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Förord	  
Vi vill tacka alla som har hjälpt oss att genomföra denna studie. Först och främst vill vi 

tacka deltagarna som ställt upp på intervjuer och bidragit med nyttig information. Vidare 

vill vi tacka vår handledare, Aku Valtakoski, med sin kunskap och erfarenhet bidragit med 
värdefull kritik och vägledning under studiens gång. Vi vill även tacka alla som tagit sig tid 

att läsa vår uppsats och bidragit med feedback. Sist av allt vill vi tacka varandra för gott 
samarbete och mycket skratt.  

 
Johanna Atterström & Danielle Gränström  

 

 
  



 
 
	  

 

Sammanfattning	  
 

Titel: E-handel av livsmedel 

 
Författare: Johanna Atterström & Danielle Gränström 

 
Handledare: Aku Valtakoski  

 
Nyckelord: e-service quality, consumer decision process, online consumer behaviour, 

grocery shopping 

 
Bakgrund: E-handel växer drastiskt och utgör idag en större del av marknaden. Detta har 

lett till ett digitalt skifte och fler väljer att e-handla. Det har sin påverkan på 
dagligvaruhandeln eftersom det finns nya och bekväma sätt att e-handla mat på. Vidare 

skiljer sig e-handel av livsmedel från den generella e-handeln, vilket kan förklaras genom 
att livsmedel blir problematiskt att uppfatta i onlinemiljö eftersom beröring, syn och lukt 

ofta krävs.  

 
Syfte: Syftet med studien är att få en ökad och djupare förståelse hur e-service quality 

påverkar kundernas köpbeteende inom digital mathandel. Vidare är syftet att identifiera 
märkbara faktorer inom e-service quality som påverkar kundens köpbeteende. 

 
Metod: Detta är en kvalitativ studie som har haft ett abduktivt angreppsätt, vilket är en 

kombination av en induktiv och deduktiv ansats. Det empiriska materialet har samlats in 
genom sex semi-strukturerade intervjuer med Zeithaml, Parasuraman & Malhotra (2002) 

e-service quality dimensioner som grund. Därefter analyserades det empiriska resultatet 

med köpprocessens olika steg.  
 

Slutsats: Genom studien kan vi se att det inte fanns några markanta skillnader bland de 
intervjuade personerna vilket vi tror kan bero på hög internetvana. Tack vare studien så kan 

vi se att det finns ett flertal tydliga faktorer inom e-service quality dimensionerna som 
påverkar kundens köpprocess. Eftersom detta är ett ämne som ständigt uppdateras i samtid 

med den digitaliserade utvecklingen så är det nyttigt att studera just för att de gamla 

barriärerna ersätts av nya. 
  



 
 
	  

 

Abstract	  
 

Title: E-commerce of grocery  

 
Authors: Johanna Atterström & Danielle Gränström 

 
Supervisor: Aku Valtakoski 

 
Key words: e-service quality, consumer decision process, online consumer behaviour, 

grocery shopping 

 
Introduction: E-commerce has shown a large increase in the last years and constitutes a 

great portion of the market. This has led to a digital shift and more people choose to e-shop. 
This has affected the retail business, since there are new, more comfortable ways to buy 

your groceries. Furthermore, the food e-commerce differentiates from the general e-
commence, since customers feel comfortable being able to smell, touch and see the 

groceries they are buying.  

 
Purpose: The purpose of this study is to achieve a higher and deeper knowledge of how 

the e-service quality affects the customers purchasing behavior in a digital food commence. 
Furthermore, the purpose is to identify notable factors within e-service quality which 

affects the customers purchasing behavior.  
 

Method: This is a qualitative study which has had an abductive approach. It is a 
combination between an inductive and a deductive attempt. The empirical material has 

been collected through six semi-structured interviews with Zeithaml, Parasuraman & 

Malhotra (2002) e-service quality dimensions for basis. Thereafter the empirical results 
were analyzed with the different steps of the buying process.  

 
Conclusion: Through this study, we noticed no significant difference between the 

interviewees which probably is a result of a high "internet habit". Thanks to the study, we 
were able to conclude that there are a number of distinct factors within the e-service quality 

dimensions that affects the customers purchasing behavior. Seeing that this is a subject 

going through constant development in contemporary with the digital evolution we find it 
useful to study, because the old barriers are replaced with new ones. 
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1 Inledning	  	  
I detta kapitel introduceras bakgrunden till studiens forskningsområde. Vidare beskrivs 

problemformuleringen med tidigare forskning samt motivering till studien. Därefter 
presenteras syfte och forskningsfråga och avslutningsvis beskrivs studiens avgränsning. 

 

1.1 Bakgrund	  

Vi lever i en alltmer digitaliserad värld som ständigt utvecklas där e-handeln är något som 

växer drastiskt. De kunder som tidigare har valt att handla i fysiska butiker väljer istället att 
konsumera på internet. Att det är ett digitalt skifte råder inget tvivel om då det idag är 

lättare för konsumenter att handla online genom användarvänliga appar och webbsidor 
(Solomon, 2017). Denna digitala utveckling har påverkat dagligvaruhandeln där det idag 

finns nya moderna och bekväma sätt att handla sina livsmedel på online. (Digital 

mathandel, 2018). Den digitala mathandelns utvecklingen började med aktörer som erbjöd 
färdigplanerade ”middagskassar” med recept hemkört till kunden. Därefter fick den digitala 

mathandeln i form av ”lösplock” framfart där kunden själv får plocka sina varor online 
(ibid). Lösplock har växt drastiskt på senare tid och har idag majoriteten av den digitala 

matmarknaden, den står nämligen för 70% (Digital mathandel, 2018). Statistik visar även 
att lösplock har ökat sin försäljningsintäkt med hela 48% medan middagskassarna har 

minskat med 4% för år 2018 (Svensk digital handel, 2018).  

 
E-livsmedelsbranschen hade år 2018 en tillväxthastighet på 27% vilket resulterade att 

branschen blev den med starkast tillväxt. Däremot visar det sig att det är en relativt liten 
andel av e-handelskonsumenter som faktiskt har e-handlat mat, närmare bestämt 12%. 

Postnord menar här att detta pekar på att det finns tillväxtpotential inom branschen genom 
nya kunder. Dessutom så står den digitala mathandeln endast för 1.9% av den totala 

försäljningen inom livsmedel vilket även det är en relativt liten del (Postnord, 2018). 
Mortimer et al., (2016) lyfter just skillnaden mellan att köpa matvaror online och den 

generella online handeln. Det framkom att konsumenter som e-handlar generellt, jämför 

mer och gör enstaka inköp till skillnad från inhandling av livsmedel som görs mer 
regelbundet. Vidare argumenterar Jonsson, Stoopendahl och Sundström (2015) att 

köpprocessen har förändrats på grund av att folk idag är ständigt uppkopplade på internet 
via smartphones, surfplattor eller liknande som knappt existerande för 20 år sedan. 

 
I och med den kraftiga ökningen inom online konsumtion argumenterar flertalet forskare 

för vikten av webbutikens kvalité där e-handeln sker. Det är då av stor betydelse att företag 

som är aktiva inom e-handeln förstår hur kunder beter sig på nätet och hur de utvärderar 
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dess webbutik för att kunna förbättra den erbjudna servicen och därigenom få nöjda 

återkommande kunder (Zeithaml, Parasuraman & Malhotra, 2002). Blut (2016) citerar 

Parasuraman, Zeithaml & Malhotra (2005) som förklarar e-service quality som hur mycket 
en online butik underlättar en effektiv shopping, betalning och leverans för kunden. 

Flertalet olika dimensioner inom e-service quality har studerats av forskare som påverkar 
servicekvalitén, såsom informationskvalitén, estetiken, tillgången till varor, webbplatsens 

personifiering och systemtillgänglighet samt uppfyllelse (Blut, 2016).  
 

1.2 Problemformulering	  

Kotler, Armstrong & Parment (2017) beskriver dagligvaror samt lågengagemangsprodukter 

som frekvent köpta varor. Det som även utmärker denna produktkategori är att priset är 

lågt och att det krävs lite planering och jämförelse mellan alternativen. Huang och Oppewal 
(2006) visar på typiska matvaruprodukter som utmanar onlinemiljön genom att de 

vanligtvis uppfattas genom beröring, syn eller lukt, exempelvis frukt, bakverk och kött. 
Mortimer et al., (2016) redogör att detta bidrar till komplikationer för matvaruhandeln 

online och betydelsen ökar av att kunderna får bra kvalité levererad för att behålla tillit. 
Fastän företagen garanterar kvalité och färska produkter så är preferenserna heterogena 

hos konsumenterna, vilket blir bidragande faktor till de svårigheter som har presenteras för 

matvaruhandeln online (Huang & Oppewal, 2006; Heng et al., 2018). Heng et al., (2018) 
diskuterar vidare att kvalitén är subjektiv hos just produkter som uppfattas genom 

sinnesintryck, som livsmedel. Digital mathandels årsrapport (2018) visar att 31% av 
konsumenter väljer bort att handla maten online på grund av att de inte litar på att kvalitén 

är lika bra som i fysisk butik, där de själva får välja. 
 

Tidigare forskning har berört den generella e-handeln och dess e-service quality. Däremot 

saknas det forskning inom livsmedelsbranschens e-handel och vad som utmärker 
produktens egenskap inom livsmedelsbranschen jämfört med den generella e-handeln. 

Bauerová (2018) redogör om att tidigare forskning har gjorts inom livsmedelsbranschens e-
handel där mestadels av fokusen ligger på situationsfaktorer eller attityd. Medan Bauerová 

(2018) väljer att fokusera på leveransvillkoren och hur det påverkar kundens köpbeteende. 
Karimi, Papamichail & Holland (2015) anser att för lite empirisk forskning har genomförts 

angående köpprocessens steg som innefattar just beslutfattandet och produktkunskapen 
och vilka effekter det får på online konsumentbeteendet. Även Heng et al., (2018) belyser 

att för lite forskning har gjorts angående faktorerna som påverkar konsumenters köp av 

mat online.  
 

Forskning visar på att det är betydelsefullt för företag som är aktiva inom e-handel att 
ständigt utveckla servicen de erbjuder (Blut, 2016). Detta skall göras i syfte att företagen 

ska kunna uppfylla kundernas behov. Men för att dessa behov ska kunna uppfyllas menar 
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Blut (2016) att chefer måste förstå hur kunder uppfattar och sedan utvärderar webbutikens 

service. Flertalet studier har gjorts inom e-service quality men med fokus på olika 

dimensioner. En av dessa är en studie gjord av Blut (2016) som visar på att det finns många 
olika attribut relaterade till fyra huvudsakliga dimensioner inom e-service quality, 

webbsidans design, kundens uppfyllande, kundtjänst samt säkerhet och integritet som 
måste beaktas. Vidare har Jiang, Jun & Yang (2015) genomfört en studie gällande e-service 

quality och dess effekt på kundlojalitet där fem nyckelfaktorer identifierades inom e-service 
quality, nämligen: omsorg, tillförlitlighet, produktportfölj, enkel användning och säkerhet.  

 

Detta ger studien relevans att undersöka e-service quality och hur det påverkar 
kundbeteendet i den traditionella köpprocessen inom digital mathandel. Detta i syfte för att 

få lojala kunder som ökar konkurrenskraften (Wen et al., (2014). Vidare poängteras även 
att kvalité är kopplat till kundtillfredsställelse, kundlojalitet och återköpsintentioner vilket 

ger studien ytterligare relevans att undersöka servicekvalitet inom digital mathandel så 
aktiva företag inom denna bransch kan utvecklas och förbättras (ibid). 

 

1.3 Syfte	  och	  forskningsfråga	  	  

Syftet med studien är att få en ökad och djupare förståelse hur e-service quality påverkar 

kundernas köpbeteende inom digital mathandel. Vidare är syftet att identifiera märkbara 
faktorer inom e-service quality som påverkar kundens köpbeteende. Detta leder fram till 

studiens forskningsfråga:  

	  

• Hur påverkar e-service quality kundernas köpbeteende inom den digitala 
mathandeln?  

 

1.4 Avgränsning	  	  

Studien kommer avgränsa sig till ett svenskt e-handelsföretag inom livsmedelsbranschen 
där lösplock erbjuds vilket innebär att kunden själv kan välja sina egna 

livsmedelsprodukter, alltså exkluderar studien “middagskassar”. Studien kommer således 

behandlas utifrån ett kundperspektiv och deras uppfattning. Vidare kommer studien 
begränsas till e-service quality och sex utvalda dimensioner samt köpprocessen som 

presenteras vidare i teoriavsnittet.   
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2 Teoretisk	  referensram	  
I teoriavsnittet presenteras e-service quality baserat på tidigare forskning samt 
köpprocessen enligt Kolter et al., (2017) vilket utgör studiens teoretiska referensram.  
 

2.1 Teoretisk	  referensram	  

2.1.1 E-‐service  quality    

E-handelns drastiska tillväxt har lett till att företag blir allt mer intresserade av hur 
konsumenter tänker och sedan utvärderar kvalitén på webbsidan där e-handeln sker 

(Wilson et al., 2008). Blut (2016) citerar Wolfinbager och Gilly (2003) som definierar e-

service quality som processen från informationssökning, sekretesspolicy, 
webbplatsnavigering, orderprocessen, kundserviceinteraktionen, leveransen, returpolicy 

och till sist tillfredsställelse med produkten. Flertalet attribut påverkar e-service quality 
inom dimensionerna webbsidans design, uppfyllelse, kundtjänst och säkerhet/integritet 

(Blut, 2016). Nätbutikens webbdesign påverkas exempelvis av informationskvalitén, 
estetiken, webbplatsens bekvämlighet, tillgången till varor, webbplatsens personifiering och 

systemtillgänglighet (ibid). Författaren belyser även att man inte ska glömma att kundens 

uppfyllelse säkerställer en utomordentlig webbutik såsom leveranstid, leveransens 
noggrannhet och att de levererade varorna är i bra skick samt säkerställa datasäkerheten 

och integriteten.   
  

