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Sammanfattning 
 

Nyckelord E-handel, Livsmedel, Lösplock, Barriärer, Innovation, Konsumentbeteende 

 

Bakgrund E-handel av livsmedel är en av de e-handelsbranscher som växer starkast i 

Sverige just nu. Enligt Svensk Digital Handel förväntas e-handel av 

livsmedel omsätta 5,7 miljarder kronor år 2016, vilket innebär en ökning 

med 38 procent från föregående år. Den första satsningen på e-handel av 

livsmedel gjordes i början av 2000-talet, dock lade de flesta aktörer inom 

branschen i Sverige ned efter bara några år. Idag år 2016 är denna typ av 

bransch mer mogen än vad den var då, på grund av snabbare 

internetuppkopplingar och att fler har datorvana och även större vana att 

handla på internet. Dock stod livsmedelshandeln på internet för endast 1,5 

procent av den totala livsmedelshandeln i Sverige år 2015. Trots att e-

handeln av livsmedel ökar är det alltså fortfarande många konsumenter i 

Sverige som inte köper livsmedel på internet.  

 

Syfte Syftet med studien är att identifiera barriärer till att handla lösplock av 

livsmedel på internet för konsumenter i Sverige som inte tidigare har använt 

sig av konceptet. Som en del av syftet ingår även att identifiera eventuella 

likheter och skillnader för olika typer av hushåll genom att analysera om 

barriärerna varierar beroende på hur hushållens utformning och 

förutsättningar ser ut.  

 

Genomförande  Studien utgår från ett konsumentperspektiv och med en abduktiv ansats och  

en kvalitativ strategi genomfördes intervjuer med tio hushåll. De hushåll som 

deltog i intervjuerna hade ännu inte e-handlat livsmedel och det som 

undersöktes var varför de inte anammat konceptet. Ett uppföljningsmoment 

genomfördes därefter där de intervjuade hushållen bads att testa att handla 

livsmedel på internet för att sedan svara på några korta frågor i en 

uppföljningsintervju. Sju av hushållen medverkade i uppföljningsmomentet. 

För att sätta resultatet från de intervjuade hushållen i perspektiv och för att 

skapa bredd i studien genomfördes även en enkätundersökning där 154 

respondenter deltog.  

 

  



 
 

Slutsats 38 barriärer till e-handel av livsmedel identifierades. Dessa barriärer har 

grupperats i följande kategorier: vana, sättet de handlar livsmedel på, att 

inget problem uppstår, personlighet, okunskap, fördelar med fysiska 

livsmedelsbutiker, negativa aspekter eller antaganden som de har till e-

handel av livsmedel, att de inte har möjlighet samt att de är skeptiska. Alla 

barriärer som går under dessa kategorier presenteras i studien. Inga mönster 

som identifierar att barriärerna varierar beroende på hur hushållens 

utformning och förutsättningar ser ut kunde hittas. Att flera olika 

hushållstyper studerades kan dock tänkas ha bidragit till att många olika 

barriärer kunde identifieras. 

 

  



 
 

Abstract 

 

Key words  Online shopping, E-commerce, Grocery e-commerce, Groceries, Barriers, 

Innovation, Consumer behaviour 

 

Background  Grocery e-commerce is one of the e-commerce sectors with the strongest 

growth in Sweden right now. According to Svensk Digital Handel, the 

expected turnover for grocery e-commerce in 2016 is 5,7 billion SEK, which 

is equal to an increase of 38 percent compared to the previous year. The 

initial investment in the grocery e-commerce industry was made around year 

2000, however, most of the businesses in Sweden was shut down after only a 

few years. Today, this type of industry is more mature than it was at that 

time because of faster internet connections and that more people are used to 

using computers and shopping on the internet. But still the grocery e-

commerce is responsible for only 1.5 percent of the total turnover in the 

grocery industry in Sweden in 2015. Despite the fact that the use of grocery 

e-commerce increases, there are still many Swedes who are not using the 

internet for buying groceries. 

 

Aim  The study aims to identify barriers to buy groceries online for consumers in 

Sweden who have not previously used the concept. A part of the aim is also 

to identify possible similarities and differences of the different types of 

households by analysing if the barriers vary depending on the type of 

household. 

