  

 

Hur familjemedlemmarna har använt påminnelse-applikationen  

Under större del av tiden har familjen använt applikationen enskilt eftersom de inte 

förstod hur de kunde dela inköpslistan. Applikationen har flera varierande funktioner som 

lyfts fram i avsnittet om val av applikation men familjemedlemmarna har inte lyckats 

hitta merparten av dem. Familjemedlemmarna har dagligen använt applikationen i 20 

minuter och vid få tillfällen upp till 45 minuter.  
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”Jag är inne på dag tre och fortfarande så vet jag inte hur jag delar 

listan. Jag har letat de andra dagarna när jag har använt appen men 

inte hittat. Jag fick gå och fråga min son om hur vi skulle kunna dela 

listan eftersom jag trodde att han skulle kunna det. Men ingen av oss 

förstod hur. Jag gick till dottern och hon googlade på hur vi skulle göra. 

Jag och Florentina pratade om att vi inte får någon information av 

applikationen för hur vi ska dela listan.” Bahtije 

 

Applikationen förhindrar familjemedlemmarna eftersom den inte stödjer och informerar 

dem i användandet. En följd av detta blir att familjemedlemmarna tvingas ha samtal med 

varandra för att komma på en lösning. Denna lösningen hittas genom att en 

familjemedlem vänder sig till Google istället för att applikationen från början skulle ha 

erbjudit den informationen. Detta är även ett tydligt exempel på att familjemedlemmarna 

skulle vilja samarbeta ihop vid skapandet av inköpslistan.  

 

Fördelar/nackdelar och förbättringar av påminnelse-applikationen 

En gemensam åsikt i familjen är att det finns fler nackdelar än fördelar. Samtliga önskar 

att applikationen hade haft instruktioner eller mer information för att stödja dem i 

användningen. Nedan lyfts det fram fördelar och nackdelar samt ges förslag på 

förbättringar i applikationen utifrån familjens behov och önskemål.  

 

”Det är smidigt att kunna klicka på en vara för att markera att den är 

köpt men det stämmer inte in med min verklighet. Eftersom jag brukar 

skriva inköpslistor på papper saknar jag känslan av att kunna stryka 

över varorna. När jag klickar in på en vara borde den gömma sig 

automatiskt eftersom den är färdig och inte vara synlig vilket den är 

nu.” Bahtije  

 

”En fördel är att jag kan radera inköpslistan så jag slipper ha en klump 

med gamla inköpslistor i applikationen. Men knappen för att radera 
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ligger så jag enkelt kan råka trycka på den och det har hänt nu under 

veckan. De raderade inköpslistorna borde hamna under en mapp där 

alla raderade ligger under en viss period precis som med bilderna i 

iPhone.” Florentina  

 

”Att ha möjligheten att dela inköpslistan med familjen är en stor fördel. 

Det gör shoppingen lättare eftersom vi kan samarbeta ihop som en 

familj. Men i dagsläget är den svår att hitta och får ingen information 

om hur jag använder den. Här borde jag få instruktioner för att lättare 

förstå hela processen med delningen. Allt från hur jag bjuder in till hur 

länge inbjudan tar och hur notiserna fungerar. Eftersom när jag skriver 

något i den gemensamma inköpslistan får de andra ingen notis.” 

Florim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Skärmbild av påminnelse-applikationen. Delningsknappen framhävs inte.  
 
 

”Det finns ingen ordning i appen. Jag hade önskat att inköpslistan 

sorterades efter kategorier.” Fadil  
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Ett förekommande mönster är bristen på information. För denna familjen är 

informationen livsviktig, informationen bidrar till att de förstår hur de skall använda 

applikationen och vad de skall göra härnäst. Applikationen behöver matcha deras 

verklighet och i deras verklighet tycks informationen spela en väsentlig roll. Ett till 

förekommande mönster är att familjen gång på gång verkar dela samma åsikt. En slutsats 

kan dras här att om de kollektiva behoven möts blir även de individuella behoven mötta 

eftersom familjemedlemmarna är sammanvävda.  

 

Resultat av intervju 

Här nedan presenteras resultaten av intervjuerna som skedde efter experimentet.  

Hur familjen har upplevt användningen av påminnelse-applikationen under en 

vecka  

Alla familjemedlemmarna har intervjuats kring temat om deras upplevda användning av 

påminnelse-applikationen. Den generella responsen på frågan om upplevelsen av 

användningen var negativ. 

 

Bahtije lyfter fram i intervjun att hon inte skulle vilja använda applikationen igen. Detta 

beror på att hon anser att det behöver ske en hel del förändringar i applikationen för att 

hon skall använda den. 

 

”Den duger men den underlättar inte min vardag. Applikationen har 

hindrat mig mer än hjälpt mig.” Bahtije 

 

Men hon lyfter fram att det fanns en positiv aspekt med applikationen också.  

 

”Det finns en bra tanke med appen. Jag kommer ihåg lättare vad jag 

ska köpa men eftersom den är svår att använda så har jag varit mer 

missnöjd än nöjd denna veckan.” Bahtije 
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Bahtije uttryckte i början att hon hade höga förväntningar men att de försvann under 

veckans gång. Funktionerna var svåra att hitta vilket gjorde henne missnöjd. Men hon var 

inte den enda i familjen som var missnöjd.  

 

”Jag vill inte använda appen eftersom jag tycker inte att appen var 

tillräckligt enkel så att jag skulle förstå den. Appen gjorde mig irriterad 

och då började jag se appen som ett problem istället för en lösning.” 

Fadil  

 

”Jag vill inte använda appen. Den behövs egentligen inte eftersom du 

lika gärna kan använda anteckningsappen, den fyller samma funktion.” 

Florim 

 

”Appen är inget jag skulle vilja använda igen. Jag tycker inte att den 

förklarar något och att jag slösade tid på att kolla upp hur jag skulle 

använda den på nätet istället för att appen själv skulle visa mig.” 

Florentina 

 

Familjemedlemmarna beskriver i sina intervjuer att det som påverkade upplevelsen mest 

var bristen på information. De ansåg att utan informationen var de hjälplösa, de behövde 

informationen för att bli vägleda i hur de skulle kunna använda appen istället för att gissa 

och tolka det på deras egna sätt. Majoriteten av familjen antydde att applikationen var 

slöseri med tid eftersom den endast förhindrade. Florim konstaterade även att det redan 

finns en applikation i telefonen med liknande funktioner och att påminnelse-

applikationen blir överflödig.  

 

Hur familjemedlemmarna har använt påminnelse-applikationen 
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Familjen hade tänkt använda påminnelse-applikationen som en inköpslista inom familjen. 

Men i början av användandet hade de svårigheter med delningen vilket innebar att de 

använde listorna enskilt ett tag. De lyckades mot slutet att skapa en gemensam inköpslista. 

Under intervjuerna har familjemedlemmarna uttryckt att de skapar sms-listor, dvs att de 

smsar varandra varor som behöver köpas.  

 

”Mot slutet hittade vi äntligen delningsfunktionen och det har fungerat 

smidigare jämfört med våra sms-listor. Nu kunde hela familjen lägga 

till något på listan och alla fick se det samtidigt.” Florentina  

 

Florentina lyfte fram i intervjun att det fanns nackdelar med sms-listorna och det är att 

det inte går att bocka av varorna som är färdiga via sms. Men att det gick i applikationen 

så alla i familjen kunde se vad som var färdigt i listan. Hon lyfter även upp att sms-listorna 

ofta skiftar fokus till annat. Eftersom deras sms berör inte endast mat.  

