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SAMMANDRAG(

Uppsatsen besvarar en uppmärksammad problematik rörande statistisk tillförlitlighet och 

representativitet i webbundersökningar. Detta genom att utreda en alternativ metod för att 

angripa svarsbortfall. Tidigare studier har visat att svarsfrekvensen kan påverkas av att 

deltagare drivs av olika motivationsfaktorer, och modellen Volunteer Function Inventory 

(VFI) har studerats i syfte att utreda motivationssegmentering av paneldeltagare. Ett av 

modellens motiv, värderingar, har visat sig ha särskild stor betydelse. Uppsatsen ämnar 

därmed undersöka hur motivet, utifrån VFI, samt utifrån den teoretiska definitionen av 

begreppet, inverkar på deltagaraktivitet. En kvalitativ undersökning av Coop Medlemspanel 

har möjliggjort att besvara uppsatsens syfte. Resultatet har att visat motivation, utifrån 

värderingar, kan vara av intresse i driften av panelverksamhet. Det framkommer att 

deltagarnas motivation grundar sig i olika värderingar som i sin tur kan kopplas till 

svarsfrekvens. Studien har visat att de värderingar som har stor betydelse för motivationen till 

deltagandet kan härledas till påverkan. Avsaknad av feedback samt tidsbrist kan dock ha 

negativ inverkan för värderingen, men då värderingar som hjälpsamhet och omtanke 

kombineras med påverkan, verkar dessa hinder kunna övervinnas. 
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1.0Inledning0
Har du någon gång jämfört flygresor för att hitta det billigaste alternativet? Eller undersökt 

sannolikheten för att det ska regna på midsommarafton? Sådan information baseras ofta på 

statistik. “Med statistik kan man bevisa vad som helst” (Bondesson, u.å.) - talesättet antyder 

vikten av att kritiskt bedöma och tolka insamlad statistisk data (Svenska FN-förbundet, u.å.). 

Statistik har förmågan att understödja resonemang, men samtidigt finns en risk att okritisk 

statistik kan ge en felaktig bild av verkligheten (Statistiska Centralbyrån, 2015a). Det är 

därmed av vikt att ständigt sträva efter att skapa tillförlitlig statistik för att ge såväl forskare, 

beslutsfattare som samhällsmedborgare rättvisande information. Frågan är dock med vilken 

säkerhet det går att påstå att statistiken är tillförlitlig. De senaste åren har den statliga 

förvaltningsmyndigheten Statistiska Centralbyrån (SCB) (Statistiska Centralbyrån, 2015b) 

uppmärksammat ett ökat bortfall och en låg svarsfrekvens i sina undersökningar. Det ökade 

bortfallet har dels kunnat härledas till att allt färre svarar i telefon när SCB ringer, men 

eftersom SCB även erbjuder möjligheten att lämna uppgifter via postenkäter och Internet, 

finns ytterligare orsaker till problematiken. (Statistiska Centralbyrån, 2015c) I webb-baserade 

undersökningar har enkätens utformning, längd samt den svarandes personliga egenskaper 

visat sig påverka svarsfrekvensen och bortfallet (Tijdens, 2014). 

 

Nya$undersökningsmetoder$leder$till$nya$problem$$

Sedan millennieskiftet har en explosiv utbredning av webbundersökningar skett (Cook, Heath 

& Thompson, 2000). Under år 2013 var 43 % av alla undersökningsenkäter som genomfördes 

i USA nätbaserade (Fulgoni, 2014). Ett verktyg för webbundersökningar är webbpaneler, där 

individer bjuds in att delta regelbundet i undersökningar som skickas ut till paneldeltagarens 

medlemskonto (Vocino, Polonsky & Dolnicar, 2015). Webbpaneler definieras som en 

organisationsdriven nätverkstyp då de sponsras av en organisation som tilldelar medlemmarna 

en belöning för sitt deltagande i organisationens panelverksamhet (Porter, 2004). Den ökade 

populariteten av webbpaneler har medfört att nya problem uppmärksammats när det kommer 

till undersökningsmetodologin (Tijdens, 2014). Låga svarsfrekvenser och bortfall ses som ett 

av de problemområden som bör angripas. Detta för att kunna nå och presentera tillförlitliga 

resultat genom det allt vanligare undersökningsverktyget. (Statistiska Centralbyrån, 2015c) 

 

$



! 2!

Viktning$6$av$vikt$för$att$nå$representativitet?$

En statistisk metod som används för att minska effekterna av det uppmärksammade 

svarsbortfallet är viktning. Metoden innebär att bortfallet i en genomförd undersökning 

bearbetas genom att ge personer olika tyngd. Viktningen gör att svaren från segment som är 

underrepresenterade i undersökningen, ges en högre vikt och därigenom får representera en 

större del av populationen. Genom viktning går det därmed, i viss mån, att kompensera för 

bortfallet. SCB framför dock att kvaliteten i undersökningarna är beroende av att så många 

som möjligt ställer upp och svarar. (Eklund, 2014) ”Nyckeln är att få allmänheten att förstå 

statistikens betydelse för samhället – att på så sätt öka viljan att delta i våra undersökningar” 

(Eklund, 2014). Forskare har resonerat kring alternativa metoder till viktning, som kan 

reducera bortfallet. Exempelvis för Heerwegh och Loosvelt (2006) en tankegång angående 

påverkan av enkätens- och individens egenskaper på svarsfrekvensen. De påstår att personlig 

anpassning av enkätens utformning, som innebär att hänsyn tas till de både individen och 

enkätens egenskaper, kan ha en betydande inverkan på sannolikheten att individen påbörjar 

såväl som slutför en webbundersökning. (Heerwegh & Loosveldt, 2006) Gällande individens 

egenskaper menar Holbrook et. al. (2006) att demografiska variabler, såsom ålder, kan 

påverka svarsbeteendet när det kommer till online-enkäter. Forskning rörande 

svarsfrekvensen i webbundersökningar har även lyft fram att olika motivationsfaktorer hos 

individer, kan leda till olika typer av svarsbeteende (Dillman, 1991), vilket fastställts av 

Shropshire et. al. (2009). 

 

Motivation$och$panelsegmentering$

Det har visat sig att motivation är en variabel som sällan tas hänsyn till vid utformningen av 

enkätformulär och det finns därmed ett behov av framtida forskning inom området (Vocino, 

Polonsky & Dolnicar, 2015). Vocino, Polonsky och Dolnicar (2015) har tagit fasta på detta 

och undersökt segmentering utifrån motivationsvariabeln. Den publicerade artikeln utreder 

om motivationsmodellen Volunteer Function Inventory (VFI) kan fungera som 

segmenteringsmetod för panelverksamhet. Forskarna finner att modellen kan tillämpas och 

visar även en av modellens motivationsfaktorer, värderingar, kan ha särskild betydelse för 

paneldeltagandet. Detta är dock ett fynd de hävdar behöver understödjas av vidare forskning. 

(Vocino, Polonsky & Dolnicar, 2015) Observationerna som presenteras i artikeln är av 

intresse då kvaliteten i statistiska undersökningar är beroende av att så många som möjligt 

ställer upp och svarar. Att kunna fånga personer med motivation att delta från 
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underrepresenterade segment skulle därmed, som SCB yttrat, vara betydelsefullt. (Eklund, 

2014) 

 

1.20Syfte 

Med inspiration från ovanstående problematisering blir syftet med uppsatsen att undersöka 

om motivation, genom värderingar, kan vara en segmenteringsvariabel av vikt för 

panelverksamhet. Genom att undersöka vilka värderingar som motiverar individer att svara 

aktivt, är målet att utreda om segmentering utifrån värderingar, kan bidra till att finna 

motiverade individer inom underrepresenterade segment. För att därigenom öka 

svarsfrekvensen inom segmentet. Detta skulle möjliggöra att hela populationen representeras 

på ett rättvisande sätt, vilket betyder att värderingssegmentering skulle kunna vara ett 

alternativ till de statistiska metoder, såsom viktning, som i dagsläget används för att mildra 

effekterna av bortfall i undersökningar. 

 

Aktuellt$exempel$6$Coop$Medlemspanel$

För att besvara syftet kommer dagligvaruaktören Coops panelverksamhet att studeras. 

Tillsammans med marknadsunderökningsföretaget Nepa driver Coop en webbpanel för Coops 

medlemmar. I panelen ställs frågor om bland annat företaget och dess produkter. De svar som 

samlas in från panelundersökningarna har dock en underrepresentativitet av strökunder1 och 

delkunder2 på Coop. Detta gör att Coop, liksom SCB, viktar svaren i sina undersökningar för 

att resultatet ska bli representativt för hela populationen i Coops medlemsbas. (Thomsen, Mail 

23 mars) Detta gör att Coop Medlemspanel är lämplig att använda i syfte att undersöka de 

frågor uppsatsen ämnar besvara. 

 

Teoretisk$och$praktisk$målsätting$

Förhoppningen är att uppsatsen ska ge kunskap om hur värderingar som 

segmenteringsvariabel kan komplettera de demografiska variabler som idag främst används i 

panelverksamhet. Uppsatsen kan således bidra till forskningen inom den internetbaserade 

undersökningsmetodologin. Arbetet berör ett område som fått en allt större roll i dagens 

samhälle och är därmed av vikt för Coop, såväl som andra organisationer som använder sig av 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Strökunder!handlar!endast!en!viss!del!av!sina!dagligvaror!på!Coop.!(Thomsen,!Mail!28!april)!
2!Delkunder!handlar!mer!än!Strökunder!men!handlar!inte!alla!sina!dagligvaror!på!Coop.!(Thomsen,!Mail!
2!Delkunder!handlar!mer!än!Strökunder!men!handlar!inte!alla!sina!dagligvaror!på!Coop.!(Thomsen,!Mail!
28!april)!
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webbpaneler och vill minska bortfallet och således öka trovärdigheten i statistiskt insamlad 

data. 

2.0Teori0
Avsnittet delas upp utifrån två teoretiska utgångspunkter: Organisationens perspektiv och 

Deltagarnas perspektiv. Det teoretiska ramverket kommer att utgöra grunden för uppsatsens 

analysverktyg, som presenteras i teoriavsnittets sista del. 

 

2.10Organisationens0perspektiv 

Detta avsnitt beskriver begreppen: Representativitet, segmentering av paneldeltagare och 

webbpaneler.  

2.1.1$Segmentering$av$paneldeltagare$6$att$nå$representativitet$

Ett representativt urval innebär att egenskaper och förhållanden hos det studerade urvalet kan 

generaliseras till hela populationen. Detta genom att urvalet återger den population det valts ut 

ifrån, med hänsyn till samtliga variabler som är av vikt för att definiera populationen. Över- 

eller underrepresentation gör att urvalets representativitet försvagas. (Vorwerk, u.å.) 

Underrepresentativitet innebär att en grupp, exempelvis kvinnor eller äldre, inte har 

tillräckligt många representanter i urvalet i förhållande till sitt antal eller betydelse i 

populationen (Nationalencyklopedin, u.å.a). Om en grupp istället har allt för många 

representanter uppkommer överrepresentativitet (Nationalencyklopedin, u.å.b). Segmentering 

är en metod som används för att se till att urvalet är representativt genom att gruppera 

individer utifrån viktiga variabler i populationen. I de flesta panelverksamheter används 

samma tillvägagångssätt för att segmentera deltagare, vilket sker i rekryteringsfasen, i 

samband med att individen accepterar inbjudan till panelen. I den första undersökningen får 

individen svara på ett formulär som utreder deltagarprofilen utifrån demografiska variabler, 

som sedan fungerar som segmenteringsbas för panelen. Genom segmenteringen blir det 

möjligt att urskilja under- och överrepresentation av grupper i urvalet i förhållande till 

populationen samt att skräddarsy undersökningar riktade mot önskade konsumentgrupper. 