 

Completion  The study is using a consumer perspective, and with an abductive and 

qualitative approach ten interviews was conducted. The households that 

participated in the interviews had not yet tried grocery shopping online and 

we examined why they did not yet adopt the concept. After the interviews all 

the households were asked to try the grocery e-commerce concept, of which 

seven of them took part. Those were asked a few questions in a follow-up 

interview. To put the results of the interviews of the households in 

perspective, and to broaden the study, a survey was also carried out, were 

154 respondents participated. 

  



 
 

Conclusion 38 barriers to grocery e-commerce were identified. The barriers have been 

categorised info following categories: habit, the way they are buying 

groceries, there is no problem existing, personality, ignorance, that they 

prefer traditional grocery stores, negative aspects or assumptions about 

grocery e-commerce, that they do not have the opportunity and they are 

sceptical. All the barriers in these categories are presented in the study. No 

patterns that identifies that the barriers vary depending on the type of 

household could be found. That different household types were studied could 

however have contributed to the fact that many different types of barriers 

could be identified. 
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet ges en introduktion till e-handel av livsmedel och dess bakgrund för att 

skapa en förståelse för studiens valda ämne. Problemdiskussionen som följer leder sedan fram 

till studiens syfte och frågeställningar. Kapitlet avslutas med en motivering av de avgränsningar 

som gjorts i studien. 

1.1 E-handeln i en stark tillväxtfas 
De senaste åren har e-handeln växt i snabb takt. I Europa växte e-handeln med 18 procent år 

2012 i jämförelse med traditionell handel i fysisk butik. På växande marknader var 

tillväxttakten så mycket som 140 procent i Kina, 40 procent i Indien och 22 procent i Brasilien 

år 2012 (Laudon & Traver, 2013). I Sverige omsatte e-handeln över 50,1 miljarder kronor år 

2015, vilket innebär en ökning om 19 procent från föregående år (PostNord, 2016a). E-handeln 

fortsätter nu att växa starkt och dess revolution kan antas bara ha börjat (Laudon & Traver, 

2013).  

 

E-handel innebär användningen av internet eller mobilapplikationer för att utföra transaktioner, 

det handlar alltså om digitala handelstransaktioner mellan och bland privatpersoner och 

organisationer. Denna studie fokuserar dock endast på e-handel mellan organisationer och 

privatpersoner, så kallat business-to-consumer (B2C). 

 

Den ökade digitaliseringen möjliggör smidigare och mer lättillgänglig konsumtion där internet 

och mobila plattformar har blivit en del av konsumenternas vardag. Konsumentbeteendet och 

köpprocessen har förändrats i och med detta och individer rör sig allt mer mellan kanaler och 

enheter. Användning av smartphones, sociala medier och utveckling av nya affärssystem är bred 

och uttrycket sömnlös shopping har myntats (PostNord, 2015). I samband med att e-handeln 

ökar ställer konsumenterna allt högre krav på större valfrihet, snabbare leveranser och mer 

information (Lantz, 2014). 

 

De flesta köp som sker med e-handel är sällanköpsvaror som böcker, hemelektronik och mode 

medan dagligvaror inte är lika vanligt på internet. Men digitaliseringen påverkar även andra 

branscher idag och under det senaste året har många yngre e-handelsbranscher börjat växa 

starkt, bland dessa e-handel av livsmedel som ökade med hela 40 procent under år 2015, dock 

från låga nivåer (Svensk Digital Handel, 2016a). Livsmedelsbranschen på internet i Sverige 

omsatte 4,1 miljarder kronor år 2015 (Svensk Digital Handel 2016b), vilket innefattar både 

lösplock av livsmedel samt matkassekonceptet och specialvaruköp. Livsmedelshandeln på 
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internet förväntas fortsätta växa starkt och som Figur 1 visar förväntas omsättningen enligt 

prognos öka till 5,7 miljarder under 2016.  