 

Fördelar/nackdelar och förbättringar av påminnelse-applikationen 

Utifrån de genomförda intervjuerna har alla familjemedlemmarna uttryckt att de behöver 

mer information av applikationen och att instruktioner behöver ges.  

 

Enligt Florim är det bristen på information som gör att han inte skulle använda appen igen 

och att han föreslår en lösning till problemet. Lösningen är att lägga till ett frågetecken 

eller ett kugghjul som en indikation på att information finns här.  

 

”Jag behöver mer vägledning av appen. Mer information eftersom det 

är viktigt att förstå vad hela appen gör inte bara delar av den.” Bahtije 

 

Om vägledningen hade varit där från första början hade de inneburit att Bahtije hade 

använt applikationen i hennes vardag menar hon eftersom hon hade hittat alla 

applikationens funktioner som hade kunnat underlätta hennes vardag. Under Fadils 
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intervju uttrycker han vad som behövs ändras i applikationen. Han nämner att det hade 

underlättat om han kunde lägga till en lista med varor för att sedan slippa skriva in varorna 

varje gång.  

 

”Jag ska kunna trycka på listan med varor och bara välja de varorna 

som ska köpas denna gången. Istället för att varje gång utsätta tid att 

skriva ner allt så har jag en färdig lista som jag bara klickar på och 

varorna läggs in. Exempelvis en lista med standard varor som mjölk, 

bröd osv.” Fadil 

 

Detta visar tydligt att applikationen behöver förbättra sättet den stödjer familjen och hur 

informationen ges ut. Frustrationen och förvirringen som har varit en del av vardagen i 

experimentveckan för familjen hade avtagit om applikationen erbjöd en guide vid 

användningen. Familjemedlemmarna var eniga om att applikationen behöver presenteras 

stegvis exempelvis att först finns det en ruta där det skrivs in varor sedan vidare till att 

skicka ut en inbjudan till familjemedlemmarna. De menade att allt behöver inte vara på 

en och samma sida utan att det byggs upp gradvis. Fadil lyfter fram en central åsikt som 

hela familjen delar det är att applikationen bör ge familjen mer tid inte vara tidskrävande 

som de upplever den i nuläget. Utifrån förbättringen som Fadil tar upp kommer familjen 

att spara in tid menar familjen. 

 

Resultat observation  
Nedan beskrivs de tre utvalda observationstillfällen som jag anser var relevanta för mina 

frågeställningar. 

 

Observationstillfälle 1 - Köket  

Klockan är 11.10 på en lördag. Hela familjen har samlats vid matbordet för att äta frukost. 

Under tiden som familjen äter upptäcker Florentina att det är slut på smör. Florentina 

säger - Det är slut på smör, kan någon köra till affären och handla?. Fadil svarar - Ja jag 

kan åka nu men är det någon annan som skall ha något innan jag åker? Ni kan ju smsa 
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mig annars om ni inte kommer på det nu. Florim lägger ifrån sig sitt glas och svarar - Jag 

vill ha äppeljuice, denna är snart slut. Fadil börjar gå mot dörren och säger - smsa mig det 

annars glömmer jag. Nu ingriper jag och frågar resterande av familjemedlemmarna om 

varför de använder just sms som ett sätt att kommunicera sina önskemål. Bahtije svarar - 

Vi tar med oss telefonerna överallt och oftast når vi varandra snabbare via sms. Hon 

nämner även att Fadil är den som oftast handlar impulsivt och att det blir enklare när han 

har en lista att följa oavsett om det är ett sms eller en papperslapp. Både Florentina och 

Florim nickar instämmande.  

 

Familjens kök bidrar till detta observationstillfälle ett naturligt sätt in till samtalen om 

matinköp. Alla i familjen är samlade vid ett matbord och upplever samma aktivitet, 

ätandet av frukosten. Ett tydligt tecken utifrån observationen är att sms är deras främsta 

kommunikationskälla när det kommer till mat. Med hjälp av sms kan 

familjemedlemmarna önska sig varor som de anser att de behöver och i detta fallet är de 

medvetna om att någon i familjen är i mataffären och kan på så sätt utnyttja tillfället. 

Utöver sms önskas det även varor verbalt och inköpen i familjen baseras på deras 

kommunikation mellan varandra. Fadil beskrivs här som impulsiv och att han behöver en 

lista för att hålla impulsköpen under kontroll samtidigt som han inte vill glömma något. 

Fadil använder sig av en mental lista i kombination av en sms lista.  

 

Observationstillfälle 2 - Köket 

Klockan är 09.45 på en måndag. Idag är Bahtije redo med papper och penna i handen. 

Hon står vid det öppna kylskåpet och skriver ner varorna som behöver köpas in. Fadil 

sitter vid köksbordet och kollar igenom olika reklamblad som har skickats till familjen. 

Under tiden som Fadil tittar igenom reklambladen kommunicerar han med Bahtije om 

vilka erbjudanden som finns och i vilken mataffär. Bahtije går vidare från kylskåpet till 

de olika skåpen i hemmet. Jag avbryter henne och frågar varför hon går vidare. Bahtije 

svarar - Jag har skrivit ner allt jag tyckte saknades från kylskåpet och gick vidare till de 

andra skåpen där vi har makaroner och annat för att se vad som finns. Jag gör en 

inventering av vad som finns för att se vad som saknas säger hon innan hon öppnar ett till 

skåp och kikar i den. Jag låter henne fortsätta där och går vidare och frågar Fadil varför 

han nämner alla erbjudanden till Bahtije. Fadil skrattar lite och gör grimaser mot Bahtije 
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och säger - Hon har bäst koll på hushållet och hon tar hand om ekonomin så allt går 

igenom henne först. Fadil går vidare och frågar Bahtije om de skall köpa potatisar för det 

finns ett bra erbjudande i Ica Maxi och Bahtije nickar med huvudet och säger - Eftersom 

vi skall storhandla idag och vi äter dem en eller flera dagar i veckan kan vi köpa ett paket. 

Bahtije fortsätter kolla igenom skafferiet och skriver ner allt fler varor. Nu blir jag nyfiken 

och frågar henne varför hon använder papper och penna. Hon ger mig ett svar om att hon 

gillar att kunna stryka sakerna direkt på listan när hon är i mataffären och att listan är till 

för att hålla budgeten. Men även att listan hjälper henne att komma ihåg vad som skall 

köpas och att hon får med allas önskemål på en och samma yta.  

 

Ett förekommande mönster kring handlandet i familjen är att nästan all verbal 

kommunikation i familjen om matinköp riktas till Bahtije. Detta beror på att hon tar hand 

om ekonomin och har en mental inventering över alla delar i köket. Hon skaffar den 

mentala inventeringen genom att granska igenom varje bit av köket och därför riktas mer 

fokus på henne när det kommer till matinköp. När familjen behöver storhandla använder 

de sig av en skriftlig inköpslista för att säkerställa att de får med sig alla varor som 

behöver köpas in. De övergår naturligt från de mentala listorna i föregående observation 

till skriftliga inköpslistor. Familjen börjar med att göra en inventering för att se vad som 

saknas och sedan går de vidare genom att titta på veckans erbjudande med hjälp av 

reklambladen som skickas hem till dem. De gör detta för att planera in i vilken mataffär 

de skall handla för att hålla sig till budget och köpa varorna till ett billigare pris. Om 

familjen skall köpa in en större mängd varor placeras det mer ansvar på föräldrarna i 

familjen då de oftare sköter ekonomin i hushållet. Inköpslistan följer även med familjen 

under deras besök till mataffären.  