Zeithaml et al., (2002) talar också om vikten av webbsidans servicekvalitet för företag som 
är aktiva inom e-handel. Företag ska lägga mer fokus på e-service quality som inträffar 

innan, under och efter köpet och mindre fokus på e-commerce (ibid). Detta menar 
författarna ska göras i syfte att få lojala kunder som återkommer. Vidare nämner de i sin 

studie att genom akademisk forskning har ett visst antal dimensioner tagits fram som 

kunder utvärderar när det gäller nätbutikers webbsida och dess service, nämligen: 
tillgänglig information och innehåll, enkel användning, säkerhet och integritet, grafisk stil 

och uppfyllelse samt övriga kriterier som vi har valt att kalla kundservice och svarsfrekvens. 
De tidigare nämnda dimensionerna kommer att användas som grund i denna studie.  

	  

2.1.2 Dimensioner  E-‐service  quality  

Informationsinnehåll  och  tillgänglighet  

Denna dimension anses vara av stor betydelse för inköp som sker online då en av orsakerna 

till att personer väljer att handla online är på grund av den stora mängd information som 

finns tillgänglig på internet (Zeithaml et al., 2002). Kunden ska inte behöva kontakta en 
säljpersonal från det aktuella företaget för att få ut information om produkten utan ska få ut 

tillräcklig informationen från webbsidan (ibid). Information om pris och kvalité är viktiga 
faktorer då det tycks öka kundtillfredsställelsen samt chans till återköp (ibid). Vidare menar 



 
 
	  

 5 

Zeithaml et al., (2002) att det visar sig att en av de betydande faktorerna är att kunna 

jämföra olika produkter. Wen et al., (2014) beskriver att informationen på hemsidan 

gällande servicen och produkten ska vara exakt uppdaterad, lättförståelig och anpassad för 
konsumentens behov. Författarna belyser ytterligare att pris och produktnamn är attribut 

som kunden använder när kvalitén utvärderas (ibid).  
 

Enkel  användning	   
Denna dimension handlar om enkelheten i användning av hemsidan. Det ska vara enkelt 
att navigera sig på hemsidan och förstå vilket det nästkommande steget i processen är 

(Zeithaml et al., 2002). Författarna förklarar det som hur effektiv webbutikens hemsida är 

att hjälpa kunderna att slutföra den aktuella uppgiften, exempelvis ett köp (ibid). Vidare 
lyfter Jiang et al., (2015) att användarvänlighet är en mycket betydelsefull dimension då det 

visade sig påverka servicekvalitén mest i den genomförda studien. Det förklaras som att en 
för svårnavigerad hemsida kan leda till att konsumenten ej slutför sin uppgift (ibid). 

Zeithaml et al., (2002) belyser även att dimensionen är av stor vikt då transaktioner över 
internet kan upplevas som komplexa och skrämmande. Det är då betydelsefullt att en 

enkelhet i betalningsprocessen finns för att skapa en god servicekvalitet. Slutligen 

innehåller dimensionen även faktorer som en bra sökfunktion och nedladdningshastighet 
(Zeithaml et al., 2002). 
	  

Säkerhet  och  integritet 

Detta berör faktorer gällande hur kundens personliga information hanteras på webbsidan. 

Gällande säkerhet är en central del att informationen som företaget får in genom 
webbsidan hanteras på ett anonymt sätt så att informationen inte delas med andra kunder 

eller webbsidor (Zeithaml et al., 2002). Blut (2016) menar på att kunder undviker att 

handla från e-handelsföretag där de upplever osäkerhet med att lämna ut sina 
kortuppgifter. Dimension innefattar även integritet vilket handlar om att minska risken för 

bedrägeri och ekonomisk förlust vid användning av sitt kreditkort via hemsidan (Zeithaml 
et al., 2002). Samtidigt så menar Blut (2016) att e-handelskonsumenter förväntar sig att e-

handelsföretaget skyddar dem mot bedrägeri och stöld. Enligt Wen et al., (2014) är 
säkerhet och integritet en av de dimensioner som påverkar kundens upplevda 

servicekvalitet i hög grad till skillnad från Jiang et al., (2015) som förklarar att det den 

faktor som har minst betydelse. 
	  

Grafisk  stil 

Flertalet forskare förklarar att den grafiska stilen är en viktig del för webbsidan då 
utformandet av estetiken och typsnitten påverkar kunderna att stanna kvar på hemsidan 

för att slutligen genomföra ett köp (Wen et al., 2014). Inom denna dimension hör flertalet 
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aspekter inom estetik till. Det berör områden såsom utformning av webbsidan, färger, 

typsnitt och teckenstorlek, antalet bilder, fotografier eller animationer (Zeithaml et al., 

2002). Enligt Blut (2016) är layouten av stor vikt när man ska fatta ett köpbeslut. Wen et 
al., (2014) styrker även detta och redogör att den visuella bilden av produkten är av stor 

betydelse för att påverka kundernas uppfattning av kvalité. Detta är av stor vikt på grund av 
att de klassiska attributen som människor använder gällande att bedöma kvalité inte kan 

användas online (ibid). 
 

Uppfyllelse  och  tillförlitlighet 

Blut (2016) menar att uppfyllelse handlar om e-handelsföretagets förmåga att leverera den 

produkt som kunden förväntar sig. Dimension är främst relevant i slutet av köpprocessen 
då ordern redan är lagd. Hit hör således attribut relaterade till att produkten motsvarar det 

som hemsidan angett den som så tillförlitlighet finns, att leveranstiden är korrekt samt rätt 
pris. Det är ytterst viktigt att den levererade produkten kommer i bra skick och att den inte 

har några defekter (ibid). Ytterligare beskriver Blut (2016) att dessa attribut är av stor 
betydelse för den övergripliga bedömandet av e-handelsföretags kvalité. Zeithaml et al., 

(2002) studie resulterade i att denna dimension är den främsta som kunder bedömer 

gällande servicenivån på webbsidan. Vidare var dimensionen den näst främsta faktorn 
gällande lojalitet och möjlighet till återköp (ibid).  

 

Kundservice  och  svarsfrekvens 

Enligt Zeithaml et al., (2002) är tillgången till nödvändig information och svarsfrekvens 

betydande faktorer inom e-service quality. Tillgång till nödvändig information innebär att 

webbsidan visar information om adress, mailadress, telefonnummer till kundsupport eller 
liknande. Gällande svarsfrekvensen handlar det om hur snabbt företaget med webbutiken 

svarar från de kontakt-kanalerna de erbjuder (Zeithaml et al., 2002). Blut (2016) förklarar 
att en tillförlitlig och lättillgänglig kundservice med en svarsfrekvens är av stor betydelse för 

kundtillfredsställelsen. Dessutom klarläggs att kundservice är en stor faktor gällande den 
övergripliga bedömningen av kvalité från kunder. Zeithaml et al., (2002) visar på att 

kunder förväntar sig återkoppling när en beställning har gjorts genom orderbekräftelse till 
mail samt när leveransen är utskickad och om den förväntas vara i tid.  
 

2.1.3 Köpprocessen  

Enligt Karimi, Papamichail & Holland (2015) visar köpprocessen en översikt av hur 

konsumentbeteendet förhåller sig till ett köpbeslut. Det visar hur en konsument 
bestämmer, värderar och når sitt val i de olika stegen. Processen innefattar både steg innan 

köpet sker och räcker sig till beteendet långt efter köpet (Kotler, Armstrong & Parment, 
2017).  
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Köpprocessens fem kärnstadier är enligt (Kotler et al., 2017; Butler & Peppard, 1998) 

behovsupptäckt, informationssökning, utvärdering av alternativ, köpbeslut och 
efterköpsbeteende. Enligt Kotler et al., (2017) så menar författarna att det är viktigt att ha 

koll på hela köpprocessen för att överskådligt se hur kunder för sig genom de olika stegen. 
Därmed finner vi det relevant att ha med hela köpprocessen till denna studie för att få 

möjlighet att bilda en överskådlig blick av hur konsumentens beslutfattande ter sig fram till 
ett köp.  

 
Figur 1: Köpprocessen (Kotler et al., 2017). Egen bearbetning. 

	  

Behovsupptäckt    

I det första stadiet så upptäcks ett behov eller problem som utgör sig grunden för att 

efterföljande steg i köpprocessen ska kunna inträffa (Butler & Peppard, 1998). Dessa behov 

eller problem skildras genom interna stimuli och externa stimuli. Det interna stimulit kan 
förklara det inre behovet som sker vid törst och hunger som leder till köp. Vidare så kan det 

externa stimuli uppmärksammas från omvärlden exempelvis en säljfrämjande kampanj 
som kan väcka ett behov eller önskemål (Kotler et al., 2017; Butler & Peppard, 1998). 

Konsumenter vill i detta stadie fylla gapet mellan det faktiska tillståndet och önskade 
tillståndet (Butler & Peppard, 1998). Vidare poängterar författarna att det är 

grundläggande att förstå konsumentens behov och önskemål i detta tidiga stadie för 

företag. Inom e-handel är det vanligt att spåra konsumenter internetanvändning så att 
aktiviteter, intressen och köpbeteende kan uppmärksammas (ibid).  

 

Informationssökning    

Efter att konsumenten har upptäckt ett behov så börjar informationssökning. Hädanefter 
kommer konsumenten vara mer uppmärksam på det identifierade behovets utbud av 

information (Kotler et al., 2017). Konsumenterna kan få informationen via kommersiella 
källor, personliga källor, publika källor eller erfarenhet. Den mest förekommande 

informationskällan är kommersiella källor som fås genom annonser, webbsidor och 

skyltning. Däremot är de personliga källorna den mest effektiva kanalen då produkten har 
utvärderats från en närstående användare (ibid). Detta leder till att konsumenterna idag vet 

mer om olika erbjudande, produkter och kan jämföra (ibid). Enligt Punj (2012) kan det 
göras bättre beslut online eftersom konsumenten kan söka efter produktens egenskaper och 

det bästa priset. Däremot poängterar Punj (2012) att det kan vara tidskrävande att navigera 
bland alla de olika produkt-alternativen. Butler & Peppard (1998) menar att osäkerheten 
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hos konsumenter kan öka när för mycket information ges. 

 

Utvärdering  av  alternativ 

Efter konsumenten har samlat in olika alternativ så behövs utvärdering och analysering för 
att slutligen välja en viss produkt eller visst varumärke Kotler et al., (2017). Detta görs olika 

för varje produkt och köp situation eftersom kriterierna är skiljer sig för varje konsument 
(ibid). Wen et al., (2014) beskriver att produktkvaliteten är en viktig faktor gällande 

köpprocessen. Under en online-köpprocess har inte kunden möjlighet till att använda de 
naturliga attributen (känna, klämma och se) för att bedöma kvalitén på produkterna (ibid). 

På grund av detta så uppfattar konsumenterna produktkvalitet genom förväntningar, 

tidigare erfarenhet och word of mouth (Kim, Ferrin & Rao, 2008). Court et al., (2009) 
beskriver att konsumentdriven marknadsföring ökar i betydelse i utvärderingsfasen och 

utbyts genom recensioner, word of mouth från familj och vänner och tidigare erfarenhet 
sinsemellan konsumenterna som utbyts. 

 
Enligt Court et al., (2009) så söker konsumenter mer aktivt efter information, recensioner 

och rekommendationer online. Även Kotler et al., (2017) menar att påverkan från andra 

konsumenters upplevelser blir allt betydande vid utvärdering av alternativ och utbyts 
genom raknings- och jämförelsesajter. E-barometerns (2018) undersökning visar att 

produktrecensioner är den främsta önskan för e-konsumenter och därefter vassare bilder, 
produktjämförelse och kundomdömen. 	  

	  

Köpbeslut 

I detta stadie tas beslut av konsumenten om den väljer att följa köpintentionen och köpa 

produkten samt var och hur köpet sker (Butler & Peppard, 1998; Kotler et al., 2017). 

Författarna menar att köp som görs på webben konkurrerar genom att behöva ge 
konsumenten en spännande och intressant shoppingupplevelse. Kotler et al., (2017) 

observerar att faktorer som andras attityder eller oväntade situationsfaktorer kan påverka 
köpbeslutet. Andras attityder kan påverka vägen till köpbeslutet genom att någon i 

köparens omgivning visar sig tycka på ett visst sätt som påverkar (ibid). Annars menar 
författarna att oväntade situationsfaktorer kan påverka vägen till köpbeslut genom att 

konsumenten har bildat förväntningar om pris och produktegenskaper. Därefter så kan det 

visa sig att priset har gått upp eller att något som påverkar köpintentionen och göra så att 
konsumenten ändrar sig i detta slutliga skede av processen (ibid). Vidare menar Butler & 

Peppard (1998) att det ska det framkomma tydligt med hjälp av grafisk design hur man 
beställer, betalning och information kring leverans så att köpet enkelt kan genomföras utan 

störning. Betalningsmetoderna som erbjuds ska vara säkra så konsumenten kan känna sig 
trygg med hur och var köpet sker (ibid).  
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Efterköpsbeteende    

Huruvida konsumenten är missnöjd eller nöjd visas genom efterköpsbeteendet (Kotler et 
al., 2017; Wen et al., 2014). Det som avgör det i detta steg är om förväntningarna uppfylls 

och gapet mellan det faktiska och önskade tillståndet som önskades under behovsupptäckt 
fylls (ibid). Butler & Peppard (1998) menar att i detta steg uppfattas det totala 

konsumentbeteendet. De menar att i detta steg bör man se efter hur konsumenterna 
produktens leverans, hur den används och graden av tillfredsställelse. Vidare så menar 

Butler & Peppard (1998) innovativa idéer i många fall kommer från konsumenter och 
därmed ökar behovet att kunna sköta uppföljning i detta stadie. Vilket i slutändan kan leda 

till att lojalitet och tillfredsställelse hos konsumenterna uppkommer och leder till 

upprepade köp (ibid). Vidare så menar författarna att det ligger stor vikt vid att ha en 
uppdaterad sida och kunna besvara frågor för att kunder ska återvända.  

 

2.1.4 Teoretisk  summering  

Flertalet dimensioner visar sig påverka service kvalitéten hos webbutiker och denna studie 

fokuserar på: informationsinnehåll och tillgänglighet, enkel användning, säkerhet och 
integritet, grafisk stil, uppfyllelse och tillförlitlighet och till sist kundservice och 

svarsfrekvens. Köpprocessen visar översiktligt hur en konsument går tillväga genom 
köpprocessens steg och vad som kan påverka under processens gång. Först skapas ett 

behov som vidare leder till att sökande av information och utvärdering av alternativen. 