Segmenteringen av deltagarna är därmed av stor vikt för organisationen. (Vocino, Polonsky & 

Dolnicar, 2015)  
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2.1.2$Gemenskap$genom$webbpaneler$

Genom rekrytering av deltagare till webbpaneler skapar organisationen en typ av gemenskap. 

Då dessa drivs via webben kan de definieras som onlinebaserade gemenskaper. Nätverken 

kan delas upp i två olika typer; medlemsdrivna eller organisationsdrivna, webbpaneler är 

därmed en organisationsdriven nätverkstyp. (Porter, 2004) I nätverk där medlemmar samlas 

kring ett gemensamt intresse skapas ofta en känsla av samhörighet mellan medlemmarna. 

Vidare är det många av medlemmarna, inom nätverket, som kan identifiera sig med varandra, 

vilket dels kan bero på att de delar gemensamma mål, kommer från samma miljö eller tillhör 

samma förening. Samhörigheten i nätverket kan även stärkas genom att individerna delar 

samma värderingar. (Solomon, 2014) 

 

2.20Deltagarnas0perspektiv 

Detta avsnitt kopplar samman ovanstående teorier med definitionen av värderingar. Därefter 

följer värderingarnas inverkan på motivation och även paneldeltagaraktivitet, genom att 

presentera motivationsmodellen Volunteer Function Inventory (VFI). Argument för den 

teoretiska modellens användning får stöd genom att redogöra för teorier som behandlar 

volontärdeltagande. 

2.2.1$Värderingar$

En värdering definieras som “handlingen att sätta ett positivt eller negativt värde på något 

eller resultatet av att utföra en sådan handling” (Prawitz, u.å.). En värdering härleds till en 

persons subjektiva uppfattning, åsikt eller omdöme och är således svårt att objektivt precisera 

(Prawitz, u.å.). Värderingar har förmågan att vägleda individer i omdömet över sina egna och 

andras handlingar och hjälper individen att härleda vad som kan anses vara ett lämpligt 

beteende. Värderingar är generella och inte situationsanpassade, dock kan de värderingar som 

individer håller rangordnas beroende på situation. Detta kan visa sig genom att individen 

agerar utifrån den starkare värderingen, i en situation då två värderingar är i konflikt med 

varandra. (Parks & Russell, 2009) 

2.2.2$Värderingar$som$motivationsfaktor 

Det har visat sig att individer är mer motiverade att fullfölja mål som är i linje med deras 

värderingar, vilket gör att värderingar kan ses som en motivationsfaktor (Sheldon & Elliot, 

1999). Detta genom att värderingar utgör en länk mellan individens behov och strävan mot 

dessa. Värderingar påverkar individers beteende och beslut och blir således en hjälp för 
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individen att sätta mål. Därmed blir värderingarna, genom målsättning, ett sätt att motivera 

individen att fullfölja vägen mot målet. (Parks & Russell, 2009) Hur värderingar fungerar som 

motivationsfaktor för paneldeltagare har Vocino, Polonsky och Dolnicar (2015) studerat. I 

studien tillämpas modellen Volunteer Function Inventory (VFI), utvecklad av Clary et. al. år 

1998. VFI är en modell som undersöker de bakomliggande motiven till individers val att delta 

i volontär aktivitet. Enligt modellen kan volontärens motivation härledas till de sex 

faktorerna: Värderingar (values), förståelse (understanding), social (social), skyddande 

(protecting), förstärkning (enhancement) och karriär (career). (Clary et. al., 1998) Vocino, 

Polonsky och Dolnicar (2015) har visat att närmast alla paneldeltagare drivs av motivet 

värderingar. Motivet beskrivs i modellen som en individs personliga värderingar som kan 

härledas till en individs starka önskan om att hjälpa till, en humanitär omtanke om andra samt 

osjälviska personlighetsdrag. (Clary et. al., 1998, s. 1517-1518) De tre värderingarna har 

därmed betydelse för individers motivation att delta i webbpaneler (Vocino, Polonsky & 

Dolnicar, 2015). 

2.2.3$Argument$för$teoretisk$modell$

Individers deltagande i panelundersökningar kan liknas vid volontärdeltagande, då valet att 

delta i undersökningen är frivilligt. Därigenom kan modellen VFI appliceras (Vocino, 

Polonsky & Dolnicar, 2015). Vanligtvis får paneldeltagare någon form av kompensation eller 

finansiellt incitament då de genomfört en undersökning. Sådan kompensation är oftast låg, 

men forskare har ändå kritiserat användandet av incitament då de hävdar att de kan förändra 

deltagarens relation till undersökningen. De menar att paneldeltagaren, genom belöningen, får 

rollen som anställd istället för volontär. Enligt mycket av den litteratur som berör området 

möter dock paneldeltagande definitionen av volontärarbete, trots den finansiella 

kompensationen. (Vocino, Polonsky & Dolnicar, 2015) Stöd för detta kan återfinnas i Förenta 

Nationernas (FN) tre huvudsakliga kännetecken för en aktivitet av volontärslag: 

1. Aktiviteten bör inte främst genomföras på grund av den ekonomiska belöningen, även 

om uttrycklig ersättning och någon form av symbolisk betalning kan tillåtas. 

2. Aktiviteten sker frivilligt, utifrån individens fria vilja. 

3. Aktiviteten ska vara till nytta för någon annan än volontären, eller för samhället i stort. 

Det är dock allmänt känt att volontärarbete kan bidra till stor nytta även för individen 

som utför aktiviteten. (United Nations Volunteers, 1999, s. 4) 
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2.30Analysverktyg0

Det teoretiska ramverk som presenterats gällande representativitet, segmentering, 

webbpaneler, värderingar och motivation samt modellen Volunteer Function Inventory (VFI), 

kommer att fungera som underlag för analys av de empiriska resultaten. Analysen kommer 

diskutera Deltagarnas perspektiv. Inledningsvis kommer de tre deltagarvärderingarna: 

hjälpsamhet, omtanke för andra samt osjälviskhet, från VFI, att analyseras. Därefter kommer 

den allmänna definitionen av värderingar att tillämpas, genom att utreda andra subjektiva 

uppfattningar, åsikter eller omdömen. Detta för att se om även andra värderingar kan vara till 

vikt för panelaktiviteten. I analysens slutskede kommer kopplingen mellan samtliga 

värderingar och deltagarnas svarsfrekvens i panelen att analyseras. Detta för att utreda vilka 

värderingar som är av störst vikt för att motivera individen till ett aktivt paneldeltagande. 

Därigenom kan undersökningens syfte besvaras. 

 

3.0Metod0
I denna studie tillämpas en induktiv kvalitativ metod genom semistrukturerade intervjuer. 

Följande avsnitt redogör för metodval samt beskriver studiens tillvägagångssätt. Möjlig kritik 

som går att rikta mot metoden framförs och hur denna kritik bemöts och motarbetas genom 

studien presenteras. Inledningsvis redovisas hur uppsatsförfattarna kommer i kontakt med den 

webbpanel som studien undersöker. 

 

3.10Val0av0webbpanel0 

I uppsatsperiodens startskede, då ämnesområde valts, skickas ett mail ut till flertalet 

webbpaneler som uppsatsförfattarna hört talas om. Mailet innehåller information om studiens 

syfte och tidsspann samt kontaktinformation för intresseanmälan om samarbete. Coop svarar 

snabbt och visar intresse för att bistå med information och deltagare till studien. Författarna 

väljer därmed att kontakta företaget och den person som svarat på mailet, för att göra en 

överenskommelse samt grundligare gå igenom hur studien är tänkt att genomföras. Efter 

samtalet är parterna överens om att samarbeta.   

 



! 8!

3.20Val0av0metod 

Då studien ämnar härleda värderingar hos deltagare i webbpaneler, möjliggör den induktiva 

metoden att studera hur dessa ser ut i verkligheten, dock i relation till författarnas 

förkunskaper, vilket ska nämnas då ren induktion inte är möjlig. Genom observationer, som i 

denna studie utgörs av kvalitativa semistrukturerade intervjuer med paneldeltagare, blir 

generalisering inom den teoretiska referensramen möjlig. Metoden används för att utreda hur 

fenomenet värderingar påverkar paneldeltagares motivation att svara på undersökningar. 

Detta för att sedan kunna påvisa mönster som framkommer och därmed bygga på existerande 

teorier inom området. (Saunders, Lewis & Thornhill, 2012, s. 144) Den kvalitativa metoden 

gör även att det subjektiva begreppet värderingar, fångas på ett bättre sätt än vad som är 

möjligt genom kvantitativa metoder, exempelvis enkäter. Detta genom att individerna 

beskriver sina svar med egna ord, vilket gör att informationen är unik för varje deltagare. 

(Saunders, Lewis & Thornhill, 2012, s. 161) En problematik rörande möjligheten att upprepa 

studien kan därmed urskiljas. Detta ses dock inte som en svaghet, då metoden är till för att 

fånga individernas värderingar vid det specifika tillfället då studien genomförs. Den icke-

standardiserade metoden har således förmågan att fånga upp de värderingar som är av störst 

vikt för deltagaren, utan att begränsas av standardiserade metoder. Genom att använda 

semistrukturerade intervjuer, minskar risken att väsentlig information rörande betydande 

värderingar, faller utanför ramarna. Metoden väljs därmed för att motverka ifrågasättande av 

tillförlitligheten och reliabiliteten i studiens resultat. (Saunders, Lewis & Thornhill, 2012, s. 

380-384) 

 

3.30Operationalisering 

Detta avsnitt specificerar hur data samlas in och hur den tolkas genom att beskriva hur de 

teoretiska begreppen fångas upp i studien. Operationaliseringen följer teorins upplägg.  

3.3.1$Organisationens$perspektiv$–$Representativitet$och$segmentering$

För att få insikt i hur segmentering används i praktiken i Coop Medlemspanel ställs frågor 

angående hur Coop segmenterar sina medlemmar till panelens representant. Frågorna gäller 

vilka variabler som används i dagsläget. Vidare ställs frågor om driften av 

panelverksamheten, panelens representativitet samt utvecklingsmöjligheter. Begreppen över- 

samt underrepresentativitet operationaliseras genom att använda information om kundtyp. 

Strökunder och delkunder, definieras som delar av det underrepresenterade segmentet i Coop 
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Medlemspanel. Helkunder3 översätts till det överrepresenterade segmentet. Den viktning som 

Coop använder riktas till de underrepresenterade segmenten, strökunder och delkunder på 

Coop. (Thomsen, Telefonintervju 4 maj) Teorin som berör Organisationens perspektiv 

operationaliseras för att möjliggöra en relevant analys utifrån studiens syfte. 

3.3.2$Deltagarnas$perspektiv$6$Värderingar$

Inspirationen till intervjufrågorna för de personliga intervjuerna med deltagarna hämtas från 

modellen Volunteer Function Inventory (VFI) som presenterats av Clary et. al. år 1998. 

Frågorna anpassas till den specifika situationen och Coop Medlemspanel blir fokus. 