 

Observationstillfälle 3 - Ica Maxi  

Klockan är 18.35 på en torsdag. Jag befinner mig i Ica Maxi med Fadil. Eftersom Fadil 

har slutat jobbet och är mer tillgänglig tar han hand om inköpen idag. Han går med 

telefonen i handen och tittar då och då på den för att se smset med önskemål som 

Florentina har skickat till honom. Först upp på listan står det ketchup och Fadil tar en 

genväg genom mataffären. När jag frågar honom om varför han tar det hållet istället för 

att gå runt så svarar han mig - Jag är väldigt ofta i denna mataffären därför har jag koll på 
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vart varorna ligger. Jag kan bara kolla på listan och föreställa mig den kortaste vägen för 

att hitta allt. När vi kommer fram till ketchup hyllan märker jag att han sträcker sig efter 

Heinz och inte de andra varumärkena. Jag frågar honom varför just Heinz och inte Felix? 

Fadil svarar - För att Florentina smsade mig ketchup och hennes favorit är Heinz. Hade 

det varit Florim som hade smsat hade jag köpt Felix för det är hans favorit. Fadil fortsätter 

handla och får med sig alla varorna men precis innan han går till kassan tar han en snabb 

liten runda runt i mataffären. Efter att ha sett detta frågade jag han hur kommer det sig att 

du gör så? Fadil svarar - Jag behöver titta igenom lite snabbt vad som finns i mataffären 

för att se att jag inte missar något annat utöver listan. Jag kanske ser något som gör att jag 

minns att vi inte har den varan hemma och väljer att köpa den nu istället för att behöva 

återvända till mataffären.  

Figur 2. En sms-lista.  
 
 

Eftersom familjemedlemmarna har olika scheman innebär det att den som har minst att 

göra och är mer tillgänglig brukar ta hand om inköpen. Observationen visar att 

familjemedlemmarna känner till varumärkespreferens och varandras behov väl. Baserat 

på vem av familjemedlemmarna som önskade en vara kan de sedan utföra inköp som 

passar ihop med deras individuella behov. Familjemedlemmarna som regelbundet är i 

mataffären känner till mataffärens upplägg och ibland förlitar de sig på hyllorna i 

mataffären för att komma ihåg vad dem kan behöva köpa utöver listan. 
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Resultat av fokusgrupp  
Nedan beskrivs de olika teman som familjemedlemmarna själva har skapat utifrån det 

övergripande temat: matinköpslistan som en mobilapplikation. Motiveringar kring varför 

vissa funktioner bör vara med har lyfts fram här.  

 

Listans funktion i familjen  

Listan enligt familjen symboliserar allas önskemål samlat på en och samma plats. Med 

hjälp av en visuell lista kan familjen gemensamt se samma sak, de kan se att alla deras 

önskemål finns där och om de har glömt att lägga till något. 

 

”Listan behöver vi för att inte glömma saker, den gör det lättare att 

handla eftersom vi har bestämt vad som ska handlas istället för att 

undra. Det blir lättare att hantera våran budget och hålla oss ifrån 

erbjudanden i affären. Vi kommer ut ur mataffären snabbare än utan en 

lista och vi är försäkrade om att vi fick med allt vi behövde för denna 

gången.” Bahtije 

 

Rollen som listan spelar i familjen är betydelsefull för att de får en överblick över 

familjens behov. Med hjälp av denna överblicken kan familjen lyckas med den viktigaste 

delen enligt dem vilket är att göra alla i familjen nöjda och kunna tillgodose deras behov, 

i detta fallet göra dem mätta. 

 

Delningsfunktion 

Majoriteten av familjemedlemmarna menar att en delningsfunktion hade underlättat deras 

sätt att samarbeta med varandra när det kommer till matinköp. I dagsläget har familjen 

svårigheter att samarbeta kring matinköp. Enligt familjen beror detta på att de inte har 

stött på en lösning som har gjort det smidigt att samarbeta förut. De lyfter fram att de har 

olika scheman och att ha en applikation där inköpslistan kan delas hade underlättat deras 

vardag. Eftersom en delad inköpslista innebär att alla i familjen kan skriva det de önskar 

och att de får det dem behöver.  
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”Varannan vecka träffar jag Florentina och Florim. Om jag åker till 

mataffären vet jag bara vad Bahtije behöver och inte vad de två behöver. 

Om vi har en delad lista kan alla lägga till varor de behöver och om jag 

skulle ha glömt något kan de hjälpa mig och lägga till saker.” Fadil  

 

Familjen behöver en applikation som både delar inköpslistan men även synkroniserar 

den. Eftersom familjemedlemmarna ofta är på olika platser vid olika tillfällen behöver 

inköpslistan vara synkroniserad så alla i familjen får samma version av listan och kan se 

processen. Den viktigaste anledningen till varför delningsfunktionen är viktig i familjen 

är för att de inte vill göra någon besviken i familjen utan vill göra alla glada genom att ge 

dem det de behöver. 

 

Egen lista  

Somliga i familjen föreslog att applikationen borde också användas enskilt och inte enbart 

kollektivt.  

 

”Vi behöver också ha en egen inköpslista. Om vi ska ha vänner över till 

huset och behöver minnas vad vi ska handla behöver inte det ingå i vår 

gemensamma lista utan den kan jag ju sköta själv.” Florentina  

 

Alla matinköp som görs berör inte alla i familjen därav behövs en individuell inköpslista 

uttrycker vissa i familjen. Den individuella inköpslistan representerar endast de 

individuella behoven och med hjälp av delningsfunktionen kan familjemedlemmarna 

bjuda in varandra för att övergå till en inköpslista som representerar de kollektiva 

behoven. 

 

Familjen och kommunikation  
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Applikationen bör erbjuda en tjänst som tillåter familjemedlemmarna att fylla in 

information om dem själva. En vital del i den tjänsten borde vara att fylla i allergier 

menade familjemedlemmarna. De ville att applikationen skulle neka ett önskemål som 

berör familjemedlemmarnas allergier.  

 

”Jag behöver information om vem som skriver in varorna eftersom 

pålägg i vår familj betyder olika saker. Pålägg för mig är inte samma 

som pålägg för Florentina” Fadil  

 

Familjemedlemmarna har erfarenhet av varandra, de känner till varandras personliga 

preferenser och vad de ogillar. Applikationen behöver ge feedback till de övriga 

familjemedlemmarna om vem som har skrivit vad. Familjen föreslog att varje 

familjemedlem skulle utges en färg för att tydliggöra vem som har lagt in önskemålet. 

Detta handlar om att köpa rätt vara till rätt person. Vidare uttryckte samtliga i familjen att 

de behöver ett kommunikationsverktyg inbyggt i applikationen som leder till att fokuset 

i konversationerna riktas till maten. Jämfört med deras sms-listor som efter ett tag 

mynnade ut till andra konversationer och skiftade fokus ifrån matinköpen.  