Dessa steg leder vidare till självaste köpbeslutet som i sin tur räcker sig till ett 
efterköpsbeteende som styrs av om kunden är nöjd eller missnöjd. Syftet med studien är att 

erhålla en djupare förståelse hur e-service quality påverkar kundens köpbeteende. För att 
kunna ta reda på detta ger köpprocessen en tydlig och överskådlig bild för när och hur 

dimensionerna påverkar kunderna i deras köpprocess. Kotler et al., (2017) förklarar 
dessutom att marknadsförare kan hjälpa kunder genom att studera och ha koll på 

köpprocessen. Vidare är fördelen med köpprocessen är att det ses utifrån kundens 

helhetsperspektiv och hur den agerar i de olika stegen av köpprocessen. Det lämpar sig 
särskilt när studiens insamling av empiri sker genom kundens perspektiv.  
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Figur 2: Integration av teorier. Egen bearbetning. 
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3 Metod	  
Detta kapitel presenterar studiens metodval. Vidare beskrivs studiens vetenskapliga 

ansats, datainsamling och dess genomförande samt hantering av empirin. Därefter 

presenteras kvalitetsaspekter, metodkritik och källkritik. Avslutningsvis beskrivs 
analysmetoden och etik.  

 
Nedan presenteras en tabell över metodvalen. 
 

Tabell 1: Översikt av metodval 

Forskningsstrategi Kvalitativ 

Forskningsmetod Semistrukturerade intervjuer 

Ansats Abduktion  

Urval Snöbollsurval 

Analysmetod Tematisk analys 

 
 

3.1 Metodval	  	  	  

Enligt Bryman & Bell (2017) så finns det två olika typer av forskningsstrategier, kvantitativ 
eller kvalitativ. Rienecker & Jörgensen (2017) menar att kvantitativ forskning fokuserar på 

hur många och hur ofta medan den kvalitativa forskningens huvudfokus är hur och varför. 
Denna studies frågeställning kan huvudsakligen besvaras med kvalitativ metod för att få 

djupgående svar med beskrivande ord från intervjupersonerna gällande servicekvalitén, 

istället för antalet som kvantitativ metod fokuserar på. Genom kvalitativ metod vill vi få 
uppfattning om konsumenternas egen upplevelse om verkligheten (Barnham, 2015). 

Studien kommer då att ges från hermeneutiskt tolkningsperspektiv som appliceras genom 
att få förståelse av människors beteende (Bryman & Bell, 2017). Vidare har tidigare 

forskning gjorts inom kvantitativa metoder som berört e-service quality vilket ökar 
incitamentet att genomföra denna studie genom kvalitativ metod.   
 

Det har genom kvantitativ forskning av Wen et al., (2014) besvarats vilka faktorer som 

utgör sig vara viktiga inom e-service quality. Eftersom denna studie har som syfte att 
besvara hur e-service quality dimensionerna påverkar köpprocessen och få djupare 

förståelse så räcker det inte med den informationen som presenterats i tidigare kvantitativa 
forskningar. Därmed har denna studies primärdata bestått av kvalitativa intervjuer för att 

få kundens perspektiv och upplevelse på e-handel som besvarar syftet.  
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3.2 Ansats	  	  

Studiens tillvägagångssätt benämns som abduktion, vilket betyder att både deduktiva och 
induktiva ansatser används för att stegvis få en uppfattning genom att röra sig fram och 

tillbaka mellan teori och empiri (Alvehus, 2013). Enligt Patel & Davidson (2003) så leder 
detta till att man inte blir lika bunden som om bara en av dessa ansatser, induktion eller 

deduktion hade använts. Den abduktiva ansatsen möjliggör pendlandet mellan teori och 
empiri vilket har underlättat denna studies förståelse för det empiriska resultatet och 

analysen. Vidare kommer både induktion och deduktion beskrivas samt hur det har 

tillämpats i studien.  
 

Bryman & Bell (2017) beskriver den induktiva processen genom att börja med insamling av 
empiri för att sedan utveckla teorier som passar till en vidare analys. Genom det induktiva 

tillvägagångssättet så har den empiriska insamling tagit fram teori eller begrepp som i 
efterhand visat sig lämpa för denna studie. Under studiens gång har teori utvecklats efter 

att empirin har sorterats. Detta för att empiriska resultatet behövde en mer utvecklad 

teoretisk referensram i syfte att få en mer djupgående analys.  
 

Författarna beskriver vidare att den deduktiva processen har teori som utgångspunkt som 
därefter analyseras med empirin. Att ha teorier som utgångspunkt lämpar sig till denna 

studie just för att begränsas och nischas till de områden som vi väljer att undersöka. De två 
teorier som denna studie har som utgångspunkt är köpprocessen och e-service quality som 

senare har byggts på mer genom den induktiva processen. Dessa teorier har legat till grund 
för utformandet av intervjuguiden samt det empiriska resultatet som har analyserats.   

 

3.3 Datainsamling	  

3.3.1 Primärdata  

Den primära insamlingen av data har skett genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer. 

Bryman & Bell (2017) rekommenderar att låta intervjun vara flexibel och röra sig 
obehindrat, just för att släppa fram intervjupersonens perspektiv om vad som anses vara 

viktigt och relevant. Genom att ha en semistrukturerad intervju ges flexibilitet och frihet 
och görs genom att upprätta en lista på frågor som ska ställas på valda specifika ämnen, 

vilket kallas för en intervjuguide (Bryman & Bell, 2017). Frågorna i intervjuguiden ställdes 
överlag i samma ordning och det tillkom inga större olikheter i följdfrågorna som ställdes. 

Till det har vi antecknat intervjupersonens bakgrundsfakta (ålder, internetvana och 

livssituation) för att senare kunna sätta in svaret i ett sammanhang (Bryman & Bell, 2017).  
 

Intervjuguiden har byggts på fem valda dimensioner inom webbsidans service quality 
baserat på Zeithaml et al., (2002) med koppling till köpprocessens olika steg, se även 
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Bilaga 1. Intervjuguiden börjar med bakgrundsfakta till följd av den första dimensionen 

informationsinnehåll och tillgänglighet med frågor som främst behandlar behovets 

uppkomst, informationstillgänglighet av produkter, leverans och betalningsmetoder men 
även problematiken om att inte kunna känna, klämma och se produkterna. Vilket i sin tur 

leder till enkel användning och grafisk stil, som berör organiseringen av hemsida, 
sökfunktion samt estetik och layout. Vidare har frågor ställts om säkerhet och integration, 

uppfyllelse och tillförlitlighet och kundservice och svarsfrekvens som rör 
betalningsmetoder, leverans och kundtjänst. I Bryman & Bell (2017:694) beskrivs Kvales 

(1998) nio olika frågor som kan ställas i kvalitativa intervjuer: inledande frågor, 

uppföljningsfrågor, sonderingsfrågor, preciserande frågor, direkta frågor, indirekta frågor, 
strukturerande kommentar, tystnad och tolkande frågor. Dessa olika slags frågor har varit i 

beaktning när intervjuguidens frågor utformades men har dessutom skett naturligt under 
de semistrukturerade intervjuerna vilket upplevdes ge flexibilitet för intervjupersonen.  

 

3.3.2 Sekundärdata  

Sekundärdata har bestått av peer-review granskade artiklar via Linköpings bibliotek och 

från Google Scholar. Det innebär att ämnesexperter har granskat de vetenskapliga 
artiklarna innan de blivit publicerade. Den litteratur som har använts är akademiska 

läroböcker som tidigare har används som kurslitteratur inom universitetet. För att kunna 
påbörja studien så blev det första steget att läsa på om tidigare forskning och lämpliga 

teorier inom konsumentbeteende och tjänstmarknadsföring. De nyckelord som ansågs vara 

relevanta för studiens uppsats: e-service quality, consumer decision process, online 
consumer behaviour, grocery shopping, webquality  

 
Detta ledde vidare till att motivation hittades till studien och problemområde identifierades 

med hjälp av lämpliga teorier och tidigare forskning. De använda vetenskapliga artiklarna 
är väl citerade och publicerade i vetenskapliga tidskrifter, vilket ökar tillförlitligheten. 

	  

3.4 Urval	  	  

I kvalitativa metoder så begränsas antalet deltagare i studien mot jämförelsevis en 

kvantitativ studie. Denna studie har därför fokuserat på att hitta personer med rätt 
kompetens och relevanta erfarenheter för att besvara forskningsfrågan. Kriterierna som 

angavs var att man skulle ha e-handlat mat under de senaste åren 2018-2019. Dessa sex 
personer som deltog blev valda genom snöbollsurval som enligt Alvehus (2013) används 

när det kan vara svårt att identifiera observerbara kriterier. För att hitta den första 
intervjudeltagaren med de nämnda erfarenheterna så skrevs ett inlägg på ett socialt forum 

inom e-mathandel där vi fick kontakt med den första intervjupersonen. Därefter så föreslog 

denne intervjupersonen en ny potentiell deltagare från sitt kontaktnät som den trodde 



 
 
	  

 14 

uppfyllde kriterierna och så vidare. Denna urvalsmetod effektiviserade urvalsprocessen och 

är ett slags bekvämlighetsurval enligt Bryman & Bell (2017). Enligt Alvehus (2013) så är det 

användbart att hitta lämpliga personer på detta vis eftersom genvägar skapas. Totalt 
intervjuades sex personer och tabellen nedan visar en översikt av intervjupersonerna som 

skiljer sig åt i ålder, internetvana och hur ofta de har e-handlat livsmedel. Framåt de sista 
intervjuerna så upplevdes en empirisk mättnad då ingen ny information kom fram och vi 

valde att komplettera med ytterligare frågor istället för att utöka antalet intervjupersoner. 
Nedan visas en överskådlig tabell över intervjupersonerna i studien:  

 
Tabell 2: Intervjupersonerna i studien.	  

Intervjuperson Ålder  Internetvana 
i skala mellan 

1-10 

Hur frekvent 
livsmedel har e-

handlats 

Typ av 
intervju 

Intervjuperson 1 23 år  9 3 gånger Personlig 

Intervjuperson 2 30 år  10  5 gånger  Telefon 

Intervjuperson 3 41 år  7  Varannan vecka i snitt  Personlig 

Intervjuperson 4 23 år 8-9  1 gång  Telefon 

Intervjuperson 5 53 år 9-10 10-15 gånger Personlig 

Intervjuperson 6 24 år  9 4 gånger Personlig 

 
 

3.5 Genomförande	  

Intervjuguiden har prövats på flera försökspersoner i syfte av att bearbeta och utveckla 
varje fråga och även undvika att missuppfattning uppstår. Vidare så rekommenderade vi 

varje intervjuperson att genomföra ett skenköp av matvaror online innan intervjun, detta i 
syfte för att deltagarna i studien ska ha färskt minne från den upplevelsen av e-livsmedel så 

att studien får hög tillförlitlighet. I samband med detta har intervjuguiden skickats ut till 
intervjupersonerna i förväg för att förbereda dem för den mängden kvalitativa frågor ska 

besvaras på ett så utförligt och djupgående sätt som möjligt. För att intervjun ska uppfylla 
de kvalitativa måtten och generera djupgående svar så har varje intervju genomförts i cirka 

60 minuter. För att säkerställa att vi inte går miste om någon information så har vi spelat in 

intervjuerna med intervjupersonernas tillåtelse och samtidigt fört anteckningar om det som 
har sagts. Därefter så fick intervjupersonerna kompletteringsfrågor i efterhand för att 

fördjupa ställen där materialet upplevdes tunt. Vidare så har transkribering av varje enskild 
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intervju gjorts vilket Bryman & Bell (2017) styrker att det kan ge mer noggrann analys om 

vad som sägs.  

	  

3.6 Kvalitetsaspekter	  

Bryman & Bell (2017) föreslår två grundläggande kriterier, trovärdighet och äkthet till 

bedömning av en kvalitativ undersökning. Kriteriet trovärdighet har legat till grund för att 
denna studies uppfyllande av hög kvalité. Trovärdighet är uppdelad i fyra underkriterier 

som ges av tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering eller bekräftelse 

(ibid). 
 

Tillförlitlighet motsvarar det som kallas intern validitet och för att studiens ska ha ett 
tillförlitligt resultat så ska forskningen skett i samband med de regler som finns upprättade. 

Därtill ska intervjupersonerna fått ta del av materialet för att bekräfta att forskarna har 
korrekt uppfattning och tolkning av vad som sagts så intervjupersonvalidering blir hög 

(Bryman & Bell, 2017). För att kriteriet ska vara uppfyllt i denna studie så fick 
intervjupersonerna möjlighet att ta del av det empiriska materialet för godkännande. I syfte 

att säkerställa tillförlitligheten så spelades intervjuerna in och transkriberades.  

  
Överförbarhet motsvarar det som kallas extern validitet och kan ges av hur generaliserbart 

resultat är till andra miljöer (Bryman & Bell, 2017). Vidare menar författarna att kvalitativa 
forskning tenderar att fokusera på att skapa utförliga beskrivningar i syfte att kunna 

applicera det på andra miljöer och kontexter. Denna studie är överförbar till viss grad 
eftersom intervjupersonerna har blandning i ålder, internetvana och var de är bosatta. 

Intervjupersonerna bor i Linköping, Stockholm och Lund vilket bör beaktas för att det är 

mer generaliserbart på större städer och främst på e-livsmedel. 
 

Pålitlighet är det som motsvarar reliabilitet i kvantitativ forskning, vilket innebär att 
studien ska ha ett granskande synsätt (Bryman & Bell, 2017). Detta uppfylls genom att 

presentera en fullständig och utförlig beskrivning av alla olika faser i studiens process 
(ibid). Vilket kan enligt författarna innefatta urval av intervjupersoner, utformning av 

intervjufrågor samt valda analysmetod. Metodavsnittet har presenterats så utförligt som 

möjligt så att möjligheten att följa de olika faserna i studiens process finns vilket kan tänkas 
öka pålitligheten.  