Nedanstående nyckelfrågor är översatta och anpassade från modellen VFIs frågor som 

härleder volontärens värderingar. Dessa ställs till deltagarna för att få svar på hur individernas 

påverkas av de tre VFI-värderingarna i sitt paneldeltagande. Nedanstående nyckelfrågor 

ämnar finna deltagarnas motivation kopplat till värderingar genom en operationalisering av de 

tre begreppen hjälpsamhet, omtanke och osjälviskhet.   

• Är det viktigt för dig att vara en del i Coop? 

• Känner du att du kan hjälpa till genom att vara en del av Coop Medlemspanel? I så 

fall - på vilket sätt? 

• Betyder ditt deltagande i panelen någonting för dig? I så fall - på vilket sätt? 

• Känner du att du kan bidra till något som är viktigt för dig genom att vara aktiv? 

• Hur skulle du beskriva din relation/känsla/koppling/intresse till Coop som företag och 

affär? 

 

Frågor rörande engagemang för undersökningarna, tankar om Coop Medlemspanel samt 

kooperativt intresse ställs för att öppet fånga en uppfattning, åsikt eller omdöme som har 

inverkan på individens deltagande i panelen. Detta för att operationalisera den teoretiska 

definitionen av värderingar som fångar övriga värderingar, utöver de tre begreppet från VFI, 

som kan vara av vikt för deltagarnas panelaktivitet. Operationalisering av teorin som grundas 

i Deltagarnas perspektiv, gör det möjligt att i ett senare skede analysera resultatet från 

intervjuerna med deltagarna. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!Helkunder!handlar!närmast!alla!sina!dagligvaror!på!Coop.!(Thomsen,!Mail!28!april)!
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3.40Intervjutyp 

I den kvalitativa undersökningen anses semistrukturerade intervjuer vara nödvändiga att 

tillämpa. Detta på grund av att några nyckelfrågor är viktiga att besvara. Övriga frågor 

anpassas efter behov, såväl som att följdfrågor läggs till för att få fram information om det 

ämne studien undersöker. Ett tolkande tillvägagångssätt används i studien och detta möjliggör 

att frågorna ändras och anpassas under intervjun. Informantens svar, angående värderingar 

och panelaktivitet, styr interaktionen och frågorna. Detta för att ta hänsyn till subjektiviteten i 

individens svar. (Saunders, Lewis & Thornhill, 2012, s.163) Data från intervjuerna sparas för 

transkribering genom ljudinspelning av intervjuerna, för att göra det möjligt att som 

intervjuare fullt fokusera på informantens svar och uttryck. Detta gör det även möjligt att 

repetera intervjun, för att undvika att missa viktig information. (Saunders, Lewis & Thornhill, 

2012, s. 374-375) Vid intervjuerna medverkar båda uppsatsförfattarna. Detta tillsammans med 

att följdfrågor som utreder oklarheter ställs, gör att validiteten av studien kan öka. (Saunders, 

Lewis & Thornhill, 2012, s. 380-384) 

 

Innan intervjuerna med de sex deltagarna från panelen genomförs, tänker författarna noggrant 

igenom hur respektive intervju ska gå till. Frågornas lämplighet i relation till uppsatsens syfte 

testas därför genom två pilotstudier med en hög- respektive lågaktiv deltagare. De svar som 

framkommer genom intervjuerna, visar att frågorna passar i syfte att utreda individernas 

värderingar. Innan intervjun informeras även varje deltagare om det ämne intervjun kommer 

beröra, samt den tid som intervjun kan tänkas ta. Mailkorrespondens som upprätthålls med 

deltagaren, görs även i syfte att bygga upp ett förtroende och tillförlitlighet parterna emellan. 

Intervjuerna med deltagare från Coop Medlemspanel på den plats där parterna bestämmer 

träff. I och med den obefintliga relationen mellan informant och intervjuare, anses det 

nödvändigt att genomföra personliga intervjuer för att bygga ytterligare tillit och förtroende. 

Även det faktum att intervjufrågorna kan uppfattas som känsliga, då de är kopplade till 

individen i fråga, motiverar valet av personliga intervjuer ytterligare. (Saunders, Lewis & 

Thornhill, 2012, s.163) 

 

Vid intervjutillfället bemöter författarna deltagaren på ett trevligt sätt, för att individen ska 

känna sig trygg och våga berätta om sin syn på Coop Medlemspanel. För att all väsentlig 

information ska komma fram undviker författarna ledande frågor, och låter deltagaren prata 

fritt. För att göra det möjligt att anpassa intervjun efter den specifika deltagaren, och ställa 

relevanta följdfrågor, lyssnar författarna noggrant på vad deltagaren svarar. I intervjuerna tas 
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även hänsyn till sammanhanget för att få en djupgående förståelse för individens svar. 

(Saunders, Lewis & Thornhill, 2012, s.163) Förberedelserna, genomförandet av 

pilotintervjuer samt det sätt intervjun tar form är metoder som används för att motarbeta 

problem med snedvridning, vilket annars kan uppkomma i form av “intervjuareffekten”, 

feltolkning samt snedvridning på grund av tidsaspekten. (Saunders, Lewis & Thornhill, 2012, 

s. 380-384) 

 

3.50Val0av0informanter 

För att fånga organisationens perspektiv av panelverksamheten intervjuas en av Coops 

anställda som arbetar med Coop Medlemspanel, konsumentinsiktsanalytikern Sara Thomsen. 

Hon är även den person på Coop som tidigare besvarar mailet med förfrågan om samarbete 

för studien. Då en kontakt etableras genom mail och telefon blir Sara Thomsen en naturlig 

representant för Coop Medlemspanel i studien. Hon erbjuder sin tid och hjälp i det fortsatta 

arbetet med studien och är intresserad av att bli intervjuad. Intervju ses som en förutsättning 

för att ge studiens fortsättning kvalitet, genom att bidra med viktig förkunskap till intervjuerna 

med deltagarna från Coop Medlemspanel. Intervjun hålls därför i ett tidigt skede, över telefon. 

Fördelarna kopplade till telefonintervjuer är bekvämligheten kopplad till tid och plats. Det 

hävdas dock att det är svårare att uppnå förtroende och tillit genom telefonintervjuer, 

framförallt då känsliga frågor ställs. Med tanke på att frågorna som ställs i denna intervju inte 

är kopplade till individen, utan till företaget, anses behovet inte finnas för en personlig 

intervju. Samtidigt bygger en tidigare mailkorrespondens upp ett förtroende parterna emellan, 

innan intervjun över telefon sker. (Saunders, Lewis & Thornhill, 2012, s. 404) 

 

För att komma i kontakt med deltagare i Coop Medlemspanel och därigenom kunna fånga 

Deltagarnas perspektiv skickar panelrepresentanten ett mail till deltagare i panelen. Detta mail 

går via panelen och deltagarna tar del av mailet på samma vis som de vanliga 

panelundersökningarna, dock med en annan ämnesrad. I mailet framgår information om 

studien samt en vädjan om att medlemmarna ska besvara mailet och anmäla sitt intresse. 

Utskicket når medlemmar som är bosatta i Uppsala, har en låg-4 respektive hög5-

svarsfrekvens och representerar olika kundtyper. Detta urval baseras på uppgifter som 

tillhandahålls av Coop. De intresseanmälningar Coop får in, vidarebefordras till 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!En!genomsnittlig!svarsfrekvens!på!20225!%!(Thomsen,!Mail!23!mars)!
5!En!genomsnittlig!svarsfrekvens!på!minst!90!%!(Thomsen,!Mail!23!mars)!
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uppsatsförfattarna. Författarna väljer sedan ut deltagare, som åtskiljs med hänsyn till kön, 

svarsfrekvens och kundtyp, för att få ett representativt urval från Coop Medlemspanel6. Detta 

för att göra undersökningen så relevant för Coop som möjligt.  

 

För att följa upp intresseanmälan skickar en av författarna ett mail, från sitt privata mailkonto, 

till sex av de valda deltagarna. I detta mail skriver författarna att de gärna vill intervjua 

deltagaren och föreslår tid och plats för den personliga intervjun. Valet att börja med sex 

deltagare är ett sätt för författarna att bemöta studiens tidsbegränsning, genom att kontakta 

deltagarna i omgångar, efter behov. De sex intervjuerna genomförs, och författarna anser att 

ytterligare två individer bör bjudas in. Detta för att i vidare utsträckning kunna utreda de 

värderingar som ligger till grund för panelaktiviteten. Författarna genomgår samma process 

med sammanlagt åtta deltagare, varav de två första bjuds in till pilotstudier, utan sin vetskap. 

Resterande sex används i studiens resultat. Antalet intervjuer som genomförs är därmed 

beroende av de svar som samlas in. Målet är att fånga de viktigaste värderingarna hos 

paneldeltagare och genom sex individer urskiljs ett mönster bland individernas svar. Detta gör 

att författarna anser att antalet deltagare är tillräckligt för att besvara uppsatsens syfte.  Kritik 

kan dock riktas mot antalet intervjuer som används i studien. Även om ett mönster 

framkommer går det inte att fullt säkerställa att alla betydande värderingar kommer att kunna 

fångas upp bland de sex deltagarna. Valet av antal intervjuer tar dels hänsyn till studiens 

tidsbegränsning och det faktum att sex deltagare möjliggjort att spåra de mest framträdande 

värderingarna, vilket uppsatsförfattarna anser är tillräckligt med tanke på denna studies 

omfattning.   

Figur$1.$Informanter$–$Deltagarnas$perspektiv$

Segment
Deltagaraktivitet Överrepresenterade Underrepresenterade

Coopveteranen
Högaktiva Den+Engagerade+Pensionären

Fröken+Hjälpsam
Den+Kooperationstrogne

Lågaktiva Den+Produktfokuserade
Den+Tidspressade+Ekologen

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6!Coop!Medlemspanel!är!representativ!för!Coops!medlemmar.!Skillnaden!mot!riksrepresentativt!är!att!
deltagare!i!panelen!har!en!relation!till!Coop!och!att!det!är!fler!kvinnor!än!män!som!ansvarar!för!inköp!av!
mar!och!dagligvaror,!ca.!två!tredjedelar.!(Thomsen,!Mail!23!mars)!



! 13!

3.60Analysmetod 

Vid analysen appliceras analysverktyget som tidigare presenterats på resultatet från 

Deltagarnas perspektiv. Detta genom att analysera de sex deltagarnas värderingar. 

Deltagarnas resultat analyseras genom teorins operationalisering, där individernas svar 

inledningsvis härleds till värderingarna: hjälpsamhet, omtanke samt osjälviskhet. I svar där 

individer uttrycker en vilja att hjälpa till eller känner sig hjälpsamma genom att delta i 

panelen, kopplas svaren till värderingen hjälpsamhet. Då individen uttrycker att denne bryr 

sig om Coop, eller vill att företaget ska förbättras, härleds svaren till värderingen omtanke. 

Om svaren visar att deltagaren deltar endast på grund av nyttan det kan medföra för andra, 

och inte denne själv, kan svaren härledas till värderingen osjälviskhet. Om det dock 

framkommer att individen ser en viss egennytta genom sitt deltagande, kommer inte 

värderingen anses uppfylld. Vidare analyseras resultatet utifrån den teoretiska definitionen av 

värderingar. Detta genom att tolka om svaren berör en uppfattning, åsikt eller ett omdöme 

som individen håller, och därmed följer definitionen av en värdering. Hur övriga värderingar 

benämns är därmed individanpassat. Analysen av resultatet tar även hänsyn till deltagarnas 

svarsfrekvens och kundtyp. Slutligen jämförs analysen av samtliga deltagare, och de mest 

framträdande värderingarna för högaktivt paneldeltagande lyfts fram. Genom analysen blir 

slutsatser om de värderingar som visar sig vara av störst vikt för deltagarnas motivation 

möjliga, samt om de värderingar som på annat vis har inverkan på paneldeltagande.  