 

”Om inte jag kan handla en dag så borde jag kunna överlämna ansvaret 

till någon annan i familjen. Jag behöver också sätta ett slutdatum på 

listorna för att veta när de borde vara färdiga.” Florentina  

 

Familjen brukar storhandla och för dem hade det underlättat om de kunde sätta ett 

slutdatum på inköpslistan för att kunna planera under veckan vilka varor som skall läggas 

till och under vilken dag alla dessa varorna skall köpas in. Alla i familjen tyckte att 

funktionen om att lämna över ansvaret kring matinköpen till en annan familjemedlem var 

suveränt. Familjemedlemmarna kan utse en person som har ansvar under veckan eller 

under en dag över att genomföra alla matinköpen. Familjen ville att det skulle ges 

feedback genom notiser. Om en familjemedlem blir utsedd till ansvarig kan personen 

välja att acceptera eller inte. De nämnde även att notiserna bör begränsas för att slippa ett 
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helt flöde med notiser. De mer väsentliga delarna som att inköpslistan är avslutad, att 

någon i familjen har påbörjat den och att nya varor är tillagda i inköpslistan behöver lyftas 

fram i notiserna. 

 

Inköpshistorik  

En av anledningarna till varför familjen skapar inköpslistor var för att hålla den 

ekonomiska budgeten. Detta återspeglar sig även i deras önskemål för en applikation som 

skall stödja matinköpen. Applikationen behöver ha en inbyggd kalkylator som räknar ut 

vad varorna i inköpslistan kostar direkt för att familjemedlemmarna skall kunna hålla koll 

på om budgeten räcker till. En till anledning till varför familjen ville se summan var för 

att de betalar oftast från olika konton vilket leder till att de inte alltid har en överblick 

över utgifterna när det handlar om mat. Varje vara som läggs in i applikationen menar 

familjen skall ha ett ungefär pris för att få en översiktlig koll på alla matinköpen. Priset 

skall kunna justeras av familjemedlemmarna.  

 

”Det hade varit bra att få en gemensam kostnad över maten vi köper 

in.” Florim 

 

Applikationen skall kunna lagra inköpshistorik så familjemedlemmarna kan gå tillbaka 

och se vad som har köpts in och vad det har kostat för en vecka, en månad och ett år 

sedan. Detta innebär att de får en bättre överblick över ekonomin och matinköpen.  

 

Kategorier  

Hela familjen ansåg att det borde finnas två alternativ som de möts med när de använder 

applikationen: ett av dem alternativen var att lägg till varor med kategori och den andra 

var lägg till med egen text. Lägga till varor med kategori innebär att det finns en allmän 

lista med kategorier på mat exempelvis en köttkategori som innehåller kyckling, nötkött 

osv. En kategori med mejeriprodukter och flera relaterade kategorier. När valet att lägga 

till varor med kategori väljs kan familjemedlemmarna utifrån listan med kategorier klicka 

på den varan som passar bäst ihop med deras behov och varan hamnar direkt i listan. 
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Varorna hamnar sedan i en kategoriserad ordning och dessa kategorierna kan anpassas 

efter behov. Eftersom familjen är muslimsk betyder det att de inte äter griskött därför kan 

de välja att ta bort det från köttkategorin och kan i sin tur lägga till något annat. De kan 

även flytta mellan kategorierna och ändra ordningen på dem. Det andra alternativet är att 

lägga till med egen text för att de skall kunna skriva in varorna själva direkt till 

inköpslistan. Enligt familjen blir en kategoriserad lista enklare att följa eftersom 

upplägget i mataffärerna oftast följer logiska kategorier exempelvis att mejeriprodukterna 

oftast ligger nära varandra menar familjen.  

 

”Det bästa hade varit att kunna reglera hur mycket mjölk vår familj 

behöver exempelvis. Vissa produkter behöver vi mer av i hushållet och 

vissa mindre.” Florim  

 

De flesta varorna har bäst-före-datum och köper familjen in för mycket varor kan detta 

leda till att de slängs eftersom bäst-före-datumet har löpt ut. Med hjälp av att kunna 

reglera hur mycket familjen faktiskt behöver av den varan kan de spara pengar och inte 

slänga mat. Eftersom olika varor har olika mått bör applikationen själv känna till att mjölk 

köps in efter liter och bananer efter kilo exempelvis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

46 

Sammanfattning av resultat  
Familjen använder sig av en skriftlig lista, mental lista, sms lista och en kombination av 

sms och mental lista. De skapar inköpslistor för att inte glömma, ha en överblick över 

familjens behov, inte impulsköpa, hålla budget, det går snabbare att handla, komma ihåg 

vad som skall köpas in och säkerställa att allas önskemål är nådda. Den listan som 

familjen använder sig främst av är sms listan på grund av att familjemedlemmarna tar 

med sig telefonerna överallt och kan snabbt nås via sms. En nackdel är att fokuset ofta 

skiftade till annat i sms-listorna. Inköpslistan följer även med familjen under deras besök 

till mataffären. Familjen skapar en mental inventering av varorna som redan finns i 

hemmet för att undvika köpa mer av samma vara. Familjemedlemmarna som sköter 

matinköpen oftare har kunskaper kring mataffärens layout och känner till den kortaste 

vägen för att sköta deras ärenden. Hyllorna och gångarna i mataffären kan bidra till att 

familjemedlemmarna minns en vara de kanske har glömt lägga till i inköpslistan. 

 De resultat som studien kom fram till vad gäller familjens behov var att 

familjen ville hålla en budget kring matinköp, varvid innehållet i inköpslistan präglades 

av erbjudanden. Familjen lyfter fram att en inbyggd kalkylator bör finnas i den digitala 

inköpsapplikationen som en lösning till att hålla budget samtidigt som 

familjemedlemmarna skall kunna reglera mängden av varor direkt i applikationen. 

Kalkylatorn skall kunna räkna ut ett ungefärligt pris på varorna direkt och priset kan sedan 

justeras av familjemedlemmarna. När inköpslistan är färdig skall den hamna i 

inköpshistorik som familjen skall kunna återgå till. Enligt familjen behövs det en mapp 

med raderade inköpslistor i applikationen som de också vill kunna återgå till men att 

radera funktionen skall ha en logisk placering för att minska risken att råka radera. Den 

digitala inköpsapplikationen behöver stödja och informera familjemedlemmarna vid 

användning. Informationen bör ges i form av instruktioner och familjen ger förslag på ett 

kugghjul eller ett frågetecken för att indikera att det finns information här. Innehållet i 

applikationen bör presenteras stegvis menar familjen för att underlätta användningen.  

 Eftersom familjemedlemmarna har olika scheman är de i behov av en 

delningsfunktion för att kunna samarbeta kring matinköpen och lägga in sina önskemål 

samtidigt som det bör finnas en individuell lista för familjemedlemmarnas individuella 

behov. En synkroniserad lista behövs så att alla i familjen kan ta del av samma 

uppdaterade inköpslista och ett inbyggt kommunikationsverktyg så familjemedlemmarna 

kan kommunicera med varandra om matinköpen. Den digitala inköpsapplikationen skall 
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erbjuda familjemedlemmarna två alternativ på hur de kan lägga in varorna. Det första 

alternativet är en lista med varor som är kategoriserade vilket kan anpassas efter behov 

där de varor som väljs läggs direkt in i inköpslistan och det andra alternativet är att lägga 

till text själva där de skriver in varorna och varorna sorteras i kategorier utefter input.  

 Varje familjemedlem har sin personliga preferens när det kommer till mat 

och applikationen bör därför ge feedback på vem i familjen som skrev in varan. 

Anledningen är att familjemedlemmarna har olika allergier, behov samt varumärken som 

de föredrar inom mat. Här anser familjen att det skall tilldelas en färg till varje 

familjemedlem för att urskiljas mellan varandra. Familjen menar även att när 

applikationen känner till allergierna så skall den neka en vara som berör den allergin. De 

vill även kunna utse en familjemedlem som de kan lämna över ansvaret till när det gäller 

inköpslistan och sätta ett slutdatum när det bör vara färdigt.  