 
Konfirmering eller bekräftelse innebär att forskarna ska agera objektivt och i god tro för att 

säkerställa detta kriterium (Bryman & Bell, 2017). Det innebär att vi som forskare inte ska 
låta våra personliga värderingar och teorival påverka det slutliga resultatet som ges av 

undersökningen (ibid). För att säkerställa detta kriterium så är intervjufrågorna utformade 
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av de teorier som valts, det vill säga Zeithaml et al., (2002) dimensioner samt Kotler et al., 

(2017) köpprocess, se även Bilaga 1. Därtill har ledande frågor undvikits genom att följa 

Kvales (1998) nio frågor som beskrivs i Bryman & Bell (2017:694) vilket finns mer beskrivet 
under avsnittet datainsamling. I försök att uppnå objektivitet har vi alltid vid funderingar 

resonerat med varandra under processen gång. 
 

3.7 Källkritik	  

Under studiens gång har vi ställt oss kritiska mot de använda källorna, dels för att det kan 

vara vinklade artiklar samt uppfattas olika. För att förebygga detta så har vi läst artiklarna 
flertal gånger för att motverka missuppfattning och valt vetenskapliga artiklar som är väl 

citerade. Att ha i beaktning är att vissa källor är från tidigt 2000-tal och kan anses vara 

utdaterat. För att motverka detta så har komplettering gjorts av artiklar som styrker att det 
är relevant och tidsenligt. Likaså har vi försökt ta med fler källor inom samma område för 

att inte bara förlita oss på en.  

	  

3.8 Metodkritik	  

Enligt Alvehus (2013) så är nackdelen med snöbollsurval att man lätt kan fastna i samma 

nätverk av människor. Vilket i sin tur kan leda till att de delar gemensam syn på det som 
sägs och blir då ett homogent urval (ibid). Vidare menar författaren att risken finns att 

urvalet inte blir lika brett som det förtjänar. För att motverka detta så har vi uppmanat 

intervjupersonerna till att föreslå människor som inte allt är för lika de själva så att 
variation uppnåtts. Eftersom deltagarna till studien dels har olika internetvanor och även 

skillnader i ålder så upplevdes urvalet varierat och därmed inte homogent. Värt att nämna 
är att antalet intervjuer är vad som har ansetts vara praktiskt möjligt att utföra inom 

tidsramen för denna studie. Sedan har denna studie som syfte att få djupare förståelse av 
ett smalt urval som inte kan tänkas vara representativt för hela landets befolkning, särskilt 

inom detta ämne där kraven och preferenserna skiljer sig åt mellan individerna.  

 

3.9 Analysmetod	  

Enligt Bryman & Bell (2017) är tematisk analys ett de mest förekommande angreppssätten 
för en kvalitativ studie. Enligt Alvehus (2013) så ska man sortera, reducera och 

argumentera de transkriberade intervjuerna. Vidare har materialet kategoriserats inom 
olika teman dvs baserat på de utvalda dimensionerna som är relevanta till studiens 

forskningsfråga. Sedan har reducering av materialet skett, för att som Alvehus (2013) 
skriver, det går inte att presentera allt i den slutgiltiga texten.  

 

Efter att empirin i studien samlats in, transkriberats och bearbetats sammanfattades det 
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baserat på de utvalda dimensionerna inom e-service quality. Sedan försöktes mönster, 

likheter och skillnader finnas och därefter även där kategoriseras i syfte att få en god 

överblick över den empiriska data. Detta medförde också att vi kunde reducera och sålla ut 
data som inte var relevant för studien.  

	  

3.10 Etik	  
Denna studie har i enlighet med Vetenskapsrådet (1990) följt de fyra forskningsetiska 
principerna som är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  
 

Informationskravet beskriver att deltagarna ska bli informerade om studiens syfte, villkor 

och deltagarnas egen rätt till medverkan (Vetenskapsrådet, 1990). Varje intervjuperson fick 
innan medverkan beskrivet för sig vad studiens innehåll och syfte var samt intervjuguiden 

skickade till sig. 
 

Samtyckeskravet innebär att intervjupersonerna ska ha blivit informerats om att deras 
deltagande är frivilligt med rätten att avbryta om det önskas (Vetenskapsrådet, 1990). 

Deltagarna gav deras samtycke till att medverka i studien och blev underrättade om deras 

rätt till att avstå eller avbryta om så önskas.  
 

Konfidentialitetskravet ska innebära att intervjupersonernas data i studien inte ska kunna 
härledas till en viss individ samt att personuppgifter kommer vara konfidentiella. Det ska 

vara praktiskt omöjligt för utomstående att komma åt materialet (Vetenskapsrådet, 1990). 
Med Linköpings universitets restriktioner om säkerhet har Share Point använts för att lagra 

informationen om deltagarna. Vidare har vi benämnt varje intervjuperson utan namn och 
kön för att minska risken för härledning.  

 

Nyttjandekravet har i enlighet med Vetenskapsrådet (1990) informerat deltagarna om att 
uppgifterna som fås genom intervjuerna enbart används till denna studie och inget annat.  
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4 Empiri	  
Primärdata från varje intervju presenteras i detta avsnitt under varje dimension av 

e-service quality som senare i analysen kommer kopplas till köpbeslutsprocessen. 

 
Det framkom från intervjuerna att behovet av att handla mat online uppkom genom 

varierande anledningar. Tre av intervjupersonernas behov av att e-handla mat stimulerades 
genom att rabattkoder skickades ut fysiskt samt genom sociala medier. Det löste 

problematik såsom avsaknad av bil och svårigheter att lämna hemmet. Samtidigt uppkom 
ytterligare en intervjupersons behov enbart på grund av avsaknad bil. Vidare menade en av 

intervjupersonen att det var på grund av tidsbrist och för att slippa småhandla i fysiska 

butiker. Till sist förklarade en intervjuperson att behovet uppkom på grund av dåligt utbud 
i närliggande fysiska butiker. Samtliga intervjupersoner ansåg att det var tidseffektivt att e-

handla mat och smidigt att få det hemkört. Flera av de intervjuade personerna hade tidigare 
sett bilarna från företaget i området där de bor och därför var varumärket känt. Vidare är 

det värt att nämna att intervjupersonerna inom det yngre åldersspannet ansåg att priserna 
online var för höga för att handla frekvent, samt att tre av intervjupersoner ej hade valt att 

handla från företaget utan rabattkoder. 

 

4.1 Informationsinnehåll	  och	  tillgänglighet	  

4.1.1 Intervjuperson  1  

Intervjupersonen menar att det är svårt för bilder att förmedla hur kvalitén är på produkten 
och därmed svårigheter med få ut tillräcklig information kring detta. Så att inte kunna 

känna och klämma på produkterna är besvärligt, särskilt färskvaror (kött, fisk, skaldjur…) 
och frukt och grönt, som intervjupersonen väljer bort på grund av rädsla av de homogena 

produktbilderna. Som e-handlare av mat så har just denna tjänst valts på grund av att det 
är tidseffektivt i en stressig vardag vilket leder till att det ska vara lätt att få snabb 

information säger intervjupersonen.  
 

Att förmedla produktinformation genom bilder blir problematisk enligt denna 

intervjuperson som uttryckte sig: 
 

“Det blir ju standardbilder, vilket kan vara lite läskigt att den produkten som syns på 
bilden kanske inte överensstämmer med produkten du faktiskt får.”  

 
Att jämföra produkter är något som är jätteviktigt och som lätt kan göras på de befintliga 

och väletablerade produkter som man har koll på. Intervjupersonen menar att de nya 

produkterna är betydligt svårare att jämföra för att man inte vet så mycket om dessa och 
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hur det ställer sig mot liknande produkter. När en sökning gjordes på tvättmedel så anser 

intervjupersonen att resultatet blev överväldigande och för många alternativ kom upp.  

 
Att lägga till så att produktrecensioner finns på webbutiken är för denna intervjuperson 

relevant främst för produkter som tillhör den högre prisklassen, men mindre relevant för 
dagligvaror. Oftast vill man att handlingen ska gå så snabbt som möjligt så man inte har tid 

och läsa varken produktbeskrivning eller produktrecensioner. Gällande garantier känner 
sig intervjupersonen nöjd men menar samtidigt att hen inte behövt kolla upp det.  

 

4.1.2 Intervjuperson  2    

Intervjupersonen menar att det är viktigt att hemsidan vid första anblick visar 

utbudet/sortimentet de har och vilka betalningsmetoder som erbjuds. Det framkommer 

tydligt genom att de har kategoriserat alla olika varor där man som kund får den 
information som önskas, säger intervjupersonen. Vidare så har hen stött på problematik 

kring att inte kunna känna, klämma och se produkterna och undviker frukt och grönt, 
särskilt avokados. Hen menar att produkterna som köps oftast är kolonialvaror som “som 

inte spelar någon roll” så som toalettpapper eller dryck. Om det är några färskvaror som 
köps så är det redan industriellt förpackade av SCAN eller andra kända varumärken som 

hen vet att man kan lita på från tidigare erfarenhet.  
 

“Vissa varor vill man själv välja ut, såsom kött eller skaldjur.”  

 
Att jämföra produkterna, främst genom priser underlättar när hemsidan har kategoriserat 

allt säger intervjupersonen, en sökning på kyckling visar all kyckling i sortimentet och de 
olika priserna. Produktrecensioner är inte önskvärt för att de negativa synpunkterna är 

oftast de som skrivs menar denna intervjuperson och har inte tagit någon hjälp av produkt 
betygen som finns. En bra hemsida ska ge rent intryck och inte för plottrig som 

intervjupersonen menar att webbutiken har uppfyllt. Intervjupersonen belyser att garantier 

är jätteviktigt men nämner att hen inte vet så mycket om företagets garanti på grund av att 
det ej har behövts sökas upp.  

 

4.1.3 Intervjuperson  3  

Denna intervjuperson anser att informationen kring leverans, produkter och 

betalningsmetoder på webbutiken är uppdaterad och att det är viktigt för att kunna behålla 
hen som kund. De produkter som intervjupersonen oftast väljer att avstå på grund av att 

man inte kan känna, klämma och se är främst frukt och grönt (avokado!), kött och skaldjur.  
 

“Ibland så chansar jag och om det skulle vara dåligt, ja då är det väl bara att reklamera 
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varan?”  

 

Intervjuperson 3 använder e-handel till att beställa vardagsmaten/veckohandling medan 
inköp av helgens mat vanligen görs i fysiska butiker så man kan känna, klämma och se om 

räkorna ser fina ut eller hur köttets marmorering ser ut. Att kunna jämföra priser är för 
denna intervjuperson viktigt, men anser att det kan bli otydligt. När en sökning på en 

generell term såsom “pasta” görs så finns det otrolig mängd alternativ som gör det svårt att 
hålla reda på vilka priser allt har när man scrollar. Gällande information om garantier anser 

intervjupersonen att det är jätteviktigt men samtidigt har intervjupersonen inte läst denna 

information med anledning av att företaget är så pass seriöst.  
 

4.1.4 Intervjuperson  4  

I intervjun förklarar intervjupersonen att det är av stor vikt att informationen på hemsidan 
är väl uppdaterad och att man får ut tillräcklig information därifrån. Ytterligare 

förklaringar till informationens betydelse belyser intervjupersonen att om hemsidan är 
exakt uppdaterad bedömer man företaget som seriöst och pålitlig. Intervjupersonen 

upplever att överlag så är informationen på hemsidan exakt uppdaterad. Hen förklarar att 
det är störande när hemsidan beskriver och visar varor som kommer att finnas i 

sortimentet inom en snar framtid. Detta är inte är tillräcklig information eftersom hen i så 
fall är intresserad av när varan faktiskt kommer att vara tillgänglig.  

 

”Det är ganska ointressant information för mig när jag inte får veta NÄR den 
kommer”. 

  
Angående frågan att inte kunna känna och klämma på produkterna upplever 

intervjupersonen inte det som något övergripligt problem men det visar sig att denna 
intervjuperson främst använder hemsidan med att köpa varor som inte är färska. Hen 

svarade följande:  

 
”Nej, jag har till exempel testat avokadon och de var bra, då litar jag på de. Så då 

fortsatte jag att göra de. Sen kan jag säga att jag använder webbutiken i första hand att 
köpa varor som inte är färskvaror. Jag har två butiker nära mig som jag kan 

komplettera med och köpa färskvaror.” 
 

Gällande produktrecensioner anser intervjupersonen att det inte är lämpligt i detta 

sammanhang med anledning av att hen ej är intresserad av vad andra tycker om. 
Avslutningsvis anser intervjupersonen att företagets garanti är superviktigt och förklarar att 

de “verkar” ha en bra garanti men brukar inte titta så noga.  
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4.1.5 Intervjuperson  5  

Under intervjun förklarar denna intervjuperson att informationen på hemsidan är viktig 
och att informationen är exakt uppdaterad är även det av stor vikt. Intervjupersonen 

förklarar det som: 

 
”För att veta vad det innehåller och att det speglar det som man faktiskt får fram till 

dörren”  
 

Detta skapar trovärdighet och tillförlitlighet till företaget menar intervjupersonen. Vidare 
berättar intervjupersonen om att information gällande att varan är slut i lager kommer för 

sent i köpprocessen. Detta uppleves som något negativt och blir ett störningsmoment då 

kunden måste gå tillbaka ett antal steg i processen.  
 

Att kunna jämföra produkter gällande kvalité upplever intervjupersonen som problematisk. 
Hen har valt att avstå från produkter på grund av detta då det finns en oro om 

kvalitetsaspekten när det ej finns möjlighet att känna och se på produkterna fysiskt. Detta 
har lett till att intervjupersonerna främst handlar basvaror via nätet och varor som väger 

mycket. Hen förklarar det som att det är jobbigt med färskvaror såsom grönsaker och frukt 
då bilderna visar mogna produkter men att det levereras omogna ibland vilket är 

missvisande. Intervjupersonen säger följande:  

 
”När man beställer vill man ju ha sånt man kan använda. Jag gör iallafall de i affären, 

att köper sånt jag kan använda direkt”  
 

Vidare menar intervjupersonen att färskvarugarantin är något som skulle kunna vara mer 
tydlig men samtidigt förklaras att hen ej läser informationen gällande garanti så mycket. Att 

kunna jämföra pris upplevs som något enkelt och viktigt i och med hens livssituation som 

student med en stram budget. Produktrecensioner är något som intervjupersonen hade 
tänkt kan vara bra på just specifika produkter och skulle då kunna leda till att hen vågar 

prova någonting nytt.  