 

4.0Coop0Medlemspanel0
Resultatet från den genomförda studien kommer först presentera insamlad data kopplad till 

Organisationens perspektiv, genom intervjun med Sara Thomsen, konsumentanalytiker på 

Coop. Detta för att ge bättre förståelse för efterföljande avsnitt som redogör för Deltagarnas 

värderingar, genom att presentera resultatet från de sex intervjuerna med deltagare från Coop 

Medlemspanel. Informationen om panelverksamheten används även i analys och slutsats. 

 

4.10Driften0av0panelverksamheten 

Coop Medlemspanel startades i maj år 2012 och är en del av avdelningen Kundinsikt, inom 

affärsområdet Marknad.  Panelen består i dagsläget av cirka 40 000 aktiva medlemmar.  
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Användandet$av$Coop$Medlemspanel$

Coop Medlemspanel används på två olika sätt. Dels genomförs genom panelen så kallade 

Nöjd kund-undersökningar. Dessa genereras automatiskt då kunden dragit sitt MedMera-

medlemskort i betalningsautomaten, därefter skickas en undersökning ut till ett slumpmässigt 

urval av dessa kunder. Den andra formen av undersökningar som Coop Medlemspanel 

används till är av ad hoc7-karaktär och grundas på interna förfrågningar. Undersökningarna 

används för att besvara en stor mängd affärsfrågor som Coop ställs inför. Målet med Coop 

Medlemspanel är att den ska ”vara ett bra affärsstöd, eller ett bra, tillförlitligt verktyg för att 

kunna stötta olika beslut som tas”.  

 

Segmentering$av$Coop$Medlemspanel$

Coop har i dagsläget omkring tre miljoner medlemmar som alla har ett registrerat Coop 

MedMera-kort och därmed en kundprofil i företagets kunddatabas. De medlemsuppgifter som 

finns i databasen överförs för att segmentera panelens deltagare. I och med anmälan till 

panelen får alla nya deltagare genomföra en första undersökning. Denna har som syfte att 

samla in relevant bakgrundsfakta som kompletterar informationen från kunddatabasen. I 

undersökningen besvaras frågor gällande demografiska variabler såsom kön, ålder och 

bostadsort och även frågor som rör hur individen handlar. Motivation eller värderingar nämns 

inte. 

 

Coops$inställning$till$viktning$

Angående viktningen av panelsvaren anser panelens representant att det finns för- och 

nackdelar. Ett representativt urval utan viktning skulle göra att det blev ”rätt på en gång”. Att 

svaren från Coop Medlemspanel viktas beror på att det för Coop är viktigt att bevara den 

kooperativa tanken. ”Alla ska få vara med i Coop Medlemspanel och de som är med ska få 

undersökningar”. Vill medlemmarna delta ska de enligt Coop ha friheten att göra det och 

sedan ansvarar företaget för representativiteten, vilket gör att justeringar för hur de svarande 

är fördelade krävs. Kunder som bryr sig mycket om Coop ska få komma till tals på samma 

sätt som de som inte bryr sig lika mycket. Detta även om det är just de som inte tycker lika 

mycket om Coop som är underrepresenterade och behöver fångas upp.  

 

$

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7!Undersökningar!som!skräddarsys!för!ett!specifikt!ändamål!och!skickas!ut!en!gång.!(Thomsen,!Mail!23!
mars)!
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Möjliga$utvecklingsområden$$

Representanten för Coop Medlemspanel ser en möjlighet i att ytterligare effektivisera 

panelverktyget och göra resultatet mer representativt för ad hoc-undersökningar som skickas 

ut under tidspress. Hon förklarar: ”Om vi säger såhär att strökunder - de handlar väldigt lite 

på Coop. Vi ser att de har väldigt låg svarsfrekvens och vi skulle vilja få fler sådana att svara. 

Då skulle man kunna kolla i den gruppen: Här har vi en grupp med hög motivation till att 

delta. Gör vi en snabb undersökning så vill vi gå till just dem för att då vet vi att vi får med 

den gruppen om vi kör en undersökning tre dagar”. Detta för att nå en högre representation i 

urvalet av underrepresenterade segment.  

 

4.20Deltagarnas0värderingar0

Nedanstående avsnitt presenterar resultatet från de sex intervjuerna med deltagare från Coop 

Medlemspanel. Ordningen baseras på svarsfrekvens, där individer med en hög aktivitet 

presenteras först, efterföljt av de med en lägre frekvens.   

!
“Coopveteranen”$

Coopveteranen är en 78 årig man med hög svarsfrekvens i Coop Medlemspanel. Han är 

helkund och föredrar att handla livsmedel i någon av Coops butiker. Deltagaren har tidigare 

arbetat 45 år inom Coop och varit Coop-medlem i omkring 60 år. 

 

Relation)till)Coop)

Deltagaren beskriver att relationen till Coop grundar sig i att han jobbat inom företaget: ”Det 

är väl såna kopplingar som finns kvar naturligtvis”. Han säger att han därför har ett intresse 

för Coop. De känslor som mannen relaterar till Coop är ”organisationen och själva 

företagsidén om man säger så”, och syftar på den kooperativa idén som han tycker är bra. Han 

berättar även: ”Jag är ju med i någonting som heter Kooperativa Ledares Förbund. Och det är 

ju gamla kooperatörer egentligen, eller en kamratklubb egentligen som jag är med i styrelsen 

för”. Den kooperativa idén är ytterligare en anledning till att han intresserar sig för och känner 

att det är viktigt för honom att vara en del av Coop. 

 

Inställning)till)Coop)Medlemspanel)

Coopveteranen har deltagit i Coop Medlemspanel sedan uppstarten år 2012. Han fick syn på 

informationen om medlemspanelen på hemsidan och anmälde sig frivilligt. Anledningen till 
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valet att gå med säger mannen var att det verkade intressant, ”de vädjade liksom till att de 

ville göra det bättre och så vidare… och då tänkte jag: Kanske man kan göra en liten insats”. 

Genom deltagandet i Coop Medlemspanel hoppas Coopveteranen att företaget lyssnar på hans 

åsikter. Han säger: “Det är en handling som Coop gör för att lyssna in va. På det sättet kan 

man ju känna sig lite viktig i alla fall” och syftar på sin aktivitet i undersökningarna. Mannen 

säger att han till viss del kan känna att han kan hjälpa till genom att svara på 

undersökningarna men att han har svårt att se att han får gehör för det han svarar. Han 

försöker påverka genom att “skriva lite grann där nere ibland. Det finns ju en ruta där längst 

ner som man kan lämna kommentarer på, så därför brukar jag skriva lite grann där... Om det 

är positivt eller negativt eller…” och han hoppas att ”Coop kan ha nytta utav det naturligtvis”. 

 

Engagemang)i)undersökningarna)

Coopveteranen tycker att nivån på deltagandet är lagom. Han nämner dock att “det finns 

faktiskt mycket i övrigt att önska ibland som inte finns med på frågorna” och säger att han 

därför skriver i kommentarfältet när han känner att frågorna inte räcker. 

 

“Den$Engagerade$Pensionären”$

Den Engagerade Pensionären är en 68-årig kvinna med hög aktivitet i Coop Medlemspanel 

och helkund på Coop. Kvinnan har valt att använda tjänsten Coop Online8. Hon är mycket  

nöjd och säger att tjänsten är “helt fantastisk”. Som komplettering till Coop Online handlar 

hon färska varor på Coop Nära i Ekeby, hon säger att hon inte handlar på någon annan kedja. 

Kvinnan har varit Coop-medlem i 10-15 år. 

 

Relation)till)Coop)

Deltagaren tycker att Coop känns som en trygg och tillförlitlig dagligvarukedja och säger: 

”Om ni frågar mig såhär - Känner du dig lurad av Coop? Då svarar jag nej”. Hon säger att hon 

har positiva känslor till Coop i och med företagets långa historia och att det är en 

konsumentförening från början. Hon ser Coop som ett bra alternativ. Sedan hon 

pensionerades har hon varit en trogen kund. Dessutom tycker kvinnan även om ”Coops idé 

om att få tillbaka någonting som man sen kan använda som man vill” och syftar då på att hon 

kan välja att skänka sina poäng till välgörande ändamål. Kvinnan säger att hon tycker att ”den 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8!En!onlinetjänst!där!Coop2medlemmar!kan!beställa!varor!och!sedan!få!dem!levererade!till!sin!dörr!genom!
bud.!(Coop)!
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kooperativa idén är bra i många sammanhang” och i Coops fall är det en positiv egenskap hos 

företaget. Hon är en “stolt Coop-medlem”. 

 

Inställning)till)Coop)Medlemspanel)

Kvinnan har deltagit i Coop Medlemspanel sedan 2012 då hon fick ett mail med 

inbjudan.  Anledningen till att hon är aktiv i panelen säger hon är ”inte så mycket för 

lockelsen att man får poäng, utan jag tycker bara att det är bra att det hålls en viss kontakt 

med kundsfären och att jag har möjlighet att då få säga att: Det här är bra, det här är inte bra”. 

Deltagaren säger att hon har ett intresse för Coop och att hon ”hoppas att min påverkan 

påverkar Coop att vara en av de stora aktörerna på dagligvarumarknaden”. Hon säger att det 

därför också är viktigt för henne att vara en del av Coop, som medlem och aktiv i panelen. 

Deltagaren menar även att hon ”hoppas ju att min känsla för mitt intresse för det här som vi 

pratar om, gör att jag kan hjälpa till”, och att hon bidrar till sitt eget välbefinnande genom att 

svara på undersökningarna. ”Panelen är ju ingenting fristående alltså mellan mig och Coop, 

utan det är någonting mellan mig, andra människor, andra kunder, andra konsumenter och sen 

för en, som någon som Coop då som vill göra någonting med, hoppas jag, bra för oss”. 

Kvinnan yttrar även ett intresse för paneler i allmänhet och säger ”jag är med i så mycket jag 

kan”. Anledningen är dels hennes vilja att påverka samt att hon blivit pensionär. Hon tycker 

att hon genom att vara aktiv i panelen kan känna sig som en engagerad person.  ”Det visar ju 

vem jag är.” Hon menar att andra kan se att hon “törs ta ställning” på grund av deltagandet i 

panelen. Kvinnan känner även att hon ”är med i ett större sammanhang”, vilket hon säger 

skapar betydelse för hennes aktivitet i panelen. Sedan kvinnan pensionerades har hon känt en 

avsaknad av att bli tillfrågad och att vara behövd och säger: ”Då är det klart att en sån här 

panel fyller ett väldigt stort tomrum, för att det är någon som frågar mig: Vad tycker du? och 

så får jag svara bäst jag vill”. 

 

Engagemang)i)undersökningarna)

Deltagaren säger att hon alltid svarar på undersökningarna som skickas ut och säger även: 

”Jag tror nog att jag har lämnat kommentar, ja nu vet jag ju inte på hur många såna där jag har 

varit med på, men i 90 % har jag nog lämnat en kommentar och den har inte alltid varit 

positiv”. Vidare yttrar hon en önskan om att undersökningarna ska komma oftare då hon 

tycker att det är kul att få dela sina åsikter. ”Jag är en fyrtiotalist, jag är van att kunna 

påverka”. 
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“Fröken$Hjälpsam” 

Fröken Hjälpsam är en kvinna i fyrtioårsåldern med hög svarsfrekvens i Coop Medlemspanel. 