 Den digitala inköpsapplikationen skall inbjuda till utforskning och visa 

tydligt vilka funktioner som finns tillgängliga för familjemedlemmarna. Applikationen 

skall matcha verkligheten och detta innebär att när en vara är färdig i inköpslistan skall 

familjemedlemmarna kunna stryka varan för att den sedan skall gömmas från listan. 

Notiser behövs i applikationen, men att de endast skickas ut när det sker större 

förändringar som till exempel att inköpslista är påbörjad, avslutad eller när nya varor blir 

tillagda. 
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Diskussion 
Detta kapitel innehåller diskussioner av resultaten och kopplingarna mellan min studie 

och den tidigare forskningen. Denna studien behandlar frågorna om hur behovet av 

elektronisk inköpslistor i en svensk familjekonstellation ser ut, vilka kunskapsbidrag som 

finns i tidigare forskning, vilket behov en inköpslista fyller i den studerade familjen, vilka 

funktioner som behövs för att uppfylla behoven i den studerade familjen och vilka nya 

kunskapsbidrag kombinationen av tidigare forskning och egen empirisk studie ger?  

 

Denna studie bidrar med kunskap på djupet istället för på bredden som den tidigare 

forskningen har gjort. Studien lyfter fram exempel och motiveringar kring varför 

familjens behov ser ut som den gör. Familjer kan se olika ut och ha olika behov, varvid 

olika studier med största sannolikhet skulle leda till olika resultat. Varvid det behövs fler 

studier av detta slag för att upptäcka vad som blir gemensamma och mer negligerbara 

resultat. 

 

Inköpslistans funktion 
Som det framgår i tabellen (Se tabell 1) stämmer denna studiens resultat frekvent med 

den tidigare forskningens resultat. Burack och Lachman (1996) lyfter fram att listor kan 

stödja minnet och att listor är ett externt minneshjälpmedel vilket kan bekräftas av denna 

studie eftersom studiens resultat pekar på att de använder en inköpslista för att inte 

glömma och hjälpa dem minnas. Ett förekommande mönster i orsakerna till 

användningen av inköpslistor är för att kunna ha en översikt på ekonomin, att de håller 

sig till budgeten. Anledningarna till användningen av inköpslistor i denna studie var 

översiktligt för att inte glömma, inte frestas av erbjudanden och tillgodose allas önskemål. 

Detta resultatet i denna studien bekräftar tidigare forskningsresultat av Thomas och 

Garland (2004). Inköpslistan är ett kommunikationsmedium mellan familjemedlemmarna 

skriver Heinrichs, Schreiber och Schöning (2011) ett resultat som kan bekräftas av denna 

studien. Eftersom familjen har visat behov av att ha en dialog kring skapandet av 

inköpslistan och att den visualiserar deras önskemål kring mat. Resultaten från denna 

studie överensstämmer med vad Basset, Beagan och Chapman (2008) fann i deras studie. 

De fann att en inköpslista är ett planeringsverktyg där familjen samarbetar och planerar 
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vad som skall köpas in. Denna studiens resultat stämmer inte totalt in på studien 

genomförd av Arnaud, Kollmann och Berndt (2015). Skillnaderna (se tabell 1) är att deras 

studie inte lyfter upp om inköpen går snabbare pga inköpslistan eller om de kan motstå 

erbjudanden i mataffären med hjälp av inköpslistan.  

 

Namn Resultat i tidigare 
studier  

Denna studiens 
resultat  

Slutsats Kommentar/orsak 

Arnaud et al 2015 Att nå sina mål 
effektivt, slippa 
återkomma till 
butiken, få med allt 
på en gång, de 
sparar tid och 
pengar, är ett sätt att 
hålla sig organiserad 
på, är effektiva och 
fungerar som ett 
vägledande verktyg 

För att inte glömma, 
ha en överblick över 
familjens behov, 
inte frestas av 
erbjudanden i 
mataffären, hantera 
budget, säkerställa 
att alla varor blir 
köpta, alla 
önskemålen är 
samlade på samma 
plats, komma ihåg 
vad som skall köpas 
in och för att det går 
snabbare att handla 
när varorna är 
utvalda. 

Det finns likheter 
mellan studierna.  
 
Skillnader: tidigare 
forskning nämner 
inte att det går 
snabbare och att inte 
frestas av 
erbjudanden i 
mataffären.  
 
 

Både studierna 
innehåller 
anledningar som 
liknar varandra och 
har valt att uttrycka 
sig på olika sätt.  

Burack & Lachman 
1996  

Externt 
minneshjälpmedel  

Som nämns ovan Studierna bekräftar 
varandras resultat 

För att den 
studerade familjens 
behov ser ut såhär  

Basset et al 2008 Planeringsverktyg, 
planerar vad som 
ska köpas in 

Som nämns högst 
upp 

Studierna bekräftar 
varandras resultat 

För att den 
studerade familjens 
behov ser ut såhär  

Thomas & Garland 
2004 

Säkerställer att alla 
varor som behövs 
köps in, för att 
påminna sig själv, 
kontrollera 
köpprocessen, 
kontrollera 
utgifterna så 
budgeten hålls, inte 
frestad att köpa 
varor utöver listan 
och fungera som ett 
stöd i mataffären.  

Som nämns högst 
upp 

Studierna bekräftar 
varandras resultat  

För att det finns 
liknelser mellan den 
tidigare forskningen 
och denna studien. 
Samt att den 
studerade familjens 
behov ser ut såhär 

Heinrichs et al 2011 Ett 
kommunikationsme
dium mellan 
familjen 

Som nämns högst 
upp 

Studierna bekräftar 
varandras resultat 

För att den 
studerade familjens 
behov ser ut såhär  

 

Tabell 1. Orsaker för att använda inköpslistor  
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Saknaden av inköpslistor  
Emellertid stöder resultaten från denna studie inte tidigare forskningsresultat eftersom 

den tidigare forskningen lyfter fram att det finns orsaker till varför en inköpslista inte 

används. Thomas och Garland (2004) räknar upp orsakerna till varför inköpslistor inte 

används (se tabell 1) och en av orsakerna är att konsumenterna förlitar sig på mataffärens 

hyllor vilket även Basset, Beagan och Chapman (2008) lyfter fram i deras studie. Basset, 

Beagan och Chapman (2008) nämner att få familjemedlemmar avstår från att använda 

inköpslistor för att istället kunna ringa varandra när de är i mataffären ett beteende som 

även FMI (2016) påpekar i årsrapporten över nya trender kring matinköp.  

 

Namn Resultat i tidigare 
studier  

Denna studiens 
resultat  

Slutsats Kommentar/orsak 

Basset et al 2008  1. Ringer 
familjemedlem
marna i 
mataffären  

2. Förlitar sig på 
mataffärens 
hyllor att 
erbjuda 
inspiration 

Använder 
inköpslistor och 
ibland används 
mataffärens hyllor 
för inspiration 

Likhet: inspiration 
hämtas av 
mataffärens hyllor 
 

Om familjen har 
glömt att lägga till 
en vara i listan kan 
mataffären påminna 
dem om just den 
varan 

Thomas & Garland 
2004 

Använder 
mataffärens hyllor 
för att inspirera, 
inga problem med 
att återvända om de 
glömt en vara, vill 
kunna impulsköpa, 
vill inte vara 
organiserade, vill 
inte ha 
begränsningar och 
listor är svåra att 
hålla sig till 

Använder 
inköpslistor och 
ibland används 
mataffärens hyllor 
för inspiration 

Likhet: inspiration 
hämtas av 
mataffärens hyllor 
 
Skillnader: Familjen 
vill helst inte 
återvända till affären 
och impulsköpa 
 

Den studerade 
familjen föredra att 
använda sig av en 
inköpslista, se tabell 
1 

 

Tabell 2. Varför inköpslistor inte används  
 
 

Typer av inköpslistor  
Resultaten från studien visade på att familjen använder sig av fyra typer av inköpslistor, 

en mental lista, en skriven lista, en sms-lista och en kombination av mental och sms-lista. 