	  

4.1.6 Intervjuperson  6  

I intervjun framkom att informationsinnehåll är viktig inom vissa aspekter. Hen menar att 
information om produkten, leveransen, att köpet gått igenom är viktigt men vart varan 

odlas exempelvis är ej av lika stor vikt. Hen upplever att informationen på hemsidan är 
tillräcklig och tydlig, särskilt med pris och information om produktens innehåll. Vidare 

menar intervjupersonen att det är extra viktigt att informationen är exakt uppdaterad 
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speciellt med kampanjer och dess priser. Det som visar sig ej vara exakt uppdaterat är 

varulagerstatus. Intervjupersonen menar att detta är ett störande moment i köpprocessen 

då informationen kommer för sent i processen. 
 

Att kunna jämföra produkter inom pris och kvalité anser hen som något viktigt för att 
kunna hålla ner sina kostnader inom livsmedel och kvalité då det är något som hen 

värderar högt. Att kunna jämföra pris upplevs som enkelt men gällande kvalité belyser 
intervjupersonen det som besvärligt då det känns osäkert på grund av att man ej kan se och 

röra produkten fysiskt. Vidare uppleves det som osäkert hur varorna faktiskt hanteras i 

lagret och under leverans. Produktrecensioner är något som intervjupersonen tycker kan 
vara fördelaktigt. Dock förklarar hen det ändå som att det ej skulle påverka hens inställning 

till osäkerheten kring färskvaror. Avslutningsvis ägnar intervjupersonen inte mycket tid åt 
information gällande garantier och har därav ingen åsikt om det.  

 

4.2 Enkel	  användning  

4.2.1 Intervjuperson  1  

Det ligger stor vikt vid att det ska vara lätt att hitta och lätt att söka på hemsidan för att 
kunna navigera och e-handla smidigt. En väl utformad sökfunktion är jätteviktigt för att 

man som kund ska få inspiration och ha fler alternativ att välja mellan. Vilket 
intervjupersonen tycker är fördelaktigt att man kan söka i sökfunktionen på generella 

termer och få upp flertal alternativ. Men det finns även en baksida med detta eftersom man 

får så många alternativ så det blir svårt att navigera bland dessa och svårare att ta beslut, 
menar intervjupersonen. Intervjupersonen anser att det ska gå smidigare att genomföra 

köpet och betalningen genom e-handel än i fysisk butik. Om det uppkommer något strul 
med betalningen så ger det vidare incitament att avbryta köpet. När man genomföra en 

transaktion så är det alltid lite tvivelaktigt om det går igenom och kan ta lite tid, vilket är 
lite läskigt menar intervjupersonen. Redan vid de olika alternativen av betalningsmetod 

kan ge upphov till tvivel. Gällande nedladdningshastigheten förklaras intervjupersonen att 

det aldrig varit ett problem. Det visar sig att detta är ett av de större problemen att 
produktbeskrivningar och bilder kunnat misstolkats vid val av hur många av produkten 

som ges. I detta fall har två nät av citroner beställts istället för två citroner som 
ursprungligen var tänkt och detta för att information inte tydliggjorts om antalet. 

 

4.2.2 Intervjuperson  2  

Att lätt kunna navigera runt på hemsidan är något som hen anser är viktigt eftersom i en 

fysisk matbutik så vet man var allt ligger så hemsidan ska göra det lätt för en att hitta. 
Samtidigt så tycker hen att navigera bland alla alternativ är lättare online än i fysisk butik 

eftersom hen använder sig mycket av sökfunktionen som underlättar handlingen. Däremot 
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så har hemsidan redan ställt in antalet av en produkt så att misstaget kan göras att köpa fler 

än vad det egentligen var tänkt, vilket är ett störande moment i handlingen enligt 

intervjupersonen.	  Avslutningsvis är nedladdningshastigheten viktig för hen som förklarar 
det som  
 
“Om det skulle ta lång tid att ladda ner och så skulle jag stänga ner. Dagens samhälle är 

vana vid snabb uppkoppling” 

 

4.2.3 Intervjuperson  3  

Att hemsidan är välorganiserad är viktigt för intervjupersonen så att det tydligt finns en 
menyrad till vänster som visar de olika kategorierna och en sökfunktion som underlättar att 

snabbt hitta produkter. Eftersom den veckovisa mathandlingen görs via webbutiken så 
uppskattas det för att man kan återanvända föregående order/inköpslista så att det blir 

effektivt. Något som även gör inköpen effektivt är att en bra sökfunktion finns så att 
sökningen är bred så man inte behöver skriva in exakt rätt ord, menar intervjupersonen. 

Sökningen kan också resultera i olika alternativ av produkter och recept som ger 
inspiration. När man som kund börjar nå slutet av handlingen så är det viktigt att det ska gå 

så enkelt som möjligt att genomföra köpet. Tidigare har intervjupersonen fått uppleva 

tekniskt strul när hen skulle betala men kastades ur och fick börja om köpet från början, 
vilket ledde till frustration. Ytterligare ett störningsmoment beskriver hen som:  

 
“När jag är klar med handlingen och ska till varukorgen och betala så kommer det upp 

“har du tänkt på det här” och en lista och då blir jag irriterad för att de ska försöka 
pracka på mig mer i detta stadie när jag bara vill vidare och betala, blir ett extra steg som 

stör mig i processen.” 

 
Men ett irritationsmoment har varit att behöva lägga in kortnumret varje gång en ny 

betalning ska ske och har blivit störande steg i processen. Men det har lett till att 
intervjupersonen valt att använda sig av betalningsmetoden klarna istället och poängterar 

att det är bra att de erbjuder flera olika betalningsmetoder. Avslutningsvis anses 
nedladdningshastigheten som en självklarhet.  

 

4.2.4 Intervjuperson  4  

Denna dimension anser denna intervjuperson som väldigt viktig med anledning av att inte 

tröttna och att det ska vara enkelt att handla. Enligt hens åsikt är hemsidan överlag 

välorganiserad. Det som upplevs som negativt är när det kommer upp förslag om varor som 
hen kanske vill köpa. Ytterligare ett störningsmoment är det förinställda antalet på 

kampanjprodukterna där misstag i antal har begåtts på grund av det. Vidare förklarar 
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intervjupersonen att det är av stor vikt att kunna jämföra olika produkter med pris vilket är 

något som upplevs enkelt och smidigt. Sökfunktionen är något som intervjupersonen 

använder frekvent då hen anser det som ett tidseffektivt verktyg i jämförelse om man ska gå 
in i varje produktkategori och leta. Hen förklarar det som: 

 
”Den använder jag varje gång tror jag. För jag menar, går jag in på kött och chark eller 

bröd så kommer hur mycket som helst upp. Mycket lättare med sökfunktionen.”   
 

Vidare förklaras viktigheten i betalningsmetodens enkelhet som: 

 
 ”Otroligt smidigt att betala, kanske därför jag använder företaget XXX mest […] De har 

det sparat så dras det automatiskt på mitt kort, vilket är så himla smidigt.”	  
 

Nedladdningshastigheten är viktig för intervjupersonen men inget som hen har lagt märke 
till överlag. 

	  

4.2.5 Intervjuperson  5  

Att hemsidan är väl organiserad är av hög prioritet anser intervjupersonen. Det är viktigt 

att det är tydligt och enkelt för att ha motivation att handla. Vidare belyser hen 
sökfunktionen som något viktigt då det finns otroligt många olika varor på webbutiken. Det 

är en tidseffektiv funktion som underlättar shoppingen, framförallt när man letar efter en 

mer specifik vara som är svårhittad under hemsidans produktkategorier. Fortsättningsvis 
förklaras att kampanjsidan med alla rabatterade varor är något som hen uppskattar. Det 

förklaras som att det är betydligt enklare att finns dessa på hemsidan jämförelse med en 
fysisk butik på grund av att alla rabatterade varor finns samlade på samma ställe istället för 

att leta runt i en fysisk butik. Vidare förklaras att det är viktigt att det finns olika 
betalningsalternativ och att betalningsmetod via faktura ej skall kosta något extra. 

Avslutningsvis är nedladdningshastigheten viktig och förklarar att det är något man är van 

vid numera med dagens teknik.  

	  

4.2.6 Intervjuperson  6  

Intervjupersonen beskriver att det är viktigt att hemsidan är väl organiserad i form av att 
veta vart man är och förstå hur man ska ta sig vidare i processen. Intervjupersonen 

upplever att hemsidan är väl organiserad och är uppbyggd på ett pedagogiskt sätt. 
Angående frågan om hur viktig en sökfunktion är förklarar den intervjuade personen att det 

är otroligt viktigt i och med det stora antalet olika kategorier och produkter som finns. Om 
denna funktion inte hade existerat hade hen troligtvis bytt hemsida. Vidare diskuteras att 

det är tidskrävande att navigera bland produkterna men att det är något som hen tycker är 
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kul, samt att hen uppskattar kampanjsidan där alla kampanjvaror är samlade vilket hen 

jämför med de traditionella reklambladen. Intervjupersonen menar att hen lägger ner 

mycket mer tid på att handla online än i en fysisk butik. Däremot förklaras att om hen 
skulle handla mat mer frekvent via internet skulle en bättre rutin troligtvis fås in. 

Hädanefter förklaras att kunna ”favorisera” produkter är något som uppskattas och 
används. Det finns tillräckliga och bra betalningsmetoder. Däremot upplever 

intervjupersonen att det är för lätt att genomföra ett köp eftersom hen inte visste att 
hemsidan hade sparat hens kortuppgifter samt att leveransadressen är sparad. Detta är 

något som intervjupersonen upplever som lite läskigt och skulle uppskatta en ”extra koll” 

från hemsidan gällande sparande av kortuppgifter. Ett störningsmoment som upplevs är 
pop-up rutor i form av reklam som stör köpprocessen menar intervjupersonen. Slutligen är 

nedladdningshastigheten viktig då den ska vara snabb och enkel vilket hen upplever att den 
men poängterar att detta är något som tas för givet.  

 

4.3 Säkerhet	  och	  integritet	  

4.3.1 Intervjuperson  1  

När intervjupersonen själv får beskriva hur en hemsida med bra atmosfär ser ut så är det 
att hemsidan ska förmedla trygghet till att lägga in sina betalkort. Denna hemsida inger 

denna trygghet eftersom hen vet sedan tidigare att det inte är ett skojarföretag och litar 
därför på att personlig information stannar hos dem.  

 

“Om de hade betalningsmetoder som jag inte var bekant med eller liknande så skulle jag 
kunna dra mig ur här.” 

 

4.3.2 Intervjuperson  2  

För intervjupersonens del så är det viktigt att hemsidan är en https hemsida, vilket innebär 

säkerhet när det gäller att lämna sina betalningsuppgifter och personliga information. Det 
gör att hen väljer att spara sina kortuppgifter på hemsidan så att köpet går smidigt att 

genomföra till nästkommande tillfälle. 
 

4.3.3 Intervjuperson  3  

Med vetskapen att det är ett seriöst företag så känner intervjupersonen sig trygg med att 
lägga in sitt betalnings kort och andra personliga uppgifter. 
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4.3.4 Intervjuperson  4  

Intervjupersonen känner sig säker på hemsidan och att dela personlig information och att 

lägga in kortuppgifter med en förklaring att annars skulle hen ej fortsätta att handla 
därifrån. Hen beskriver det som: ”Det känns som att det har rätt bra koll” 

 

4.3.5 Intervjuperson  5  

I intervjun framkom att betalningsmetoden är något som är viktigt då intervjupersoner 

anser att man dömer hemsidan om den är seriös eller ej genom det. Dock visar sig att detta 
är en sak som man tar för givet enligt intervjupersonen i och med den ökade konsumtionen 

inom e-handel. Hur personuppgifter hanteras är inte något intervjupersonen lägger någon 
större vikt på då hen förlitar sig på det juridiska inom detta. 

	  

4.3.6 Intervjuperson  6    

Gällande säkerheten på hemsidan förlitar sig intervjupersonen på hemsidan då det är ett så 

pass stort företag. Vidare förklaras att betalningsmetoden är något som är viktigt med 

anledning att företaget hanterar all information på ett säkert sätt. Däremot förklaras 
intervjupersonen att det hade varit fördelaktigt att betala med BankID då det upplevs som 

smidigt och säkert.  
 

4.4 Grafisk	  stil	  

4.4.1 Intervjuperson  1  

Intervjupersonen menar att layouten på hemsidan är jätteviktig eftersom det ger ett 

helhetsintryck om det är ett seriöst företag som i sin tur levererar mat i toppkvalité.  
 

“En hemsida som känns slarvigt ihopslängd med dåligt typsnitt är i mina ögon ett företag 
som inte sköter sin leverans och mathantering professionellt.”  

  

Eftersom man endast kan få intryck om produkterna via bilderna och 
produktbeskrivningarna när man e-handlar så är det jätteviktigt enligt intervjupersonen. 

Som tycker att de gärna kan ha fler bilder för att det enbart erbjuds standardbilder på 
produkterna. Intervjupersonen tycker att man kan lägga upp veckovisa bilder på vissa varor 

så man faktiskt ser hur produkterna ser ut och samtidigt få mer köpsug. Intervjupersonen 
menar vidare att hen valt att avstå produkter på grund av estetik, exempelvis att 

produktbilden visar gula bananer. Preferenserna skiljer sig åt här för att intervjupersonen 

helst vill ha sina bananer gröna och omogna och går därför hellre till en fysisk lokal butik 
och gör denna handling. Vidare tycker intervjupersonen att det kan finnas fler alternativ 
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och bilder på en produkt så man själv kan välja vilken mognadsgrad som avokados eller 

bananer önskas ha.  

  

4.4.2 Intervjuperson  2  

Layouten på hemsidan är för intervjupersonen jätteviktigt för man alltid är van vid att se 
meny med olika kategorier till vänster och tydligt vart sökfältet och kundvagnen för 

checkout. I fråga om hur bilderna upplevs så brukar intervjupersonen bara köpa sådant 
som hen tidigare har kommit i kontakt med och därmed gör bilderna att det blir tydligt att 

urskilja produkterna.  
 