 
Figur 1. Livsmedelsförsäljning på internet i Sverige i miljarder kronor, år 2009-2016 

(*Prognos för 2016). Figuren är baserad på siffror från Svensk Digital Handels 

pressmeddelande Livsmedelshandeln på nätet väntas växa med 1,6 miljarder under 2016 

(2016c). Publicerades 2016-04-08. Tillgänglig via https://dhandel.se/livsmedelshandeln-pa-

natet-vantas-vaxa-med-16-miljarder-2016/ (hämtad 2016-04-25) 

 

Lösplock av livsmedel på internet har gått om matkassekonceptet i tillväxt och hade under år 

2015 en tillväxt på 55 procent (Svensk Digital Handel, 2016a). Enligt rapporten E-barometern, 

som ges ut av PostNord (2016a) i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research, 

anses livsmedelshandeln på internet ha mycket stor potential, särskilt när fler kända 

kedjeaktörer nu satsar digitalt med sin livsmedelsförsäljning vilket har gjort att intresset hos 

konsumenterna börjat öka. Enligt en undersökning som presenterats av Svensk Digital Handel 

(2016b) hade dock bara en femtedel av de tillfrågade handlat livsmedel på internet någon gång 

under det senaste året.  

1.2 Första vågen av e-handel med livsmedel i Sverige 
Den första vågen av e-handel av livsmedel kom till Sverige redan under slutet av 90-talet och 

början på 2000-talet. E-handel av livsmedel introducerades i Sverige år 1996 när ett fåtal 

oberoende livsmedelsbutiker på internet startade, t.ex. NK-hallen i Stockholm (Karlsson, 2005). 

Livsmedelshandel på internet hade då stora svårigheter att sprida konceptet till konsumenter 

(Ring & Tigert, 2001; Geuens, Brengman & S'Jegers, 2003), detta likt många andra 

innovationer där man försökt få konsumenter att anamma nya koncept (Frambach m.fl., 1998). 

Mellan år 1996 och 2001 öppnade ett större antal centraliserade digitala livsmedelsbutiker så 

som ExpressFood, NetXtra, Matomera, Willy:s, Billhälls, Spar/Hemköp och ICA. Fokus låg då 

främst på att varorna plockades från ett centrallager (Karlsson, 2005). I startskedet var 
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optimismen mycket stor, ExpressFood förväntade bland annat att e-handel av livsmedel år 2000 

skulle komma att stå för 20 procent av den totala livsmedelshandeln i Sverige inom fem år 

(Forsebäck, 1998). Och i en enkät som gjordes av Sifo år 2000 svarade 28 procent att de 

förväntade sig att de skulle använda e-handel för livsmedel inom de kommande fem åren 

(Jansson, 2000).  

 

Dock blev livsmedelshandeln på internet aldrig speciellt framgångsrikt under denna första våg 

(Karlsson, 2005). Lönsamhetsmässigt fungerade inte denna typ av centraliserade e-

handelslösningar och logistikmässigt blev e-handel med färskvaror för dyrt och privatkunderna 

var för få (Lindstedt, 2008). Faktum är att år 2003 hade alla centraliserade livsmedelsbutiker på 

internet i Sverige lagt ner verksamheten (Karlsson, 2005). Ett liknande fenomen kunde ses i 

USA runt år 2000. Även där försökte flera aktörer etablera sig inom branschen för e-handel av 

livsmedel men misslyckades likväl (Karlsson, 2005). I samma veva kom en börskrasch runt år 

2000-2001 som ledde till att värdet av e-handel och telekommunikation rasade med mer än 90 

procent under ett år och efter att bubblan brast avvisade många e-handel och förutspådde att 

dess tillväxt skulle stagnera (Laudon & Traver, 2013). 

1.3 Nya satsningar på e-handel med livsmedel 
År 2006 gjordes nya satsningar för e-handel med lösplock av livsmedel i Sverige. Coop startade 

ett tiotal lokala satsningar, lokala ICA-handlare startade tillsammans hemsidan Handla24.se 

(Lindstedt, 2008) och MatHem.se grundades (TT, 2015). Flera andra aktörer följde sedan 

därefter. Tiden ansågs nu vara mer mogen för denna typ av bransch än vad den var runt början 

på 2000-talet, på grund av snabbare internetuppkopplingar och att fler hade mer datorvana och 