Den tidigare forskningen (se tabell 3) har funnit varierande typer av inköpslistor, i studien 

genomförd av Arnaud, Kollman och Berndt (2015) har de funnit tre typiska inköpslistor, 
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en skriftlig lista, en mental lista och en elektronisk lista. Medan Basset, Beagan och 

Chapman (2008) har funnit en skriftlig lista, en mental lista och en kombination av den 

skriftliga och mentala listan. Därefter har både Thomas och Garland (2004) och 

Newcomb, Pashley och Stasko (2003) funnit en skriftlig och mental lista.  

 Det finns liknelser mellan hur familjerna i studien gjord av Basset, Beagan 

och Chapman (2008) använder sig av inköpslistorna och familjen Fazliu. En av 

liknelserna mellan familjen Fazliu och de andra familjerna är hur de väljer att diskutera 

den mentala listan verbalt och att familjemedlemmarna lyfter fram önskemålen. 

Familjerna i Basset, Beagan och Chapman (2008) studie använder reklamblad och 

erbjudanden som ett sätt att bidra till inköpslistans innehåll (se tabell 4). En till liknelse 

är att i den skriftliga inköpslistan samarbetar familjemedlemmarna. Det finns även 

skillnader mellan dessa studierna en av skillnaderna är sättet den skriftliga inköpslistan 

används på. I Basset, Beagan och Chapmans (2008) studie placeras den skriftliga 

inköpslistan på kylskåpet och erbjudanden placeras bredvid för att bidra till innehållet. I 

familjen Fazliu skrivs endast den skriftliga listan och erbjudanden diskuteras endast 

verbalt för att bidra till innehållet i inköpslistan. Denna studien tar upp att den skriftliga 

inköpslistan används mer när familjen skulle storhandla och detta var för att försäkra sig 

om att alla varor köps in. Även att alla de fyra inköpslistorna följer med familjen under 

deras besök till mataffären.  

 Arnaud, Kollman och Berndt (2015) lyfter fram att en elektronisk 

inköpslista skapas för att den är smidigare att använda och att telefonen alltid finns med 

konsumenterna. Denna motiveringen används också av familjen Fazliu vid ett 

observationstillfälle när sms-listan diskuteras. En nackdel med sms-listan lyfter familjen 

fram är att fokuset ofta skiftar till annat. I den tidigare forskningen har inte en sms-lista 

eller en kombination av sms-lista och mental lista beskrivits. I Arnaud, Kollman och 

Berndts (2015) studie framhävs det att en del av konsumenterna använder en inköpslista 

vid varje besök till mataffären. Denna studien kan inte bekräfta det resultatet.  

 

Namn Resultat i tidigare studier  Denna studiens resultat  

Arnaud et al 2015 1. Skriftlig  
2. Mental 
3. Elektronisk 

1. Skriftlig  
2. Mental 
3. Sms 
4. Kombination av sms/mental 
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Basset et al 2008  1. Skriftlig  
2. Mental 
3. Kombination av 

skriftlig/mental 

1. Skriftlig  
2. Mental 
3. Sms 
4. Kombination av sms/mental 

Newcomb et al 2003 1. Skriftlig  
2. Mental 

1. Skriftlig  
2. Mental 
3. Sms 
4. Kombination av sms/mental 

Thomas & Garland 2004 1. Skriftlig  
2. Mental 

1. Skriftlig  
2. Mental 
3. Sms 
4. Kombination av sms/mental 

 

Tabell 3. Typer av inköpslistor 
 
 

Innehållet i inköpslistan  
Resultaten av denna studie (se tabell 4) pekar mot att det förekommer liknelser från den 

tidigare forskningen. Studierna genomförda av Basset, Beagan och Chapman (2008) och 

Newcomb, Pashley och Stasko (2003) lyfter fram att reklamblad och erbjudanden 

används vid utformningen av en inköpslista. Den användningen kan även bekräftas av 

denna studien men här använde familjerna även reklambladen som ett sätt att planera i 

vilken mataffär de skulle handla utefter priset. Newcomb, Pashley och Stasko (2003) 

lyfter fram att detta är första steget i handlandet, att planera vad som skall handlas. Ett 

förekommande mönster är att innehållet baseras på individuella och kollektiva behov 

vilket innebär att de samarbetar inom hushållen (Basset, Beagan & Chapman 2008; FMI 

2016). De kollektiva behoven innebär önskemål baserat på personlig preferens, 

varumärke eller behov. Ytterligare en del i planeringsprocessen har varit den mentala 

inventeringen som Basset, Beagan och Chapman (2008) skrev om i studien. Detta resultat 

bekräftas av denna studien eftersom familjen skapade en inventering över vad som fanns 

för att se vad som saknades.  

 Basset, Beagan och Chapman (2008) och Thomas och Garland (2004) har 

lyft fram att konsumenter förlitar sig på mataffärens hyllor för att uppfriska minnet om 

varor som behöver köpas in. Basset, Beagan och Chapman (2008) menar vidare att detta 

var en planerad strategi från konsumentens sida vilket även denna studien kan bekräfta. 

Familjemedlemmarna ville snabbt ta en runda i mataffären för att se att de inte har missat 

något utöver listan. Det krävs planering oavsett om inköpslistan är skriftlig eller mental 
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skrev Thomas och Garland (2004) ett resultat som denna studien också kan bekräfta 

utifrån resultaten. 

 Resultaten i denna studie visade inte att familjens kunskaper kring 

mataffärens upplägg återspeglades i inköpslistorna utan det återspeglades i deras mentala 

karta över en frekvent besökt mataffär. Med hjälp av den mentala kartan kunde de korta 

ner tiden i mataffären eftersom de visste vart de skulle gå. Ännu ett resultat som inte kan 

bekräftas av denna studien är att utformningen av inköpslistorna baserades på vilka 

måltider som skulle förberedas och familjens hälsa som det gjorde i Basset, Beagan och 

Chapmans (2008) studie. Tidigare forskning gjord av Arnaud, Kollmann och Berndt 

(2015) påpekade att det saknades en struktur vid skapandet av inköpslistan och att varorna 

skrevs efter hand som behovet växte fram. Denna studien kan bekräfta detta resultat 

eftersom familjen själva utformade deras inköpslistor på liknande sätt.  

 

Namn Resultat i tidigare 
studier  

Denna studiens 
resultat  

Slutsats Kommentar/orsak 

Basset et al 2008 Mental inventering, 
kunskaper kring 
mataffärens 
upplägg, 
reklamblad, 
kollektiva behov, 
samarbete, måltider, 
ingredienser, 
familjens hälsa, 
smak och priserna i 
mataffären 

Baseras på 
kommunikationen 
mellan familjen, 
reklamblad, mental 
inventering, budget, 
kollektiva 
behov/individuella 
behov. 

Likhet: mental 
inventering, 
reklamblad, 
samarbete, 
kollektiva behov 
 
Skillnader: 
mataffärens layout, 
måltider, 
ingredienser, 
familjens hälsa, 
smak och priser i 
mataffären. 