“Mer köpsug när det är en snyggt designad hemsida och är det enda som man kan få 

intryck av eftersom de inte har en fysisk butik.”  
 

4.4.3 Intervjuperson  3  

Intervjupersonen klargör att hemsidans layout verkligen är viktig för att hen ska kunna 
handla där och lägger märke till färgval och typsnitt. Hen har tidigare provat en annan e-

livsmedelsbutik men kände att den hade en ful design och inte alls tillmötesgående, därför 
valde hen den aktuella webbutiken som istället som gav ett bättre intryck.  

 
Att det finns bilder som är uppdaterade är för intervjupersonen viktigt med tanke på att 

hen använder det för att lokalisera produkterna utan direkt vetskap om namnet. Som 
intervjupersonen ger som exempel är när en sökning görs på “pasta” så kommer det upp ett 

flertal alternativ och då är inte namnet och produktbeskrivningen tillräcklig information, 

det behövs bilder som visar de olika sorterna och varumärket. Det tycker intervjupersonen 
att hemsidan lyckas med och har alltid uppdaterade bilder. Något som däremot stör 

intervjupersonen är att bilderna ofta är standardbilder, särskilt med blommor och frukter. 
Man vill gärna veta graden av mognad på dessa produkter eller att de har produktbilder 

som visar olika grader av mognad. 	  
 

4.4.4 Intervjuperson  4  

Den grafiska stilen upplever intervjupersonen som viktig, särskilt bilder eftersom hen 
klargör att om inte bilderna hade existerat på produkterna hade intervjupersonen aldrig 

valt att handla från hemsidan. Hen upplever att det är tillräckligt med bilder och 

beskrivningar på hemsidan.  
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4.4.5 Intervjuperson  5  

Angående den grafiska stilen så beskriver intervjupersonen att företaget har en 

genomgående röd tråd med designen vilket hen uppskattar. Dock beskrivs designen överlag 
som ”billig” och ej exklusiv enligt hens åsikt. Bilderna anser hen är bra då man kan zooma 

in om man önskar men samtidigt upplevs bilderna som ett orosmoment gällande kvalitén. 
Det förklaras att bilderna är av stor betydelse att man får ett bra första intryck genom 

bilderna, i form av fräschhet och snygghet då man äter med ögat först enligt 
intervjupersonen.  

  

4.4.6 Intervjuperson  6  

Layouten på hemsidan bidrar till att hemsidan anses som seriös och tillförlitlig säger 

intervjupersonen. Vidare beskrivs att bilderna är okej och liknar bilderna från traditionella 
reklamblad. Hen förklarar att de exempelvis visar en bild på kartongen på fryspizzan och 

menar här att de faktiskt skulle kunna visa själva pizzan istället för enbart kartongen, när 

de faktiskt har den möjligheten. Bristfälligheter i bilderna är något som har lett till att 
intervjupersonen har avstått från produkter, exempelvis kött. Hädanefter diskuteras 

teckenstorleken och typsnittet vilket förklaras som viktigt eftersom det bidrar till 
enkelheten att handla förklarar intervjupersonen. 

 

4.5 Uppfyllelse	  och	  tillförlitlighet	  

4.5.1 Intervjuperson  1  

Intervjupersonen menar att det är jätteviktigt att produkterna är utav bra kvalité för att 
man ska återvända som kund. Likaså om produkterna inte skulle motsvara den kvalité som 

företaget utlovar och förväntningarna som man har som kund, så faller allt, säger 

intervjupersonen.  
 

“Hört blandade rykten om företaget, mina personliga erfarenheter är positiva. Men har 
hört negativt från andra och det ger en sämre helhetsbild av företaget.”  

 

4.5.2 Intervjuperson  2  

De beställda produkterna har uppfyllt intervjupersonens förväntningar och hur de skött 

leveransen. De har varit duktiga på att uppdatera den exakta tiden via appen och sms, vilket 
är betydelsefullt för man har valt en viss tid som är anpassat till den dagen.  

 

4.5.3 Intervjuperson  3  

Det är viktigt för denna intervjuperson att leveranstiden är uppdaterad. När produkterna 

väl kommer så har intervjupersonen överlag varit nöjd, däremot så har inte leveranserna 
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levt upp till förväntningarna om att leverera inom det valda tidsspannet.  

 

“Minns inte när de senast höll leveranstiden.”  
 

Det har inneburit svårigheter för intervjupersonen att planera familjelogistiken eftersom 
maten nästan alltid kommer försent trots hen valt ett tidigare tidsspann. Det positiva är att 

de är duktiga på att meddela om tiden ändras via sms och i appen.  
 

4.5.4 Intervjuperson  4  

Angående leveransens uppfyllelse och tillförlitlighet belyser intervjupersonen det som 
något viktigt eftersom man planerar sin vardag efter det. Vidare förklaras att det är av 

mycket betydelsefullt att produkterna motsvarar det som hemsidan har beskrivit det som 

för att få tillförlitlighet för företaget och att vilja handla från företaget igen. Det visade sig 
att intervjupersonen varit nöjd med det mesta bortsett från några få gånger då fel produkter 

har levererats men förklarar att företaget har löst det på ett bra sätt vilket uppskattades. 
Fortsättningsvis förklaras att hen aldrig hade valt att fortsätta handla från företaget om 

produkterna inte motsvarade det som hemsidan beskrev det som. 
 

4.5.5 Intervjuperson  5  

Att produkterna motsvarar det som hemsidan beskriver det som är av stor vikt enligt 
intervjupersonen med anledning att få tillit för företaget och att man ska vara en 

återkommande kund. Kvalitén är något som hen också belyser som viktigt speciellt att 

produkterna är som bilderna visar. Hen förklarar dock att det ibland kan vara lite 
missvisande med bilderna, särskilt gällande färskvaror då det kan variera mycket. Hen 

menar här att färskvarugarantin är något som skulle kunna vara tydligare. 

  

4.5.6 Intervjuperson  6  

Intervjupersonen kände sig nöjd efter sina köp överlag förutom någon produkt som någon 

gång varit skadad. Vidare poängterar intervjupersonen att uppfyllelse i leveransen och 
leveranstiden är otroligt viktigt då hen planeras sin tid efter det. Om inte produkterna 

skulle motsvara det som bilderna eller produktbeskrivningen gjorde skulle 
intervjupersonen inte handla från hemsidan igen. Intervjupersonen anser att produkterna 

har motsvarat det som hemsidan har beskrivit det som men att det kan bero på att hen 
enbart beställer ”säkra varor” som hen kallar det. 
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4.6 Kundservice	  och	  svarsfrekvens	  

4.6.1 Intervjuperson  1  

Intervjupersonen tyckte här att det fanns tillräcklig information om var man kan få tag på 

kundservice. Vilket är jätteviktigt för att en otillgänglig kundservice ger frustration eftersom 

det oftast är företaget som har gjort fel menar intervjupersonen.  
 

4.6.2 Intervjuperson  2  

Intervjupersonen var väl medveten om hur man kunde nå kundservice, trots att hen 
tidigare inte har kontaktat kundservice. Hen säger att det är väldigt lätt att se deras 

telefonnummer och chatt om man skulle vilja få kontakt med företaget. Direkt efter en 
order är lagd så vill intervjupersonen ha respons att beställningen är mottagen  

 

4.6.3 Intervjuperson  3  

När ordern är lagd samt betalningen genomförd så förväntar sig intervjupersonen ett 

bekräftelsemail om att betalningen och ordern är mottagen. Detta är ett viktigt steg för att 
veta att inget oväntat har hänt i processen. Har varit missnöjd enstaka gång med defekter 

på varorna och deras punktlighet på leveransen men intervjupersonen har inte orkat ta 

kontakt med kundservice. Men intervjupersonen anser att det ligger stor vikt vid att 
kontaktuppgifterna ska vara synliga, annars kan misstankar om att de faktiskt inte vill att 

man ska kunna kontakta dem.	  	  
 

4.6.4 Intervjuperson  4  

Kundservice är något som intervjupersonen värderar högt. Hen förklarar det som att man 
ej vill jaga företaget om ett fel uppstår samtidigt som att det är extremt viktigt att företaget 

hanterar ens problem seriöst och att de lyssnar på en. Intervjupersonen anser att det är lätt 
att hitta information om företag gällande kontakt, adress och kundservice. Chattfunktionen 

är något som hen använt och upplevs som tydlig. Angående svarsfrekvensen från 

kundservicen var den hyfsad efter egen upplevd erfarenhet när en produkt saknades. 

	  

4.6.5 Intervjuperson  5  

I intervjun framkom att det är mycket betydelsefullt att företaget har en lättillgänglig 
kundservice, hen förklarar det som att man ska snabbt kunna hitta kontaktinformation om 

företaget för att veta vart och vem man ska kontakta om problem uppstår. Vidare förklaras 
att det är mycket betydelsefullt att företaget har en hög svarsfrekvens då hen annars skulle 

tröttna och ej skulle återkomma till företaget med största sannolikhet. Fortsättningsvis 
beskriver intervjupersoner att en lättillgänglig chattfunktion är något som hen värderar 
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högt. Att chattfunktionen är synlig som ett litet popup-fönster är något som uppskattas då 

tydligheter förenklar processen. 

 

4.6.6 Intervjuperson  6  

Under intervjun framkom det att kundservicen upplevs som bra. Det mest fördelaktiga är 

enligt intervjupersonen livechatt med pop-up ruta där man kan få personlig kontakt. Hen 
tydliggör dock att chattfunktionen ej alltid är öppen vilket upplevs som en bristfällighet 

med anledning att ork ej alltid finns att kontakta företaget via mail.  
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5 Analys	  	  
I detta kapitel kommer den insamlade empirin analyseras med hjälp av den teoretiska 

referensramen samt den valda analysmetoden, tematisk analysmetod. I kapitlet kommer 

tabeller med citat från intervjupersonerna visas samt modeller där teorierna integreras 
med varandra i syfte att tydliggöra för läsaren.  

 
Vi finner det intressant att koppla dimensionerna inom e-service quality till köpprocessens 

olika delar för att få en tydlig överblick. Behovsupptäckten kan påverkas av grafisk stil samt 
så är det intressant att förstå hur dimensionerna informationsinnehåll och tillgänglighet, 

enkel användning och grafisk stil påverkar köpprocessens steg informationssökning och 

utvärdering av alternativ. Vidare är det intressant att försöka förstå hur dimensionerna 
säkerhet och integritet, informationsinnehåll och tillgänglighet samt enkel användning 

och hur detta kan påverka köpbeslutet. Vidare vill vi se hur dimensioner såsom enkel 
användning, uppfyllelse och tillförlitlighet och kundservice och svarsfrekvens påverkar 

efterköpsbeteendet. 
 

 
Figur 3: Köpprocessens koppling till e-service quality enligt empiriskt framtaget material 

kopplat till studiens teoretiska referensram. Egen bearbetning. 

 

5.1 Behovsupptäckt	  

Enligt (Butler & Peppard, 1998) uppstår den första fasen, behovsupptäckt, i köpprocessen 
när ett behov eller problem uppkommer. Vidare kan ett behov uppkomma genom interna 

stimuli vilket innebär att ett behov uppkommer genom törst eller hunger, eller extern som 
uppkommer via exempelvis en säljfrämjande kampanj som väcker ett behov eller önskemål 

(ibid). Enligt majoriteten av intervjupersonerna uppkom behovet att handla livsmedel 
online via externa stimuli och då främst genom reklam i brevlådan eller en rabattkod från 

sociala medier. Samtliga intervjupersoner poängterade fördelen med att inte behöva släpa 

tunga varor. Tre av intervjupersonerna som var inom det yngre åldersspannet poängterade 
dock att de inte skulle handla livsmedel online om de inte hade fått en rabattkod vilket 

berodde bland annat på deras livssituation som student. Samtidigt förklarade ytterligare en 
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yngre intervjuperson att utbudet var bättre online samt svårigheten att hitta en fysisk 

matbutik med stort utbud närliggande men att det högre priset online var en negativ faktor. 

Vidare var en främjande anledning att handla livsmedel online att många hade sett 
traditionell reklam och tyckte att det var ett välkänt och etablerat företag att handla från.  

 
Det visar sig att dimensionerna inom e-service quality inte har någon markant påverkan till 

denna dimension. Just e-service quality utmärker sig främst när konsumenten är på 
webbsidan samtidigt som i behovsfasen så fångas intresset genom externt eller internt 

stimuli att ett behov bör fyllas. Däremot kan den grafiska designen spela en större roll i 

detta skede genom yttre påverkan från företaget att faktiskt vilja fylla det gapet. En av 
intervjupersonerna menar att den tidigare varit inne på en annan e-livsmedel hemsida och 

föll inte alls för den grafiska stilen och valde därför den valda webbutiken som erbjöd mer 
stilren design. Därmed menar Wen et al., (2014) att hemsidans design kan avgöra om 

kunden faktiskt stannar kvar och slutför köpet. En tidigare forskning av Wen et al., (2014) 
så har e-service quality används i samband med köpprocessen, däremot har inte 

behovsfasen utmärkt sig där heller utan tagit hela köpprocessen i sig. Vilket vidare kan 
stödja resonemanget kring att ha koll på hela köpprocessens steg enligt Kotler et al., (2017) 

för att ha en hel överskådlig bild av konsumentens agerande.  

	  

5.2 Informationssökning	  och	  utvärdering	  av	  alternativ	  	  
Från den framtagna empiriska data kunde vi se att informationssökning och utvärdering 
av alternativ visade tendenser att gå ihop. Därmed valde vi i detta analyskapitel att 

skriva samman dessa två steg i köpprocessen för att e-service quality dimensionerna 
påverkade bägge och skulle således lett till upprepning.  

  

5.2.1 Informationsinnehåll  och  tillgänglighet  

 
Tabell 3: Forskarnas tolkning av relevanta citat från intervjupersoner 

Tolkning Citat 

Ej tillräcklig 
information 

Intervjuperson 3: “Främst undviker jag frukt och grönt, 
speciellt avokado. Men sedan köper jag aldrig kött eller 

skaldjur från webbutiken. Det vill jag gärna kunna se först så 
därför blir det bara handling till veckodagarna från 

webbutiken.” 