Kvinnan är helkund hos Coop och har varit Coop-medlem i cirka 15 år. 

 

Relation)till)Coop)

Deltagaren tycker att ”Coop är bra. För jag brukar handla ganska mycket ekologiskt och de 

har haft det länge och sådär. Så jag tycker Coop har bra grejer liksom”. Vidare säger hon att 

Coop är hennes förstahandsval när hon handlar mat, men att hon ibland handlar på Hemköp 

när hon exempelvis får ont om tid. Hon anser inte att Coops kooperativa tanke är det som får 

henne att välja kedjan: ”Alltså, jag tycker det är bra och sådär, men det är mer att jag handlat 

där länge och blivit van med Coop”. 

 

Inställning)till)Coop)Medlemspanel)

Fröken Hjälpsam valde att gå med i Coop Medlemspanel år 2012 då hon fick ett mail med en 

inbjudan.  I och med att kvinnan brukar gå med i olika paneler tänkte hon när hon fick 

förfrågan att vara med ”Ja, det kan jag väl vara”. Anledningen till att hon anmälde sig till 

Coop Medlemspanel var de förmåner hon fick genom deltagandet. “Det var lite mer 

förmånligt i början, då fick man någon 10 % rabattcheck när man hade svarat”. Hon säger 

dock: “Nu tycker jag att det ha blivit lite mindre sånt faktiskt”. Anledningen till att hon svarar 

på undersökningarna hävdar hon därmed förändrats med tiden - från att drivas av incitament 

till att tycka att ”påverkan väger lite tyngre just nu alltså. För man får inte så himla mycket.” 

Deltagaren säger att hon känner att hon till viss del kan hjälpa till och påverka genom att vara 

en del av Coop Medlemspanel: “Om de får läsa vad jag skrivit, om jag skrivit någon 

kommentar så kan de direkt se det liksom.” Vidare anser hon att hon är aktiv i panelen på 

grund av det faktum att hon kan bidra med något som är viktigt för henne. På senare tid, då 

det gått sämre för Coop, upplever hon att hennes bidrag till verksamheten genom Coop 

Medlemspanel blivit allt viktigare och hon yttrar en vilja att hjälpa till. Kvinnan poängterar att 

”det är bra att ställa upp” och “det känns ändå lite snällt att ställa upp”. Hon upplever att 

hennes deltagande i panelen kan få henne att känna sig behövd. Denna känsla är något som 

hon upplevt har visat sig tydligare på senare tid då det börjat gå sämre för Coop. Hon känner 

att hennes påverkan är viktig och menar att om folk ställer upp så kan det ”gå lite bättre”. 

Kvinnan anser att deltagandet kan medföra vissa fördelar för henne och säger: ”man påverkar 

ju i alla fall lite grann genom sina svar”. 
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Engagemang)i)undersökningarna)

Angående undersökningarna säger deltagaren att: ”Det kommer ganska sällan och det kan jag 

svara på. Det tar fem minuter, det kan jag fortsätta med.” Vidare framkommer det att hon 

skulle kunna tänka sig, och skulle även tycka det var kul, att få dela sina åsikter och få ännu 

mer att säga till om. 

$

“Den$Kooperationstrogne”$

Den Kooperationstrogne är en 60 årig man med låg svarsfrekvens i panelen och är delkund 

hos Coop. Deltagaren har varit medlem i Coop i 40 år. 

 

Relation)till)Coop)

Mannen berättar hur han handlat på Coop sedan han var barn och att han ”tycker om den 

kooperativa idén”, vilket är anledningen till att han väljer Coop i första hand. Känslorna till 

Coop säger han handlar om ”just det här med solidaritet och kooperationen och så och 

historik och så. Det är väl därför jag tycker kooperationen är något värt att satsa på”. Han 

uttrycker även att Coops stöd till biståndsorganisationer är bra, han anser att företaget ”jobbar 

på ett bra sätt i andra länder också att sprida den kooperativa idén. Det räddar många 

människor från svält och elände och skapar sysselsättning”. Mannen säger även: ”Jag tycker 

att det är bra om man har en stark konkurrent till de här privata alternativen. Det tycker jag 

faktiskt och det är ju en ideologisk åsikt jag har”. Han tycker att ”tanken och idén är bra och 

jag tycker att det är skit att man inte har kunnat vara lika, ska jag säga duktiga som ICA och 

de andra stora konkurrenterna”. Han vill undvika privata profitörer och understryker att 

”Kooperationen är ändå kooperationen va, och tar vissa andra hänsyn också”. Att vara en del 

av Coop säger deltagaren är viktigt för honom. 

)

Inställning)till)Coop)Medlemspanel)

Den Kooperationstrogne gick med i Coop Medlemspanel för två år sedan då han fick ett 

inbjudningsmail. Anledningen till att han gick med säger han var att ”jag tänkte väl att det 

kunde vara kul och liksom vara med och påverka kanske i en bra riktning”. Mannen tycker att 

möjligheten att påverka är viktig, han säger: ”när det gäller Coop så vill jag ju att det ska 

utvecklas och bli konkurrenskraftigt för det har ju varit en utförsbacke och det är väl, ja det 

tycker jag är lite tråkigt…”. Angående undersökningarna i panelen säger han att ”man har ju 

ett syfte när man går ut med en undersökning givetvis och då vill de ju ha synpunkter från 
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kunder och från folk i övrigt kanske”. Han vet dock inte om han hjälper Coop på något sätt 

med sina svar: ”Det vet jag ju inte om jag gör, men ja jag bidrar väl säkert på något sätt”. Han 

motiverar sitt val att delta i Coop Medlemspanel med att säga att han genom det bidrar till 

något som är viktigt för honom, ”det väl i stort det här att jag tycker det är bra att 

kooperationen lever vidare och mår bra och utvecklas. Sen är det bra med konkurrens, 

definitivt i dagligvaruhandeln. Om man ser på exempelvis ICA, vilka jäkla vinster de gör 

liksom. Det vore ju konstigt om inte Coop skulle kunna göra det också och det skulle jag ju 

vilja bidra med till. Det gynnar ju oss alla kunder i slutändan, att det är bra konkurrens”. 

 

Engagemang)i)undersökningarna)

Mannen säger att han kommer att fortsätta vara med i panelen i framtiden, men vill hålla sin 

aktivitet på den nivå han svarar nu. Han nämner att han inte har ”varit en sån där flitig 

deltagare... Ibland så, då är det försent att svara”. Om han känner sig intresserad av frågan 

säger han: ”Då lägger man väl ned mera tid”. Han fyller i: “Annars får man ju många 

förfrågningar, men nej jag vet inte, jag tycker det bara är jobbigt”. 

$

$“Den$Produktfokuserade”$

Den Produktfokuserade är en 50-årig kvinna med låg aktivitet i Coop Medlemspanel och är 

helkund hos Coop. Kvinnan blev Coop-medlem för 25 år sedan. 

)

Relation)till)Coop)

Deltagaren säger att Coop är något som hon "är uppväxt med", något som hon ser som en del 

av sin vardag. Den känsla kvinnan har till företaget rör "bara produkter" och hon yttrar inget 

intresse för den kooperativa verksamhetsidén. Hon anser inte att det är viktigt för henne att 

vara en del av Coop.  Deltagaren säger att hon alltid haft en positiv inställning till Coop, men 

att hon den senaste tiden "blivit lite negativ". Detta på grund av att hon bland annat upptäckt 

varor på butikshyllorna med utgånget datum. Hon säger dock om Coop: "Jag tycker mycket 

bättre om det än City Gross, City Gross är för dyrt... Plus att jag tycker att de är trevliga på 

Coop". 

 

Inställning)till)Coop)Medlemspanel)

Deltagaren har varit med i Coop Medlemspanel i tre år. Hon tycker om att delge sina åsikter 

och på grund av detta intresse valde hon att gå med i panelen. Vidare berättar hon att hon 
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ännu inte har tagit ut några incitament från sitt paneldeltagande. Angående hur incitamenten 

påverkar hennes deltagande säger hon dock: "Ja, det är ju alltid trevligt så det hjälper ju". Hon 

understryker dock att det var den "mer hjälpande" känslan som fick henne att acceptera 

panelinbjudan. Genom Coop Medlemspanel ser kvinnan en möjlighet att få yttra sina åsikter 

om Coops butiker och utbudet. Hon säger: "Jag tycker ju om att få vara med och säga till om 

saker och så. Och sen tycker jag att man ska ställa upp på sådant också, att det är liksom att 

man gör någon nytta... Har man chansen ska man ta den att få påverka”. Kvinnans tanke med 

deltagandet är att få hjälpa till, men hon säger: "Man ser ju aldrig vart det går, vad det leder 

till, så det vet man ju aldrig”. Hon anser dock att hon genom deltagandet kan bidra till något 

som är viktigt för henne, "det är ju där jag handlar min mat så det påverkar ju mig". Hon 

känner sig ”definitivt” hjälpsam genom att delta då hon anser att hon är behövd från Coops 

sida. Kvinnan säger även: “Det är ju större chans att det kommer att hända någonting med det 

om man säger det, än om man inte säger någonting alls." 

 

Engagemang)i)undersökningarna)

Den Produktfokuserade säger att om någon undersökning är av mindre intresse "så fyller jag 

inte i den". Angående att skriva i det avslutande kommentarsfältet säger kvinnan: "Det gör jag 

om det precis har hänt någonting också som jag vill säga”. Kvinnan uttrycker en avsaknad av 

tydlig feedback i panelen och har en önskan om att få se hennes "bidrag till det stora hela". 

Hon tror att mer feedback skulle göra att hon motiverades mer till att delta. 

 

“Den$Tidspressade$Ekologen”$

Den Tidspressade Ekologen är en 42-årig kvinna med låg aktivitet i Coop Medlemspanel och 

är delkund på Coop. Deltagaren uppskattar att hon varit Coop-medlem i 20 år. 

 

Relation)till)Coop)

Kvinnan ser Coop som en bra livsmedelskedja och säger att hennes relation till företaget mest 

är baserat på utbudet och priset: ”Allt finns där, jag kan storhandla en gång i månaden och få 

med mig allt jag behöver”. Hon fyller i: ”Det är bra priser, de har mycket bra kampanjer 

också nere på Coop Forum… Sen har de mycket ekologiskt, det tycker jag är det bästa. Det är 

väl nog kanske därför jag har svängt om lite till Coop. Förut var det bara ICA”.  Deltagaren 

säger att hon inte har något annat intresse för Coop och tycker inte heller att det är viktigt för 

henne att vara en del av företaget. Hon anser inte att den kooperativa idén betyder någonting 

för henne. 
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Inställning)till)Coop)Medlemspanel)

Den Tidspressade Ekologen har deltagit i medlemspanelen sedan ett par år tillbaka. Kvinnan 

säger att hon valde att gå med för att ”det var något lockbete på 10 % på ditt nästa 

köp”.  Kvinnan nämner att hon i början av sitt deltagande tänkt att ”det kan ju vara bra att 

vara med, så att de får veta”, men hon hävdar att det motivet inte håller i längden: “Då skiter 

man i det”. Hon tycker dock att hon kan hjälpa till genom att vara delaktig i Coop 

Medlemspanel: ”Det är det här att, de behöver väl ett underlag och jag kan tycka till, därför är 

jag med”. Deltagandet får henne att känna sig behövd, hon tycker att det känns bra att vara en 

del av det stora hela: “Det är väl alltid bra att många är med så att man får ett bra underlag”. 