Den tidigare 
forskningen 
undersökte 46 
familjer, det fanns 
fler behov då.  

FMI 2016  Genom individuella 
behov/ kollektiva 
behov och 
samarbetet i 
hushållet  

Baseras på 
kommunikationen 
mellan familjen, 
reklamblad, mental 
inventering, budget, 
kollektiva 
behov/individuella 
behov. 

Studierna bekräftar 
varandras resultat  

För att den 
studerade familjens 
behov ser ut såhär  

Newcomb et al 2003  Livsstil, samarbetet, 
budget och 
erbjudanden  

Baseras på 
kommunikationen 
mellan familjen, 
reklamblad, mental 
inventering, budget, 
kollektiva 
behov/individuella 
behov. 

Studierna bekräftar 
varandras resultat  

För att den 
studerade familjens 
behov ser ut såhär  

 

Tabell 4. Orsakerna till innehållet i inköpslistorna 
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Minnet  
Burack och Lachmans (1996) studie resultat kan bekräftas av denna studien eftersom 

listorna har fungerat som ett externt minneshjälpmedel och gett stöd till dem i 

handlingsprocessen genom att stödja deras minne. Även om denna studie inte kan 

bekräfta om organiserade listor gör att familjemedlemmarna minns mer på samma sätt 

finns det ändå ett samband mellan de organiserade listorna och familjen. Familjen har lyft 

fram i tidigare resultatavsnitt önskemålet om en organiserad inköpslista som följer 

kategorier. Ett till resultat som inte kan bekräftas är om kategorisering hade hjälpt 

familjemedlemmar att återkalla betydligt mycket mer information.  

 

Samarbete 

Som nämnts i litteraturgenomgången samarbetar familjemedlemmarna kring skapandet 

av inköpslistan (Basset, Beagan & Chapman 2008; FMI 2016; Heinrichs, Schreiber & 

Schöning 2011). En förklaring till det noterade sambandet mellan samarbete och 

familjemedlemmarna är att familjemedlemmarna har personliga preferenser kring mat 

och behöver därför vara med och lägga till deras egna önskemål. Detta innebär att 

familjen behöver kunna dela på inköpslistan för att skriva in deras personliga önskemål 

och kunna samarbeta ihop. Den tidigare forskningen har inte tagit upp varför 

familjemedlemmarna eller konsumenterna är i behov av ett samarbete på en djupare nivå. 

I dagens samhälle styrs vi av tid och pengar vilket innebär att familjemedlemmarna har 

endast ett få timmar att göra annat utanför jobb, skola osv. De har olika bestämda scheman 

och lever olika liv som kräver att de är koncentrerade på annat håll. Den som är mer 

tillgänglig sköter inköpen pga praktiska skäl. Med hjälp av en delningsfunktion kan 

familjemedlemmarna samarbeta och lägga in sina önskemål i inköpslistan. Ett säkrare val 

när alla skall få det dem behöver. När en vara läggs till borde det vara kopplat till den 

familjemedlemmen som skrev ner önskemålet då även Basset, Beagan och Chapman 

(2008) bekräftar fynden som studien har funnit, att det finns vissa specifika varumärken 

och smaker som familjemedlemmarna föredrar. Om inte familjen ser vem som skriver 

ner önskemålen blir konsekvensen av detta att fel vara köps in.  

 Heinrichs, Schreiber och Schöning (2011) påpekar att samarbetet måste 

stödjas vid skapandet av inköpslistor eftersom det oftast involverar flera 

familjemedlemmar. Denna studie bekräftar påpekandet eftersom familjen har framfört ett 
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förekommande mönster om att de hjälper varandra när det kommer till inköpslistor. 

Familjen Fazliu hamnar under ”Co-Shoppers” (FMI 2016) kategorin eftersom 

familjemedlemmarna sköter matinköpen i varierande grader och använder sig av listor 

för att samarbeta. Detta stödjer familjens önskemål om en delningsfunktion som lyfts 

fram i fokusgruppen. Men även om familjemedlemmarna ingår i en familj innebär det att 

de har egna individuella behov som gör att delningsfunktionen också kan väljas att 

stängas av som leder till att de får en egen lista. 

  

Elektronisk inköpslista  
Ytterst lite om frågan om elektroniska inköpslistor förekom i litteraturen. Det litteraturen 

tar upp är att tillkomsten av smartphones kommer underlätta handlandet och att det finns 

tillgängliga digitala verktyg nu vilket erbjuder ett nytt sätt att kommunicera med varandra 

på. Med tillkomsten av smartphones kan även inköpslistor vara applikationer och att de 

applikationerna bör ge direkt och tydlig feedback till användaren (Heinrichs, Schreiber 

och Schöning, 2011; Arnaud, Kollman och Berndt, 2015; FMI, 2016; Newcomb, Pashley 

och Stasko, 2003).  

 

Utifrån tidigare resultatavsnitt angående familjens behov och användning av inköpslistor 

har det nedan satts samman en resultattabell för att ge överskådlighet vad gäller behov av 

digitala funktioner och bakomliggande orsaker. 

Funktioner/Behov Orsak/Behov 

Delningsfunktion Underlättar samarbetet  
Olika scheman  
Alla kan lägga till sina önskemål  

Synkronisering  Alla ser den senaste versionen av listan  
Lägga till önskemål som de andra medlemmarna har 
glömt  

Individuell lista Individuella behov 
Kalkylator  Hålla budget 

Ungefär pris direkt  
Priset kan justeras 

Reglera mängden av varor Inte köpa mer  
Inte köpa mindre 

Inköpshistorik Återgå till specifik inköpslista 
Budget översikt  

Mapp av raderade inköpslistor  Återgå till specifik inköpslista 
Radera funktion Minska antalet aktiva inköpslistor  

Logisk placering i applikationen  
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Information/Instruktion  
(Kugghjul/Frågetecken)  

Förstå applikationen  

Innehållet presenteras stegvis För att underlätta användningen  
Kommunikationsverktyg Kommunicera med varandra  

Fokuserat på ett ämne(matinköp) 
Två alternativ för hur varor läggs in 
(kategorier eller egen text)  

Familjemedlemmarna föredrar olika  
Vissa vill skriva varor  
Vissa vill klicka in varor 

Feedback på vem som lägger in varor  
(tilldelas en färg) 

Personliga preferenser 
Allergier 
Varumärken 
Olika behov 
Färgen tilldelas för att urskilja  

Information om familjemedlemmarna  Neka varor som berör allergier  
Utse ansvarig för inköpslistan Olika scheman  

Tillgänglighet  
Slutdatum på inköpslistorna Planering 

Påminnelse  
Inbjuda till utforskning Förstå applikationen 
Visa alla tillgängliga funktioner Upptäcka hela applikationen  
Stryka en vara Matchar verkligheten  

Skriftlig lista  
Färdig vara göms från listan Den är färdig  

Ska inte synas mer  
Begränsade notiser Slippa ett helt flöde fullt 

Endast när större förändringar sker 
 

 Tabell 5. Förslag på funktioner och bakomliggande orsaker och behov  
 

Ur ett digital design-perspektiv blir vissa av familjens förslag på funktioner överflödiga. 