Produktrecensioner ej 
relevant 

Intervjuperson 4: ”Nä, ganska ointressant om andra gillar 

havredryck eller inte. Passar inte på det här tycker jag.” 
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Intervjuperson 3: ”Inte för mig personligen. Jag vill att det ska 
gå snabbt när jag handlar och orkar inte sitta och läsa vad 

andra tycker om en produkt.” 

Produktrecensioner 

fördelaktigt vid 
högengagemangsvaror 

Intervjuperson 1: ”Ja, på de mer dyra varorna, tex 

delikatessvaror. Sen behövs inte det på tex barillas pasta. Men 
om det stod på den färska laxen att den är superfin, så skulle 

det kunna ge mer trygghet i sådana köp.” 

 

Efter att ett behov har identifierats och fastställts så börjar fasen informationssökning i 

köpprocessen. Enligt Punj (2012) kan konsumenter som handlar online fatta ett bättre 
beslut då konsumenten kan söka efter produktens egenskap och pris. Samtliga 

intervjupersoner anser att information om pris är något som är tydligt och lättförstått på 
webbutiken som de använder. Ingen av intervjupersonerna nämnde att de behövde 

kontakta en säljare gällande information om produkt eller pris vilket enligt (Zeithaml et al., 
2002) är viktigt, att man ska få ut tillräcklig information från hemsidan.  

 

Likaså är information om kvalité något som är betydande då det visar sig öka 
kundtillfredsställelsen (Zeithaml et al., 2002). Utifrån vår empiri kan vi här se en 

bristfällighet i informationssökningsfasen då samtliga personer i intervjuerna upplever en 
osäkerhet och oro gällande varornas kvalité, främst inom färskvaror. Detta är då en negativ 

faktor eftersom information om kvalité enligt Zeithaml et al., (2002) är något som ökar 
kundtillfredsställelsen och bidrar till en större chans till återköp. Intervjupersonerna menar 

här att en stor faktor till osäkerheten beror på att man ej kan klämma och känna på 

produkten. Detta har då lett till att majoriteten av intervjupersonerna avstår från att köpa 
färskvaror online. Detta indikerar på att empiri förstärker studierna angående betydelsen 

av informationskvalitén i en online köpprocess (Wen et al., 2014). Samtidigt påtalade två 
intervjupersoner att de har fortsatt att köpa färskvaror såsom avokado, på grund av tidigare 

goda upplevda erfarenheter samt välkända varumärken. Därmed påverkas Kim et al., 
(2008) faktor att produktkvalitén baseras på egna erfarenheter samt (Wen et al., 2014) 

utsaga att produktnamn är ett viktigt attribut gällande bedömandet av kvalitén. Värt att 
nämna är att dessa två intervjupersoner e-handlar livsmedel mer frekvent än resterande 

och därmed kan tänkas ha mer erfarenhet att lita på.  

 
Därtill kan vi se från studiens empiri att information gällande företagets garantier är något 

som merparten av intervjupersonerna inte reflekterar över. Det är i informationen om 
garantin som kunden får ta del av företagets färskvarugaranti vilket gör det intressant att 

merparten inte läst den. Oavsett om företaget garanterar kvalité så är konsumenternas 
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preferenser heterogena enligt (Huang & Oppewal, 2006; Heng et al., 2018). Studiens 

empiri stödjer detta genom att webbutiken tydligt erbjuder färskvarugaranti och kvalité 

men intervjupersonerna vågar inte förlita sig på detta på grund av just subjektivitet.  
 

Ytterligare aspekter gällande information om produktrecensioner diskuterades under 
intervjuerna. En tidigare undersökning som E-barometern (2018) gjort visade att 

produktrecensioner är något som är mest efterfrågat av e-handelskonsumenter vilket delvis 
inte överensstämmer till denna studie. Flertalet av intervjupersonerna anser att 

produktrecension inte är relevant i detta sammanhang då konsumenterna inte är 

intresserade av andras åsikter och smakpreferenser. Detta kan förklaras och återkopplas till 
problematiseringen att preferenser är heterogena hos konsumenter. Samtidigt förklarar 

Court et al., (2009) att konsumenter aktivt söker efter information bland annat i form av 
recensioner i utvärderingsfasen samt att Kotler et al., (2017) menar på att konsumenter 

påverkas i hög grad av andras konsumenters upplevelser. Det ska dock nämnas att det var 
ett fåtal intervjupersoner som här urskiljer sig från denna negativa inställning till 

recensioner. Det visade sig nämligen att produktrecensioner kunde vara fördelaktigt vid 
köp av högengagemangsvaror, som exempelvis kött eller skaldjur.  

 

5.2.2 Enkel  användning  

 
Tabell 4: Forskarnas tolkning av relevanta citat från intervjupersoner 

Tolkning Citat 

Användarvänlighetens 
betydande roll 

Intervjuperson 4: ”Skulle den inte vara enkel skulle jag tröttna 

direkt. […] Det måste vara enkelt, lättförståeligt, 
välfungerande och inte massa konstiga vägar. Det måste vara 

enkelt att handla.” 

Sökfunktionens 
betydande roll 

Intervjuperson 1: “Det underlättade att när man inte riktigt 

visste vad man ville äta men visste ungefär vilket protein, så 
kunde man söka på kyckling så kom det upp olika alternativ av 

kycklingdelar och samma sak med kött och fisk.”  

 
Intervjuperson 6: ”De är en hel matbutik på en sida. Man 

kanske inte orkar klicka sig igenom alla grönsaker, då är de 
bra att kunna söka på gurka Sverige.” 

 
 

Jiang et al., (2015) poängterar att användarvänlighet och en lättnavigerad hemsida är 
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mycket betydelsefull för att kunden ska slutföra den aktuella uppgiften. Överlag anser 

merparten av intervjupersonerna att webbutiken är lättnavigerad och lättanvänd. Detta kan 

bero på att samtliga av de intervjuade ansåg sig ha en hög internetvana. Samtliga 
intervjupersoner anser att sökfunktionen är något som de värdesätter högt. Det förklaras 

som ett mycket användbart och tidseffektivt verktyg på grund av det stora utbudet som 
finns på webbutiken. Detta indikerar på att sökfunktionen är en viktig faktor som tidigare 

forskning också visar på (Zeithaml et al., 2002) då det uppenbart förenklar 
informationssökandet i köpprocessen. Likaså diskuterar Punj (2012) att det kan vara 

tidskrävande att navigera bland alla de olika produktalternativen vilket stämmer in med vår 

empiri med anledning av sökfunktionens frekventa användning med förklaring av det stora 
utbudet. En av intervjupersonerna menade att det var för tidskrävande att navigera bland 

så många produktval. När en sökning gjordes på generell term som tvättmedel så fanns det 
alldeles för många alternativ vilket blev överväldigande. Detta styrker Punjs (2012) utsaga 

om att det kan vara tidskrävande att navigera bland alla olika produktalternativen. 
Samtidigt förklarade två av de intervjuade att det var betydligt mer tidseffektivt och 

okomplicerat att navigera bland kampanjvaror med förklaring att alla rabatterade varor är 
samlad på en och samma sida. Samtliga intervjupersoner ansåg att 

nedladdningshastigheten var viktig som Zeithaml et al., (2002) styrker, däremot tog de alla 

det för givet i dagens digitala samhälle.  
 

5.2.3 Grafisk  stil  

 
Tabell 5: Forskarnas tolkning av relevanta citat från intervjupersoner 

Tolkning Citat 

Bristfälligt med 
standardiserade bilder 

Intervjuperson 1: “[...] så det blir ju standard bilder. Vilket kan 
vara lite läskigt att den produkten som syns på bilden kan inte 

överensstämma med produkten du faktiskt får.” 
 

Intervjuperson 6: ”Ja till exempel med kött, jag hade inte valt 

att köpa en dyr oxfilé som är rätt dyr, där bilden på oxfilén ser 
exakt likadan ut. Jag kanske inte vill ha nån med massa fett på, 

då hade jag nog gått till butik” 

 

Gällande den grafiska stilen på hemsidan visar empirin att den är av stor vikt. Flertalet 
intervjupersoner förklarar att layouten ger ett intryck om att företaget är seriöst vilket kan 

kopplas till Wen et al., (2014) som förklarar att utformningen av hemsidan är betydelsefull 

då det påverkar kunder att stanna kvar på hemsidan och sen slutligen genomföra ett köp. 
Som Butler & Peppard, (1998) menar är att e-handel bör ge konsumenterna en spännande 
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och intressant shoppingupplevelse. Som tidigare nämnt i behovsfasen så jämför vissa 

intervjupersoner med andra sidor för att slutligen välja vilken hemsida som ska väljas. Flera 

intervjupersoner ansåg att webbutiken gav ett stilrent intryck och att jämförelse hade gjort 
med andra digitala matbutiker som gav ett billigare och sämre intryck.  

 
Flertalet av de intervjuade personerna har beskrivit att bilderna spelar stor roll då de aldrig 

skulle handla livsmedel online om produktbilder inte fanns tillgängliga. Detta tydliggör 
betydelsen av bilderna på webbutiken vilket även kan kopplas till Zeithaml et al., (2002) 

där bilderna utgör en stor betydelse samt Blut (2016) som förklarar vikten av bilder vid ett 

köpbeslut. Samtidigt framkom det från intervjuerna att flertalet av de intervjuade ansåg att 
bilderna på varorna är standardiserade och att vissa bilder enbart visar bild på 

förpackningen. Detta upplevdes som en bristfällighet då en osäkerhet och oro uppstår 
gällande varornas kvalité. Konsumenterna var oroliga hur produkten faktiskt skulle vara 

när produkten levererades och om de skulle motsvara deras förväntningar. Detta blev 
således en barriär i utvärdering och analysering av alternativ (Kotler et al., 2017) rörande 

produktens kvalité då inköp av färskvaror var något som frekvent uteslöts för de flesta. 
Enligt forskning (Wen et al., 2014) är den visuella bilden av produkten av hög betydelse 

eftersom de naturliga attributen som används gällande kvalitetsbedömning inte kan 

användas under onlineköp vilket i likhet med denna studie kan förstärkas och ses som en 
barriär då flertalet upplever en brist med bilderna.  

	  

5.3 Köpbeslut	  

5.3.1 Informationsinnehåll  och  tillgänglighet  

 
Tabell 6: Forskarnas tolkning av relevanta citat från intervjupersoner 

Tolkning Citat 

Ej exakt uppdaterad 

information   

Intervjuperson 4: ”Det är ganska ointressant information 

för mig när jag inte får veta NÄR den kommer”  
 

Intervjuperson 6: “Jag har upplevt att jag klickat i 
produkter men som sen inte funnits när jag kommit till 

varukorgen. Då måste jag klicka tillbaka vilket är jobbigt. 
Hade varit bättre om de kommit tidigare i processen så 

man slipper gå fram och tillbaka.” 

Tabell 6: Forskarnas tolkning av relevanta citat från intervjupersoner 
 

I denna fast tar konsumenten beslut om produkten skall köpas eller ej (Butler & Peppard, 
1998; Kotler et al., 2017). En oväntad situationsfaktor som Kotler et al., (2017) beskrivit 
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som stört köpbeslutet för två av intervjupersonerna är när varan är slut i lager och att den 

informationen framkommer i ett försent skede vilket försvårar för konsumenten. Att denna 

information inte är uppdaterad skapar frustration då det leder till extra steg i processen och 
ett störningsmoment. Denna data förstärker studier om informationskvalitén och 

betydelsen av att informationen är exakt uppdaterad enligt Wen, et al., (2014) och detta är 
något som uppenbart påverkar kundens köpbeslut.  

 

5.3.2 Säkerhet  och  integritet  

Blut (2016) anser att kunder undviker att handla från en hemsida där osäkerhet kring att 

lämna ut sina kortuppgifter. Det visar att det kan vara ett störningsmoment för 
intervjupersonerna som påverkar köpbeslutet (Kotler et al., 2017). Wen et al., (2014) menar 

att denna dimension har hög påverkan på servicekvalitet. Däremot visade det sig att 

majoriteten av intervjupersonerna inte lägger någon större tankekraft på detta på grund av 
vetskapen av att det är ett seriöst företag. Det kan härstamma från att i dagens samhälle så 

antar man detta på grund av den digitala utvecklingen så därför bör inte dimensionen 
säkerhet och integritet ha så stor påverkan som Wen et al., (2014) kom fram till. Även 

Butler & Peppard, (1998) beskriver att de betalningsmetoderna som erbjuds ska inge 
trygghet hos konsumenten i köpbeslutet vilket har uppnåtts.  

 

5.3.3 Enkel  användning  

 
Tabell 7: Forskarnas tolkning av relevanta citat från intervjupersoner 

Tolkning Citat 

Enkelheten i 
betalningsprocessens 

betydande roll 

Intervjuperson 1:” Så fort det är krångligt att genomföra ett 
köp så kan det ge incitament att dra mig ur. Ska vara 

smidigare än en vanlig matbutik.”  
 

Intervjuperson 4: ”Otroligt smidigt att betala, kanske därför 

jag använder företaget XXX mest. […] De har det sparat så 
dras det automatiskt på mitt kort, vilket är så himla smidigt.”	  

Störningsmoment i 
betalningsprocessen  

Intervjuperson 3: “När jag är klar med handlingen och ska till 
varukorgen och betala så kommer det upp “har du tänkt på 

det här” och en lista och då blir jag irriterad för att de ska 
försöka pracka på mig mer i detta stadie när jag bara vill 

vidare och betala, blir ett extra steg som stör mig i processen.” 

 
För att uppnå god servicekvalitet så är det viktigt att det ska vara enkelt att betala enligt 

Zeithaml et al., (2002). På webbutiken så kan man spara kortuppgifter så att det går snabbt 
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att genomföra köpet. En av intervjupersonerna menar på att det förväntas att gå smidigare 

att genomföra betalningen via hemsidan än i en fysisk butik. Därmed är det viktigt att visa 

för kunder med hjälp av grafisk stil hur man beställer och betalar (Kotler et al., 2017). 
Samtidigt förklarade en intervjuperson att det var alldeles för lätt att genomföra ett köp 

vilket ledde till orosmoment, det ska dock tas i åtanke att denna intervjuperson ej handlar 
livsmedel online frekvent. 