Hon hoppas dock att andra paneldeltagare är mer aktiva än henne, ”annars blir det ju jobbigt 

läge”. Kvinnan säger att hon tror att hennes medverkan i Coop Medlemspanel är något som 

”kan vara bra, kanske i längden” för henne som kund. Hon anser att panelen är ett bra verktyg 

så att Coop ”får veta vad folk tycker”. 

)

Engagemang)i)undersökningarna)

Deltagaren säger att hon inte har så mycket tid och därför inte prioriterar att svara på 

undersökningarna. Hon säger att undersökningslängden är avgörande för hennes svar: ”Är 

undersökningarna mer än 5 minuter då orkar jag inte ens öppna dem. Men står det 3-5 

minuter, ja då kan jag göra det. Och det gör jag mycket för att man kan få någon rabatt för 

det”. Kvinnan säger att hon klickar vidare ”mest för att få dem ur vägen”. Deltagaren yttrar 

därför en önskan om att fler undersökningar ska vara kortare: ”För jag känner såhär, att 

egentligen har jag inte tid att vara med alls. Men är de korta, ja då kan jag medverka”. 

Kvinnan säger att det vore bra om hon kunde svara på frågorna på mobilen, “då skulle de få 

fler svar av mig och även kanske de som är lite längre”. Kvinnan säger även att hon skulle 

uppskatta feedback med information om vad Coop Medlemspanel bidragit till, och säger: 

”Skulle det stå: Tack vare panelen… Då känner man sig delaktig på något sätt”. Hon fyller i 

att sådan feedback skulle få henne att motiveras att svara på fler undersökningar. 

 

0 0
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5.0Analys 
För att utreda om värderingar kan vara en variabel av vikt i panelverksamheters 

segmentering analyseras i detta avsnitt Deltagarnas perspektiv. Detta genom att utreda hur de 

tre värderingarna hjälpsamhet, omtanke för andra samt osjälviskhet påverkar deltagarnas 

panelaktivitet. Även den allmänna definitionen av värderingar analyseras, genom att redogöra 

för övriga uppfattningar, åsikter eller omdömen som är framträdande hos paneldeltagarna och 

som har betydelse för deltagarnas aktivitet i Coop Medlemspanel. Inledningsvis analyseras 

deltagarna enskilt, grupperade efter hög- respektive låg aktivitet. I analysens sista skede görs 

en jämförelse mellan deltagarnas värderingar och dess betydelse för panelaktiviteten.  

 

5.10Högaktiva0deltagare 

Detta avsnitt redogör för de tre de högaktiva deltagarnas värderingar. 

 

“Coopveteranen” 

Hjälpsamhet 

Deltagaren nämner att han vill göra en insats för att hjälpa Coop att förbättras och hoppas att 

företaget lyssnar på hans åsikter. Genom att svara aktivt på undersökningarna känner han att 

han kan hjälpa till, om företaget tar åt sig av vad han svarar. Han har dock svårt att se hur 

Coop använder informationen från panelen, men då mannen har en hög svarsfrekvens verkar 

denna tveksamhet inte påverka hans aktivitet. Deltagaren utrycker således en vilja att utföra 

en handling, i syfte att hjälpa andra – i detta fall Coop, vilket innebär att definitionen av 

värderingen hjälpsamhet uppfylls. Värderingen visar sig även påverka deltagarens aktivitet i 

panelen.  

 

Omtanke))

Deltagarens aktivitet kan även, till viss del, kopplas till värderingen omtanke, då mannen 

uttrycker att han hoppas att ”Coop kan ha nytta utav det...”. Syftet med mannens deltagande 

är därmed riktat till Coop. Det blir tydligt att mannen har en omtanke för företaget även 

genom hans starka koppling till företaget, som grundar sig i hans långa arbetslivserfarenhet 

inom Coop. Därmed är även värderingen omtanke, en motivationsfaktor som har inverkan på 

deltagarens höga aktivitet. 
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Osjälviskhet)

Mannens hjälpsamhet riktas främst till Coop, dock är hjälpsamheten inte tillräckligt starkt 

riktad bort från honom själv för att hävda att handlingen kan definieras som osjälvisk. Då 

värderingen hjälpsamhet har koppling till deltagaren själv, är det således främst hjälpsamhet 

och omtanke, snarare än osjälviskhet, som beskriver de värderingar som driver deltagaren att 

svara.  

 

Övrig)uppfattning,)åsikt)eller)omdöme)

En framträdande åsikt som Coopveteranen har är att han är enig med den kooperativa 

ideologin, som enligt den teoretiska definitionen är en värdering. Mannens intresse för 

kooperation och samverkan visar sig i att han, sedan långt tillbaka, varit involverad i olika 

kooperativ – tidigare Coop och numera Kooperativa Ledares Förbund. Denna värdering är en 

anledning till att mannen väljer Coop och även att mannen vill vara en del av företaget. 

Värderingen driver således mannens intresse för dagligvaruaktören och detta intresse var även 

det som gjorde att mannen frivilligt valde att gå med i panelen. Den starka känslan för 

kooperationen kan således hävdas ha inverkan på deltagarens höga aktivitet i Coop 

Medlemspanel.  

 

Det faktum att Coopveteranen är helkund och därmed påverkas av verksamhetens utveckling 

medför att han ser en viss egen vinning i att delta i Coop Medlemspanel. Han har en 

uppfattning om att hans påverkan kan bidra till förbättringar och säger att han försöker 

påverka genom att kommentera i slutet av undersökningarna. Detta gör att mannens aktivitet 

även kan härledas till en värdering av att påverka och inte endast hjälpa till, då han även ser 

att han själv kan ha nytta av att Coop blir bättre. 

 

“Den$Engagerade$Pensionären”$

Hjälpsamhet!

Kvinnan säger att hon önskar att hon kan hjälpa Coop att ”bli en av de stora aktörerna på 

dagligvarumarknaden”. Hennes aktivitet kan därmed härledas till värderingen hjälpsamhet, då 

hon vill hjälpa Coop att förbättras och detta inte endast för hennes egen vinning.  

)

Omtanke)

Kvinnan påvisar även en omtanke om andra då hon säger: ”Panelen är ju ingenting fristående 

alltså mellan mig och Coop, utan det är någonting mellan mig, andra människor, andra 
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kunder, andra konsumenter och sen för en, som någon som Coop då som vill göra någonting 

med, hoppas jag, bra för oss”. Detta visar därmed att även omtanke kan vara en värdering som 

driver kvinnans högaktiva deltagande.  

 

Osjälviskhet)

Hur kvinnan beskriver sitt syfte med att delta är dock inte endast till andras fördel, utan hon 

ser även egen vinning i att delta i panelen. Detta då hon säger att hon bidrar till sitt eget 

välbefinnande genom att svara på undersökningarna. Därmed kan inte värderingen 

osjälviskhet kopplas till kvinnans höga aktivitet.  

 

Övrig)uppfattning,)åsikt)eller)omdöme)

Den Engagerade Pensionärens deltagande kan även kopplas till att hon har en positiv 

uppfattning om Coop, genom utbudet och den trygghetskänsla hon känner, som grundar sig i 

företagets långa historia. Denna uppfattning kan därmed vara en värdering som påverkar 

hennes val att handla på Coop och det faktum att hon är helkund. Det kan dock inte hävdas att 

värderingen har direkta kopplingar till hennes aktivitet, däremot påverkade den henne att gå 

med i Coop Medlemspanel.  

 

Kvinnan delar även Coops tankar om att den kooperativa idén. Hon tycker att det faktum att 

medlemmarna driver verksamheten bidrar med trygghet och det är viktigt för henne att vara 

en del av Coop. Genom sitt deltagande i Coop Medlemspanel känner även kvinnan att hon ”är 

med i ett större sammanhang”, vilket hon hävdar skapar betydelse för hennes deltagande. Den 

positiva uppfattningen av gemenskapen och kooperationen gör att detta kan definieras som en 

värdering för kvinnan. Dessa värderingar kan därmed kopplas till hennes motivation att delta i 

Coop Medlemspanel, då panelen får henne att bli en del av gemenskapen.  

 

En åsikt som är särskilt tydlig för deltagaren är vikten av påverkan. Hon säger exempelvis: 

”Jag är en fyrtiotalist, jag är van att kunna påverka”. Hon kopplar denna värdering direkt till 

hennes höga aktivitet och beskriver hur viktig hon tycker att möjligheten att påverka är. Även 

det faktum att kvinnan deltar i fler webbpaneler vid sidan av Coop Medlemspanel, styrker 

betydelsen av värderingen påverkan för kvinnans aktivitet. Att särskilja påverkan från 

kvinnans värdering av hjälpsamhet blir möjligt då hon säger: ”... en sån här panel fyller ett 

väldigt stort tomrum, för att det är någon som frågar mig: Vad tycker du? och så får jag svara 
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bäst jag vill”. Detta visar att hon inte endast ser deltagandet som en handling för att hjälpa 

Coop, utan att hon själv värdesätter känslan av att få känna sig viktig genom att påverka. 

 

“Fröken$Hjälpsam”$

Hjälpsamhet!

Deltagaren yttrar en vilja om att hjälpa Coop, vilken grundar sig i att hon på senare tid märkt 

att det börjat gå lite sämre för företaget. Hon känner att hon är behövd från Coops sida, och 

besvarar detta genom sitt högaktiva deltagande i Coop Medlemspanel. Därmed kan 

värderingen hjälpsamhet härledas till kvinnans motivation att svara på undersökningarna.  

 

Omtanke)

Även värderingen omtanke går att urskiljas genom att kvinnan säger att hon vill ställa upp för 

att det ska “gå lite bättre” och att hon även hoppas att fler gör detsamma. Hennes omtanke om 

företaget kan därmed kopplas till hennes paneldeltagande.   

 

Osjälviskhet)

I intervjun med kvinnan framkommer att hon inte endast deltar på grund av att hjälpa Coop, 

utan att hon även ser egen nytta i att delta. Detta gör att hon inte kan hävdas drivas av 

värderingen osjälviskhet.  

 

Övrig)uppfattning,)åsikt)eller)omdöme)

Fröken Hjälpsam beskriver att det inte var den kooperativa idén som lockade henne att bli 

medlem i Coop, utan att främst utbudet tilltalade henne då Coop satsar på ekologi och hon 

”tycker att Coop har bra grejer”. Att denna uppfattning kan tolkas som att hon värderar Coops 

utbud och att det påverkar henne att vara helkund. Det framkommer dock inte om denna 

värdering påverkar hennes aktivitet i Coop Medlemspanel. 