I en familj ingår det individuella personer i varierande åldrar och sysselsättningar med 

olika kunskaper. Eftersom den berörda målgruppen är bred behöver den digitala 

inköpsapplikationen designas utifrån ett användbart tänkande. Applikationen bör vara 

designad för att alla ska kunna använda den oavsett teknisk kunskap. Redan när familjen 

lyfte fram att applikationen behövde instruktioner har vi som designers inte gjort vårt 

jobb. Ur ett digital design-perspektiv bör varje digital artefakt designas på ett användbart 

sätt och stödja användaren i en specifik brukskontext. För att kunna göra detta behöver vi 

känna till deras behov (se tabell 5) och därifrån börja vår designprocess. I familjens 

vardagliga liv samarbetar dem kring matinköpen och de gör detta genom att kommunicera 

med varandra via verbal kommunikation eller sms. Den digitala inköpsapplikationen 

behöver stödja detta genom att erbjuda ett sätt att kommunicera via applikation. Den 

behöver inte bara stödja utan även underlätta för dem och gör att dem väljer att 

kommunicera via den digitala inköpsapplikationen istället för de andra typerna av 

kommunikation. En del funktioner/behov som familjen har lyft fram är överflödiga 
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exempelvis radera funktionen, inbjudan till utforskning, innehållet presenteras stegvis, 

visa alla tillgänglig funktioner, färdig vara göms från listan och begränsade notiser. Detta 

är krav som redan från grunden bör vara med i en digital inköpsapplikation. 

Ett antal guidelines ges här: 

1. Matcha verkligheten med applikationen. Applikationen bör efterlikna 

verkligheten för familjemedlemmarna. Exempelvis regleringen av varor, stryka varor 

och en kalkylator är något familjemedlemmarna är i behov av. Familjemedlemmarna 

har olika scheman och behöver kunna utse en ansvarig person som tar hand om 

matinköpen.  

2. Synliga användare. Familjemedlemmarna behöver veta vem i familjen som har lagt 

till ett önskemål. De behöver veta detta för att köpa rätt vara till rätt person. 

3. Stödja samarbetet. Applikationen behöver erbjuda en delningsfunktion för att 

familjemedlemmarna skall kunna samarbeta och lägga in deras önskemål själva.  

4. Valfrihet. Det är upp till familjemedlemmarna själva att bestämma hur de vill lägga 

in varorna i inköpslistan. Antingen att klicka in varor direkt till inköpslistan med hjälp 

av kategorier eller att skriva in en egen text.  

5. Historik. Ge möjligheten till familjen att kunna återgå till gamla inköpslistor för att 

kunna hantera ekonomin.  

Resterande funktioner/behov som synkronisering ingår redan i en delningsfunktion. En 

individuell lista ingår redan eftersom en delningsfunktion inte själv kan skicka ut 

inbjudan till familjemedlemmarna. En mapp av raderad inköpslistor går inte ihop med 

familjens förra önskemål om inköpshistorik (se tabell 5). I resultatavsnittet lyftes det fram 

att familjemedlemmarna känner varandra väl och pga det behöver inte de information om 

varandra eller att applikationen skall neka allergier. Eftersom familjemedlemmarna själva 

inte kommer lägga till varor som berör varandra allergier. Varför fokus inte bör vara på 

ett slutdatum för inköpslistorna är för att det är redan designat. 
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Slutsats/Sammanfattning  
Tidigare forskare har efterfrågat mer forskning vad gäller användningen av inköpslistor 

och elektroniska inköpslistor inom familjer. Därav var studiens syfte att utforska den 

möjliga användningen av digitala inköpslistor i en familjekonstellation. Den explorativa 

studien har använt sig av metoderna litteraturstudie, val av applikation, dagböcker, 

intervjuer, forskningsdagbok, observationer och fokusgrupper för att generera 

information om användandet av inköpslistor inom en utvald familj. För att skapa en 

akademisk grund att utgå och diskutera resultaten emot gjordes en litteraturgenomgång 

på befintliga akademiska publikationer. 

 

Denna uppsats har undersökt:  

Hur behovet av elektroniska inköpslistor ser ut i en svensk familjekonstellation? För att 

besvara denna övergripande frågan har studien besvarat: Vilka kunskapsbidrag finns i 

tidigare forskning? Svaret finns i litteraturgenomgången och i diskussionen.  

Vilka behov fyller en inköpslista i den studerade familjen? Svaret finns i tabell 1 och i 

diskussionen.   

Vilka funktioner behövs för att uppfylla behoven i den studerade familjen? Svaret finns i 

tabell 5 och i resultatavsnittet.  

Vilka nya kunskapsbidrag ger kombinationen av tidigare forskning och egen empirisk 

studie? Svaret finns i diskussionen. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att tidigare forskningen genomförd av Basset, Beagan och 

Chapman (2008) var en studie på bredden inom inköpslistor och familjer. Medan denna 

studien är på djupet vilket ger en djupare förståelse av familjens behov, upplevelser, 

användning och önskningar utifrån verkliga situationer och kontext. Tidigare forskningen 

berörde även de identifierade behoven i denna studien som exempelvis behovet av en 

inköpslista, mental inventering och inspirationen bakom innehållet i en inköpslista som 

lyft fram av Newcomb, Pashley och Stasko (2003), Basset, Beagan och Chapman (2008) 

och FMI (2016). Denna genomförda studien bidrar till forskningsområdet genom en 

studie av användandet av inköpslistor och elektroniska inköpslistor inom familjer. Denna 

studie har också identifierat familjens behov, önskade funktioner (se tabell 5) och orsaker 
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till de önskade funktionerna i utformningen av en digital inköpsapplikation. Den 

genomförda studien bekräftar tidigare forskningsresultat som exempelvis att 

familjemedlemmarna föredrar specifika varumärken, att inköpslistorna har fungerat som 

ett externt minneshjälpmedel och att inköpslistor används för bland annat att inte glömma, 

inte frestas av erbjudanden och tillgodose allas önskemål som lyfts fram av Thomas och 

Garland (2004), Basset, Beagan och Chapman (2008) och Burack och Lachman (1996). 

 

Baserat på resultatet och diskussionen kan denna studien bidra till ny användbar kunskap 

vid design av en digital inköpslista. Studien bidrar även med en pusselbit i det geografiska 

sammanhanget eftersom det nu finns mer forskning om användningen av inköpslistor och 

elektroniska inköpslistor inom familjer från Sverige. 

 Den genomförda studien kan bidra till att digital designers erhåller bättre 

förståelse för hur en familj som provat på delar av de möjligheter som digital teknik 

erbjuder tänker, reagerar och vad de önskar. De kan använda studien som ett tidigt skede 

i en designprocess för att skapa initial förståelse kring användningen, användarna och 

behovet.  

Avslutningsvis ges dessa övergripande guidelines till design: 

• Matcha verkligheten med applikationen: Applikationen bör efterlikna verkligheten 

för familjemedlemmarna.   

• Synliga användare: Rätt vara till rätt person. 

• Stödja samarbetet: Underlätta kommunikationen 

• Valfrihet: Familjemedlemmarna bestämmer  

• Historik: Återgå till gamla inköpslistor  
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Framtida forskning 

Fler studier av fler familjer från både Sverige och andra länder med skilda kulturer och 

appar behövs för att erhålla bredare och bättre förståelse av familjens behov av 

inköpslistor samt vilka designlösningar som bäst löser behoven. Flera påföljande studier 

behövs också av resultatet från denna studie, detta då det är skillnad på vad familjen påstår 

sig behöva och faktiskt behöver. Det kan ju visa sig att familjer ändrar åsikt när de erhåller 

verklig åtkomst till de funktioner som de önskade och denna studien identifierade utifrån 

att de kan prova dem i riktiga situationer och kontexter.  
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