 
En oväntad situationsfaktor som uppstått för en av intervjupersonen är att när tekniskt fel 

har uppstått i betalningsfasen och hela ordern försvann. Det ledde till att detta störde så 

pass sent som i betalningsskedet så detta enskilda köpet inte genomfördes alls. Vidare visar 
det sig att en intervjuperson besvärades av att reklam i form av pop-up rutor kom upp i 

köpbeslutsprocessen. Likaså blir det ett störningsmoment i betalningsprocessen när “har 
du tänkt på det här” kommer upp som ett extra steg där fler varor ska prackas på vid det 

slutliga skedet där köpet egentligen ska gå enkelt att genomföra enligt Butler & Peppard 
(1998).  

 

5.4 Efterköpsbeteende	  

5.4.1 Enkel  användning  

Det sista steget i köpprocessen är efterköpsbeteende där det framkommer om konsumenten 
är nöjd eller missnöjd (Kotler et al., 2017; Wen et al., 2014). Det avgörande här är om 

förväntningarna uppfylls eller inte (ibid). Något som upplevdes som problematiskt enligt 

två av intervjupersonerna var besvärligheten gällande de förinställda antalen vid köp av 
kampanjprodukter. Detta resulterades i att misstag har begåtts genom att fel antal beställda 

varor blir levererade vilket då blir en försvårande och missvisande omständighet gällande 
enkel användning. Således uppstod här en frustration för konsumenterna då detta inte har 

märkts förrän varorna har levererats hem till dem och är därmed en påverkande faktor för 
efterköpsbeteendet där det visar sig om konsumenten är nöjd eller inte (Kotler et al., 2017; 

Wen et al., 2014). 

 

5.4.2 Uppfyllelse  och  tillförlitlighet  

Inom denna dimension visade majoriteten av intervjupersonerna nöjdhet kring leveransens 

punktlighet. Däremot hade en av intervjupersonerna upplevt att det inte alls går att lita på 
den preliminära leveranstiden. Vidare beskriver Blut (2016) att de bakomliggande 

attributen för tillförlighet visas genom korrekt pris och rätt leveranstid som utlovas. Enligt 
Wolfinbarger & Gilly (2002) och Zeithaml et al., (2002) så är denna dimension den näst 

främsta faktorn bakom lojalitet och framtida återköp. Den intervjupersonen som visade 
missnöje med leveransens punktlighet visade sig vara fortsatt lojal med planer att fortsätta 

handla varannan vecka. Överlag så visade det sig att de intervjuade personerna var nöjda 
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över kvalitén på varorna, som Mortimer et al., (2016) beskriver så är bra kvalité nyckeln till 

fortsatt tillit. Det bör dock även här poängteras att majoriteten enbart handlar produkter 

som ej är färskvaror.  
 

5.4.3 Kundservice  och  svarsfrekvens  

Zeithaml et al., (2002) beskriver att kunderna förväntar sig återkoppling när ett köp är 
gjort, genom orderbekräftelse. Två av intervjupersonerna berättade att de direkt går in på 

mailen för att säkerställa att köpet är genomfört och att få en direkt orderbekräftelse är 
jätteviktigt. Vidare så är det minst lika viktigt för kunderna att bli informerad om 

leveransen förväntas vara i tid (ibid). När frågan om leverans ställs till de olika 
intervjupersonerna så visar det sig att de hålls väl uppdaterade om det sker någon ändring i 

leveranstid och samtidigt kan leveranstiden följas live via appen. Som Blut (2016) beskriver 

så är kundservice tillförlitlig och lättillgänglig när svarsfrekvensen är hög och två 
intervjupersoner har kontaktat företaget via livechatt och fått snabbt svar. Att ha livechatt 

är något som majoriteten av intervjupersonerna värdesätter för att få snabb respons vilket 
kan tänkas öka tillförlitlighet för webbutiken. 	  
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6 Slutsats	  och	  vidare	  forskning	  
I detta kapitel presenteras studiens slutsats och avslutas därefter med förslag till vidare 

forskning. 

 

6.1 Slutsats	  

Syftet med denna studie var att erhålla en djupare förståelse hur de utvalda dimensionerna 
inom e-service quality påverkar köpprocessen inom den digitala mathandeln. Överlag kan 

vi se att det inte finns några markanta skillnader bland de intervjuade personerna vad vi 
tror kan bero på att internetvanan är av hög grad bland samtliga intervjupersoner. Studien 

har sina begränsningar, delvis gällande vad som ansetts vara praktiskt möjligt för en 

kandidatuppsats. Vidare så har livsmedelskonsumenter tydliga preferenser vilket vi har haft 
i åtanke och därför är resultatet för denna studie inte fullt generaliserbart.  

 
Figur 3: Köpprocessens koppling till e-service quality och dess dimensioner framtaget från 

analysen. Egen bearbetning. 
 

Modellen ovan beskriver vilket steg i köpprocessen som e-service quality dimensionerna 

påverkar och mer specifikt vad som är framtaget från analysen. Analysen visar att det finns 
ett flertal tydliga faktorer inom e-service quality dimensionerna som påverkar kundens 

köpprocess. Det tydliggörs att information gällande kvalitén är något som är en märkbar 

tröskel i köpbeslutet eftersom samtliga väljer att avstå inköp av färskvaror. Vidare är det en 
stor barriär att företagen enbart har standardbilder på varor, vilket är ännu en bidragande 

faktor till att avstå att handla färskvaror online. Detta visar att den grafiska stilen står inför 
svåra utmaningar eftersom det påverkar konsumentens köp(besluts)process, eller i värsta 

fall att det leder till att köp avstås helt. En ytterligare märkbar tröskel visade sig vara att 
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informationen om produkter inte alltid är exakt uppdaterad, bland annat gällande 

varulagerstatus, vilket således ledde till att köpbeslutet blev problematisk.  

 
Vidare kan vi se utifrån studiens resultat att det finns ett antal främjande aspekter inom 

digital mathandel. Sökfunktionen var något som uppenbart underlättade hela köpprocessen 
eftersom det var ett tidseffektivt verktyg samt enkelheten att kunna söka på generella 

termer. Produktrecensioner ansågs vara fördelaktigt vid livsmedel av högengagemang vilket 
möjligtvis till viss del kan hjälpa orosmoment gällande kvalitén av färskvaror. Vidare låg det 

vid stor betydelse med en lättillgänglig kundservice samt att en chattfunktion med hög 

svarsfrekvens är uppskattat.  
 

Tidigare påvisade barriärer inom e-service quality har inte bekräftats i denna studie. Dels 
nedladdningshastigheten samt säkerhet och integritet är faktorer inom dimensioner som 

visar sig ha en mindre påverkan i köpprocessen inom denna studie. Detta är något som nu 
tas för givet vilket kan tänkas bero på den ständiga digitala utvecklingen som sker i 

samhället samt konsumenters höga internetvana. Detta leder till att gamla barriärer 
försvinner samtidigt som nya uppkommer i samtid med den digitaliserade utvecklingen. 

Med detta sagt kan vi se att det finns några aspekter som bör förbättras inom digital 

mathandel för att underlätta en effektiv shopping, betalning och leverans för kunden som 
begreppet e-service quality förklaras som enligt Parasuraman et al., (2005). Framförallt så 

bör sökfunktionen ha en fortsatt utveckling med tanke på den betydelse som den visade sig 
utgöra för kunderna. Därtill så bör informationen som kunderna efterfrågar om bättre 

bilder samt varulagerstatus utvecklas. Dessa nämnda utvecklingsområden ingår i faserna 
informationssökning och utvärdering av alternativ i köpprocessen och kan därmed anses 

som kritiska eftersom det sker innan själva köpbeslutet. 

 

6.2 Förslag	  till	  vidare	  forskning	  

Eftersom den digitala utvecklingen i samhället kontinuerligt utvecklas så är alltid e-service 
quality ett intressant ämne att studera vidare inom framtida forskningar. Därmed kan det 

utvecklas nya främjande faktorer och barriärer vilket gör att ämnet kommer ha utrymme 
för nyupptäckt forskning. Vidare skulle det vara intressant att undersöka personer som inte 

har någon erfarenhet av digital mathandel för att undersöka om det finns någon skillnad i 
påverkande faktorer. Det skulle kunna leda till en komparativ studie med jämförelse av 

erfarna och oerfarna konsumenters olika synsätt. Avslutningsvis skulle forskning kunna ske 

inom olika slags servicetjänster för att därmed se om e-service quality urskiljer sig 
sinsemellan.  
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8 Bilaga	  

8.1 Intervjuguide	  	  

 

Bakgrund 
Kön? 

Internetvana på en skala 1-10? 
Hur ofta har du handlat mat online? 

 
Informationsinnehåll och tillgänglighet 

1. Hur uppkom behovet av att e-handla mat?  

2. Hur kom det sig att du valde att använda denna webbutik?  
3. Hur viktigt är det för dig att få ut tillräcklig information om 

produkterna/leveransen/betalningsmetod som erbjuds, varför? 
4. Får du ut tillräcklig information om 

produkterna/betalningsmetoderna/leveransen? 
5. Har du någon gång behövt kontakta en säljare via telefon för att få ut viss 

information? 
6. Hur viktigt för dig är det att informationen på webbutiken om produkter, leverans 

etc är exakt uppdaterad? Varför? 

7. Upplever du att informationen är exakt uppdaterad? 
8. Upplever du att informationen på webbutiken på något sätt kan förbättras? 

9. Hur upplever du att inte kunna känna, klämma och se produkten innan du köper 
produkten?  

10. Har det ovannämnda lett till att du valt att avstå en typ av produkt pga. du inte kan 
känna, klämma och se produkten?  

11. Är det viktigt för dig att kunna jämföra produkter? Varför? 

12. Hur upplever du det är att kunna jämföra produkter på webbutiken? 
13. Är det lätt att kunna kontrollera innehållet? Är detta viktigt för dig? Varför?  

14. Hade du önskat att produktrecensioner fanns? Varför/Varför inte? 
15. Har produkt-betygen på webbutiken påverkat ditt val av köp? Är det viktigt i val av 

produkt?  
16. Hur anser du att informationen om garantin/policyer på webbutiken är? 

17. Upplever du att företaget erbjuder en bra/dålig garanti? 

 
Enkel användning 

18. Hur viktigt för dig är det att webbutiken är väl organiserad (lätt att hitta det du 
söker, gå vidare i olika steg etc)? Varför?  

19. Anser du att webbutiken du använder är väl organiserad? 
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20. Hur viktigt är det att enkelt att kunna hitta information om pris och kvalité? Varför 

är det viktigt/inte viktigt? 

21. Är det enkelt att kunna jämföra produkter? Varför/varför inte? 
22. Hur viktigt är det för dig att det ska vara enkelt att genomföra köpet? Varför? 

23. Hur viktig är en bra sökfunktion? Varför?  
24. Anser du att det finns en bra sökfunktion?  

25. Hur viktig är den övergripliga designen? Varför? 
26. Hur upplever du den övergripliga designen? Lätt att hitta? Lätt att söka?  

27. Hur viktigt för dig är nedladdningshastigheten på webbutiken du befinner dig på? 

Varför? Hur upplever du den? 
28. Har du upplevt att det är tidskrävande att navigera bland alla de olika produkt-

alternativen?  
29. Saknar du någon funktion? Något du skulle vilja ändra på webbutiken? 

 
Grafisk stil 

30. Hur viktigt för dig är det med en bra layout på webbutiken, varför? 
31. Hur viktigt för dig är det med bra produktbeskrivning och bra bilder? Varför? 

32. Hur upplevs produktbeskrivning och bilderna? Tillräckligt med bilder eller 

animationer? 
33.  Har det lett till att du valt att avstå en typ av produkt pga av dålig estetik (bilder, 

designen osv)? 
34. Hur viktigt är teckenstorleken, typsnitt, färg? Varför? 

35. Hur skulle du beskriva en hemsida med bra atmosfär? Varför är just det så viktigt? 
36. Finns det något du skulle vilja ändra på? 

 

Säkerhet och integritet 
37. Hur viktigt för dig är betalningsmetoden? Varför? 

38. Hur upplever du betalningsmetoderna på webbutiken? Känns den säker? 
39. Känner du dig trygg att dela personlig information på webbutiken? 

40. Hur viktigt för dig är det att känna dig säker på webbutiken du handlar ifrån? 
Varför? 

41. Känns det säkert att vara på webbutiken och att handla därifrån? 

42. Finns det något som företaget skulle kunna göra för att du som kund ska känna dig 
säkrare? 

43. Hur viktigt är det att e-handelsföretaget garanterar garanti/policyer? Varför? 
 

Uppfyllelse och tillförlitlighet 
44. Nöjd med köpet och produkterna? 

45. Hur viktigt är det för dig att leveransen kommer inom avtalad tid? Varför? 
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46. Kom leveransen inom avtalad leveranstid? 

47. Hur viktigt för dig är det att produkterna motsvarar det som webbutiken beskrev 

det som? Varför? 
48. Motsvarade produkterna det som webbutiken beskrev det som? 

49. Fick du rätt leverans och till rätt adress? 
50. Kom varorna fram utan defekter?  

 
Kundservice och svarsfrekvens 

51. Anser du att det är lätt att hitta information om kontakt, adress, kundservice etc? 

52. Hur viktigt är en bra och lättillgänglig kundservice för dig, varför? 
53. Upplever du att webbsidan har en lättillgänglig kundservice? 

54. Hur upplever du svarsfrekvensen från kanalerna (mail, kundservice, chatt, etc) de 
erbjuder? 

 
        Övrigt 

55. Skulle du kunna tänka dig att handla från webbutiken igen? Varför/varför inte? 
56. Anser du att det finns något som webbutiken saknar? 

57. Har hemsidan/företaget ett bra/dåligt rykte? Hur påverkar det dig? Varför? 

58. Varför handlar du inte mer frekvent e-livsmedel? Vad skulle få dig att ändra på din 
inställning?  

59. Varför tror du att matbranschen har färre konsumenter inom e-handel än i 
jämförelse mot klädbranschen?  

60. Har du blivit påverkad av recensioner eller liknande om företaget? Hur då?  
61. Är det något i övrigt du tänker på som du bedömer/tänker på webbutikens gällande 

webbsidan? 

62. Är det något överlag som påverkar din köpprocess? 
 

	  
	  
	  
	  
	  