 

Angående engagemanget för panelundersökningarna säger deltagaren att hon skulle tycka det 

var kul att kunna påverka ännu mer. Möjligheten att kunna påverka är återkommande i 

intervjun med Fröken Hjälpsam. Vidare berättar deltagaren att anledningen till att hon gick 

med i panelen från början var incitamenten, men att hon numera vill influera. Hon anser att 

hennes deltagande kan bidra till något som är viktigt för henne, i Coops utbud och butiker, 

vilket i dagsläget är det som driver hennes aktivitet. Då Coop är kvinnans förstahandsval vid 

livsmedelsinköp, har företaget betydelse för henne och hon ser att hennes bidrag i panelen kan 
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medföra fördelar, då hon vill att det ska gå bra för Coop. Detta kan kopplas samman med det 

faktum att kvinnan är helkund och att hennes påverkan således kan medföra förbättringar, 

som hon kan dra nytta av. Denna starka åsikt om att det är viktigt att kunna påverka visar sig 

driva hennes höga aktivitet. Även det faktum att hon skulle vilja få ännu mer att säga till om, 

visar hur värderingen påverkan har betydelse för henne. 

 

5.20Lågaktiva0deltagare 

Avsnittet behandlar de lågaktiva deltagarnas värderingar.  

 

“Den$Kooperationtrogne”$

Hjälpsamhet!

Mannen nämner att han tycker det är tråkigt att Coop har haft ”en uppförsbacke” och hans 

känsla av att kunna vara med och förbättra Coops situation, resulterade i att han valde att gå 

med i Coop Medlemspanel. Han säger: ”när det gäller Coop så vill jag ju att det ska utvecklas 

och bli konkurrenskraftigt”. Även om värderingen att hjälpa Coop utvecklas hade inverkan 

för att han skulle gå med i panelen, visar sig denna värdering vara för svag för att driva 

mannen att svara på undersökningarna.  

)

Omtanke)

Mannen uttrycker en viss omtanke om Coop, men trots det är hans aktivitet i panelen låg. 

Detta tyder på att hans omtanke om företaget inte påverkar honom tillräckligt för att delta 

aktivt. 

 

Osjälviskhet)

Inte heller osjälviskhet kan kopplas till mannens värderingar genom vad som framkom i 

intervjun.  

 

Övrig)uppfattning,)åsikt)eller)omdöme)

Den Kooperationstrogne yttrar en stark koppling till Coop och den kooperativa idén, och 

menar att ”det är ju en ideologisk åsikt jag har”. Kooperationen är således en värdering som 

påverkat hans val att anmäla sig till Coop Medlemspanel. Mannen uttrycker dock att 

undersökningarna känns “jobbiga” vilket bidrar till att han har en låg aktivitet i Coop 
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Medlemspanel. Detta trots att han starkt delar Coops kooperativa tanke.  

 

“Den$Produktfokuserade”$

Hjälpsamhet!

Kvinnan säger att hon valde att gå med i Coop Medlemspanel på grund av att hon ville hjälpa 

till och hon säger att hon tycker att det är bra att ställa upp. Då kvinnan har en låg aktivitet i 

Coop Medlemspanel kan denna värdering dock inte hävdas vara en betydande 

motivationsfaktor för hennes panelaktivitet.  

 

Omtanke)och)Osjälviskhet)

Kvinnan yttrar inte något särskilt som kan härledas till varken omtanke om Coop eller 

osjälviskhet.  

 

Övrig)uppfattning,)åsikt)eller)omdöme)

Den Produktfokuserade anser inte att det är viktigt för henne att vara en del av Coop och den 

kooperativa idén har inte någon betydelse för henne. Hon säger dock att Coop har en 

betydande roll i hennes vardag, men att hennes koppling till Coop främst handlar om 

produkterna. Detta visar att den kooperativa ideologin inte driver kvinnans deltagande, men 

att hon däremot har en positiv uppfattning av Coops produkter. Denna värdering kan kopplas 

till det faktum att kvinnan är helkund på Coop, däremot kan den inte sägas påverka hennes 

svarsfrekvens.  

 

Vidare ser deltagaren positivt på panelen och säger: "Jag tycker ju om att få vara med och 

säga till om saker och så. Och sen tycker jag att man ska ställa upp på sådant också, att det är 

liksom att man gör någon nytta... Har man chansen ska man ta den att få påverka”. Angående 

möjligheten att kunna påverka säger hon även: "Det är ju större chans att det kommer att 

hända någonting med det om man säger det, än om man inte säger någonting alls”. Även om 

deltagaren bedömer att det finns en möjlighet att kunna påverka genom att vara med i 

panelen, säger hon dock: "Man ser ju aldrig vart det går, vad det leder till…”. Tydlig feedback 

är således någonting som kvinnan saknar i panelen och hon önskar att hon skulle få se hennes 

"bidrag till det stora hela". Sådan feedback tror hon skulle kunna medföra att hon motiverades 

till att delta oftare i undersökningarna. Detta tyder därmed på att kvinnan värderar påverkan, 

men att hon värderar att få respons från Coop ännu högre. Detta styrks genom att hon tror att 

en tydligare feedback skulle kunna motivera henne att höja sin svarsfrekvens. 
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$

“Den$Tidspressade$Ekologen”$$$$

Hjälpsamhet!

Deltagaren säger att hon är med i Coop Medlemspanel för att “de behöver ett underlag” och 

att hon upplever att Coop behöver hennes hjälp. Detta kan därmed kopplas samman med 

värderingen hjälpsamhet. Att hon hoppas att andra paneldeltagare är mer aktiva än henne, 

tyder däremot på värderingen hjälpsamhet inte är tillräckligt stark för att motivera henne att 

svara på undersökningarna. Något som visar sig genom hennes låga svarsfrekvens.  

 

Omtanke)och)Osjälviskhet)

Det framkommer ingenting i intervjun med Den Tidspressade Ekologen som tydligt kan 

kopplas till omtanke eller osjälviskhet, vilket visar att dessa värderingar inte är av vikt för 

hennes paneldeltagande.  

 

Övrig)uppfattning,)åsikt)eller)omdöme)

Den Tidspressade Ekologen tycker Coop är en bra livsmedelskedja med bra priser och ett 

tilltalande, brett, ekologiskt utbud. Det framkommer att kvinnan inte har något intresse för 

Coop eller företagets kooperativa idé. Värderingen av produkterna är dock inget som hon 

uttrycker är direkt kopplat till hennes aktivitet i panelen. 

 

Kvinnan visar tendenser till att värdera påverkan då hon anser att Coop Medlemspanel är ett 

bra verktyg för att Coop “får veta vad folk tycker”. Hon känner även att möjligheten till 

påverkan, i längden, kan vara bra för henne som kund. Det är dock tydligt att värderingen 

påverkan bromsas av att hon inte ser hur informationen från panelundersökningarna används. 

Deltagaren skulle gärna se att Coop gav mer feedback och berättade om vad panelen har varit 

med och bidragit till. Hon säger: ”Skulle det stå: Tack vare panelen… Då känner man sig 

delaktig på något sätt”. Hon tror att sådan feedback skulle kunna få henne att bli mer 

motiverad att svara på fler undersökningar. Kvinnan värderar således att få uppföljning på det 

hon är med och bidrar till genom sina svar. Detta är något som hon anser skulle kunna 

påverka hennes aktivitet i panelen positivt. 
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Den Tidspressade Ekologen berättar även att hennes tidsbrist får hennes att bortprioritera att 

svara på undersökningarna. Hon påpekar att längden på undersökningen är avgörande för att 

hon ska svara, och även att hon inte lägger ned mycket tid och tanke i sina svar. Deltagaren 

yttrar därmed en önskan om kortare undersökningar och säger: “Egentligen har jag inte tid att 

vara med alls. Men är de korta, ja då kan jag medverka”. Vidare tror hon även att det skulle 

hjälpa om hon kunde svara på frågorna på mobilen, “då skulle de få fler svar av mig och även 

kanske de som är lite längre”. Tiden är således en faktor som kvinnan värderar i hög 

utsträckning och som påverkar hennes svarsaktivitet i panelen. 

 

5.30Värderingar0N0en0jämförande0analys 

Analysen av de sex deltagarna visar att värderingen hjälpsamhet kan härledas till samtliga 

deltagare. Hur värderingen inverkar på aktiviteten skiljer sig däremot. Högaktiva deltagare 

motiveras av att hjälpa till, medan ett annat mönster visar sig för lågaktiva. Det framkommer 

att dessa deltagares vilja att hjälpa till bidrog till deras val att gå med i panelen, men 

värderingen är inte tillräckligt stark för att motivera dem att svara på undersökningarna. 

Vidare är värderingen omtanke främst av vikt för de högaktiva deltagarna, som alla i viss 

mån, visar att de bryr sig om företaget. Även om deltagarna främst ser att deras deltagande är 

av vikt för företaget Coop, ser de även att deras medverkan kan medföra fördelar för dem 

själva. Därmed är osjälviskhet en värdering som inte kan kopplas till deltagarnas 

panelaktivitet. Förutom de tre värderingarna hjälpsamhet, omtanke och osjälviskhet, 

framkommer även att andra värderingar har en inverkan på deltagarnas aktivitet.  

 

En värdering som kan härledas till samtliga sex deltagare, är vikten av att få påverka. Denna 

är dock olika stark för individerna. Värderingen har starka kopplingar med deltagarnas val att 

gå med i panelen och har även uppmärksammats kunna inverka på svarsfrekvensen. Påverkan 

har visat sig vara en särskilt stark motivationsfaktor, vilket exempelvis kan visas genom “Den 

Engagerade Pensionären” och “Fröken Hjälpsam”. De har en hög svarsfrekvens och har 

starka åsikter kring möjligheten att kunna påverka. Denna värdering har även visat sig viktig 

för lågaktiva deltagare. Ett mönster kan dock urskiljas i deras svar, då både “Den 

Produktfokuserade” och “Den Tidspressade Ekologen” önskar en bättre återkoppling av 

paneldeltagandets inverkan på Coops verksamhet. De tror att feedback kan få dem att svara 

mer frekvent på undersökningarna. Även tidsaspekten har visat sig inverka på deltagandet och 

i vissa fall övervinner den viljan att påverka, vilket är fallet för “Den Tidspressade Ekologen”. 
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Kooperationens inverkan är som värdering av stor vikt för en del av individerna, hög- liksom 

lågaktiva. Även om denna värdering är en motivationsfaktor för individerna, främst de som är 

högaktiva i panelen, har det visat sig att kooperationen, ensam, inte är tillräckligt stark för att 

helt driva deltagaren att svara. Detta visas genom “Den Kooperationstrogne” som tydligt 

yttrar en kooperativ ideologisk åsikt, men ändå har låg svarsaktivitet. För att deltagaren ska 

välja att svara mer aktivt, verkar den kooperativa värderingen behöva kombineras med andra 

värderingar som har starkare koppling till själva paneldeltagandet. Inte heller en positiv 

uppfattning av Coops utbud kan, ensam, motivera deltagare att svara aktivt. För att detta ska 

uppnås, behövs andra värderingar. Däremot är en värdering av Coops utbud en förutsättning 

för deltagarnas val att gå med i Coop Medlemspanel.  

 

6.0Slutsatser0
Studien har visat att en förutsättning för att deltagare ska anmäla sig till panelverksamheten är 

att deltagaren har en koppling till företaget som driver panelen, antingen genom 

verksamhetsidén eller utbudet. Dessa värderingar anses dock inte tillräckligt starka för att 

motivera deltagaren till ett aktivt svarande.  

 

En värdering som visat sig ha särskilt stor inverkan på panelaktivitet är påverkan. Individer 

som värderar påverkan högt, har visat sig kunna drivas att svara på undersökningar närmast 

enbart genom detta motiv. Dock har det även framkommit att det, för att påverkan ska driva 

en individ att svara, är viktigt att deltagaren känner att deltagandet uppmärksammas av 

verksamheten som driver panelen. Avsaknaden av feedback, tillsammans med värderingen av 

tid, är det som gör att vissa deltagare som håller värderingen att det är viktigt att kunna 

påverka, har en låg svarsfrekvens. De lågaktiva deltagarna har uppmärksammat brister som 

återfinns inom dessa områden i Coop Medlemspanel, vilket negativt inverkar på deras 

aktivitet. För att även underrepresenterade segment ska svara aktivt, är det således av vikt att 

de värderingar hos individen, som kan kopplas till panelens brister, ses över.  

 

Att högaktiva deltagare kan bortse från dessa brister i panelen har visat sig bero på att dessa 

motiveras av andra värderingar, utöver påverkan, som inte berörs av tidsaspekt eller avsaknad 

av feedback. Hjälpsamhet och omtanke är värderingar som är framträdande för de högaktiva 
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deltagarna, som inte påverkas av dessa brister, då målet är att hjälpa Coop utan att förvänta 

sig något i gengäld. Därmed är hjälpsamhet och omtanke värderingar som, i kombination med 

värderingen påverkan, kan övervinna brister i panelverksamheten och bidra till ett aktivt 

paneldeltagande.  

 

6.10Teoretiska0implikationer0

Syftet med uppsatsen var att undersöka om motivation, som segmenteringsvariabel, kan vara 

av vikt för panelverksamhet. Genom studien kan hävdas att så är fallet. Observationerna av 

deltagarna i Coop Medlemspanel visar att värderingar är en motivationsfaktor för individers 

deltagande i webbpaneler, särskilt värderingar av påverkan, hjälpsamhet och omtanke. Genom 

att dra generella slutsatser från studiens resultat blir det möjligt att utveckla teorier om 

motivation och paneldeltagande. Det blir även möjligt att bidra till forskningen inom den 

webbaserade undersökningsmetodologin. Detta genom att hävda att segmentering utifrån 

värderingar, som kopplas med högfrekvent svarande, skulle kunna användas som metod för 

att minska problematik med svarsbortfall och därmed kunna tillämpas som alternativ till 

viktning. Detta då metoden kan bidra till att alla viktiga variabler i populationen representeras 

i samma utsträckning, genom inbjudan till panelundersökningar riktad mot högt motiverade 

individer inom underrepresenterade segment. De teoretiska implikationerna kan således bidra 

till en ökad förståelse för metodens funktionalitet, samt hur segmentering, panelaktivitet och 

värderingar samverkar. Studiens resultat har även implikationer för teorier om motivation till 

volontärdeltagande, detta då en utveckling av modellen VFI presenterats. 

 

6.20Praktiska0implikationer0

Resultatet av studien visar att individer som värderar möjligheten att påverka, är åtråvärda för 

att nå en hög svarsfrekvens och representativitet. Det är således dessa drag som aktörer inom 

panelverksamhet bör fånga upp, och segmentera deltagare utifrån. I och med att värderingen 

av påverkan har återfunnits motivera deltagare från såväl över- som underrepresenterade 

segment i Coop Medlemspanel, skulle denna metod därmed kunna användas för att få ett 

representativt urval.  Detta eftersom att motiverade deltagare från underrepresenterade 

segment kan fångas upp i segmentering genom faktorn värderingar. Metoden urskiljer därmed 

individer med större sannolikhet att svara aktivt på undersökningar.  
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Coops intresse för motivationssegmentering utifrån värderingar visar sig genom citatet från 

representanten för Coop Medlemspanel om det underrepresenterade segmentet strökunder: 

”Vi ser att de har väldigt låg svarsfrekvens och vi skulle vilja få fler sådana att svara. Då 

skulle man kunna kolla i den gruppen: Här har vi en grupp med hög motivation till att delta. 

Gör vi en snabb undersökning så vill vi gå till just dem för att då vet vi att vi får med den 

gruppen om vi kör en undersökning tre dagar”. Genom intervjun med representanten från 

Coop Medlemspanel framkom även att varken motivation eller värderingar, tillämpas som 

segmenteringsvariabel i dagsläget. Detta antyder att det finns en lucka att fylla, då det visat 

sig att informationen från variablerna kan vara fördelaktig för panelverksamheten. 

Representanten säger att ett representativt urval skulle göra att det blev ”rätt på en gång”, och 

viktning av svaren skulle kunna undvikas. Detta antyder att det finns ett intresse för 

alternativa metoder till viktning, för att nå representativitet. Då Coop vill bevara den 

kooperativa tanken och låta samtliga kunder som vill delta, få komma till tals, är det viktigt att 

den alternativa metoden till viktning tar hänsyn till detta. Att tillfråga medlemmarna om 

värderingar, och därmed segmentera utifrån motivation, skulle leda till gruppering och inte 

uteslutning av individer. Därigenom möter motivationssegmentering de krav som Coop 

ställer. Speciellt gynnsam verkar metoden, från Coops perspektiv, kunna vara för ad hoc-

undersökningar som skickas ut under tidspress. Genom att Coop visar ett intresse för att 

tillämpa motivationssegmentering i Coop Medlemspanel, blir metoden av intresse även för 

andra organisationer som använder sig av webbpaneler.  

 

Uppsatsen har, som tidigare forskning antytt, även kunnat visa att undersökningens 

egenskaper kan påverka svarsfrekvensen. Det är därmed av stor vikt för panelverksamheter att 

ta hänsyn till dessa faktorer vid utformningen av undersökningar. Detta för att bibehålla 

deltagares motivation att svara. 

 

6.30Framtida0forskning0

Studiens resultat är av vikt för forskare aktiva inom undersökningsmetodologi, webbpaneler 

samt segmentering. I och med den ökade populariteten av webbpaneler, såväl som det ökade 

bortfallet, bör ytterligare fokus riktas mot området. För att undersöka hur applicerbar den 

föreslagna segmenteringsmetoden är, då individers motivation och värderingar tas hänsyn till, 

uppmuntras framtida forskning för att säkerställa metodens funktionalitet. Framtida forskning 

kan även rikta fokus mot att ytterligare utreda de undergrupper som kan finnas inom motivet 
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värderingar, för att styrka resultatet av denna studie. Detta för att göra studiens fynd mer 

täckande när det kommer till att härleda motivationen för volontär aktivitet, paneldeltagande 

inräknat. Avslutningsvis har studien uppmärksammat ett behov av framtida forskning som 

berör betydelsen av feedback för panelaktivitet. Det har visat sig att känslan av att få 

feedback, är högt värderat för många av deltagarna. Genom feedback verkar framförallt 

deltagare med en låg svarsfrekvens kunna bli mer motiverade, vilket därmed skulle kunna 

bidra till att de ökade sin aktivitet. Något som skulle ha inverkan på representativiteten i 

urvalet. Detta område är därför intressant att undersöka, för att vidare studera problematiken 

angående bortfall och låga svarsfrekvenser.  
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Muntliga$källor$

Deltagare 1: Kvinna, högaktiv paneldeltagare, strökund. Uppsala. Intervju 28 april. 

Deltagare 2: Man, lågaktiv paneldeltagare, delkund. Uppsala. Intervju 29 april.  

Deltagare 3: Man, högaktiv paneldeltagare, helkund. Intervju 4 maj.  

Deltagare 4: Kvinna, högaktiv paneldeltagare och helkund. Intervju 4 maj.  

Deltagare 5: Kvinna, lågaktiv paneldeltagare, delkund. Intervju 5 maj.  

Deltagare 6: Kvinna, lågaktiv paneldeltagare, helkund. Intervju 12 maj.  

Thomsen, Sara. Konsumentinsiktsanalytiker, Coop. 2015. Mail 23 mars. 

Thomsen, Sara. Konsumentinsiktsanalytiker, Coop. 2015. Mail 28 april. 

Thomsen, Sara. Konsumentinsiktsanalytiker, Coop. 2015. Telefonintervju 20 april.  

Thomsen, Sara. Konsumentinsiktsanalytiker, Coop. 2015. Telefonintervju 4 maj.  



8.0Bilagor 

8.10Intervjufrågor0–0Deltagare0Coop0Medlemspanel0

 
1. Vad är ditt namn? Ålder? Var bor du? Typ av hushåll? 
2. Vilken är din “Coop affär”? Stormarknad eller Coop nära etc.?   
3. Hur länge har du varit medlem i Coop?  
4. Hur länge har du varit medlem i Coop Medlemspanel?  
5. Kommer du ihåg ur det gick till när du blev rekryterad till medlemspanelen?  
6. Vad var orsaken till att du valde att gå med i panelen?  
7. Anser du att de incitament, dvs. rabattkupongerna, du får för ditt deltagande är viktigt? Om ja, i så fall 

på vilket sätt? 
8. Känner du till om det finns andra medlemspaneler? Om ja, är du med i någon annan? vad skiljer dem 

åt?  
9. Hur skulle du beskriva din relation/känsla/koppling till Coop som företag och affär?  
10. Lägger du ner mycket tid/tanke på undersökningarna som skickas ut av Coop Medlemspanel? Skriver 

du i sista kommentars-rutan? 
11. Slutför du varje undersökning du påbörjar?  
12. Har du ett intresse för Coop? På vilket sätt visas det? (Värderingar)  
13. Är det viktigt för dig att vara en del i Coop? (Värderingar) 
14. Betyder kooperativa idén något för dig? (Värderingar) 
15. Känner du att du kan hjälpa till genom att vara en del av Coop Medlemspanel? I så fall på vilket sätt? 

(Värderingar/Social) 
16. Om ja, anser du att din hjälp kan förstärka dina positiva personliga sidor? ”Boosta” din självkänsla? 

(Förstärkning) 
17. Betyder ditt deltagande i panelen något för dig? i så fall på vilket sätt? (Värderingar)  
18. Känner du att du kan bidra till något som är viktigt för dig, alltså Coops verksamhet genom att vara 

aktiv? (Värderingar) 
19. Har du lärt dig något nytt genom deltagande i panelen (ex. om Coop)? Om ja, vad i så fall? (Förståelse) 
20. Tycker du att Medlemspanelen får dig att utvecklas personligen? I så fall på vilket sätt? (Förståelse) 
21. Har du några vänner som är med i panelen? (Social) 
22. Känner du till om andra i din omgivning deltar i panelen? Om ja, vet du varför 

de deltar? (Social)  
23. Anser du att ditt deltagande kan medföra några fördelar för dig själv? I så fall på vilket sätt? Ser du 

karriärsrelaterade fördelar med ditt deltagande? (Karriär)  
24. Anser du att ditt deltagande får dig att framstå som en “bättre” person? (Skyddande) 
25. Känner du en gemenskap/mindre ensam genom att vara en del i Coop Medlemspanel? (Skyddande) 
26. Anser du att deltagandet kan medföra att du själv får chansen att utvecklas som person? Om ja, på 

vilket sätt? (Förstärkning) 
27. Känner du dig “viktig/behövd” genom att vara en del i panelen? (Förstärkning) 
28. Hur pass relevanta tycker du att undersökningarna är? Finns det vissa som är mer eller - mindre 

relevanta? 
29. Brukar du ta del av nyhetsbrev, där Coop berättar vad ni har hjälpt till med i ert paneldeltagande?  
30. Kommer du fortsätta vara del i medlemspanelen i framtiden? 
31. Skulle du vilja vara mer aktiv och kunna ge mer feedback/idéer till Coop?  
32. Slutligen, skulle du vilja komma med några synpunkter till Coop Medlemspanel?  
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