även större vana att handla på internet (Svenska Dagbladet, 2008). Affärsmodellerna såg också 

annorlunda ut än under ”den första vågen” och nu var det till större del fokus på lokal och 

decentraliserad e-handel (Svenska Dagbladet, 2008). Den andra vågen av e-handel med 

livsmedel kan därför sägas ha börjat vid denna tid och fler aktörer har sedan dess anslutit sig till 

konceptet, men det är inte förrän de senaste åren som tillväxten börjat ta fart på riktigt (Svensk 

Digital Handel, 2015). År 2015 är året då den ökande tillväxten kombinerades med större 

mognad hos såväl konsumenter som aktörer inom branschen i Sverige. Antalet 

livsmedelshandelslösningar på internet utökades och marknadsföringen för att nå ut till 

konsumenter började bli synlig, något som kan motivera en början på en tredje våg av 

livsmedelshandel på internet i Sverige, som vi är inne i just nu år 2016. De aktörer som erbjuder 

lösplock av livsmedel på internet med fullsortiment i Sverige är i dagsläget Coop, ICA, Mat.se 

och MatHem.se. Även Axfood meddelade i ett pressmeddelande i april 2016 att de ska inleda ett 

pilotprojekt med e-handel med livsmedel till konsumenter (Axfood, 2016).  
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Även i resten av Europa växer e-handeln av livsmedel just nu. Andelen som har handlat 

livsmedel på internet har ökat i de flesta europeiska länder år 2015, jämfört med året innan. 

Enligt PostNords rapport E-handeln i Europa (2016b) köper förhållandevis många konsumenter 

i Tyskland och Frankrike livsmedel på internet, Storbritannien är dock den marknad som har 

kommit överlägset längst med livsmedelshandel på internet. I Storbritannien har 29 procent av 

befolkningen handlat livsmedel på internet (se Figur 2) och försäljningen av livsmedel på 

internet står för cirka 5 procent av den totala livsmedelsförsäljningen i landet (PostNord, 

2016b). Skälet till att marknaden är så stark i just Storbritannien anges vara att aktörerna har 

lyckats bra med sina erbjudanden bland annat genom att de har satsat på enorma 

logistikanläggningar runt om i landet för att möjliggöra leverans av varor dagen efter att kunden 

lagt sin beställning (PostNord, 2016b). I London är konceptet som störst där 10 procent av 

livsmedelshandeln sker över internet. Att många personer bor på liten yta underlättar logistiken 

och har gjort att staden haft bra förutsättningar för e-handel med livsmedel (Halldestam, 2015). 

 
Figur 2. Andel av befolkningen i respektive land som e-handlat livsmedel 2015. Figuren är 

baserad på siffror från PostNords rapport E-handeln i Europa 2015 (2016b). Tillgänglig via 

http://www.postnord.com/globalassets/global/sverige/dokument/publikationer/2015/se_e-

handeln-i-europa_201509021.pdf (hämtad 2016-03-23) 

1.4 Innovationer 
 Enligt Baregheh, Rowley och Sambrook (2009) är en innovation en process där organisationer 

omvandlar idéer till nya eller förbättrade produkter eller tjänster för att kunna konkurrera eller 

differentiera sig själva på marknaden. E-handel med livsmedel kan ses som ett nytt, förbättrat 

sätt för konsumenterna att handla livsmedel och ett sätt för aktörerna att konkurrera med de 

traditionella, fysiska livsmedelsbutikerna. E-handel med livsmedel kan alltså sägas vara en 

innovation. Rogers (1983) definierar istället en innovation utifrån individnivå, när han påstår att 

en innovation kan vara en vara eller en tjänst, men också ett begrepp eller en idé, som uppfattas 

som något nytt av en individ eller enhet. Det spelar alltså enligt Rogers (1983) ingen större roll 
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om idén är ny i objektiv mening, mätt i hur lång tid som gått sedan den först användes eller 

upptäcktes. Det som en individ uppfattar som nytt för en viss idé påverkar individens reaktion 

till idén. Även i linje med Rogers definition av en innovation kan e-handel med lösplock av 

livsmedel sägas vara en innovation då fenomenet fortfarande av många konsumenter i Sverige 

upplevs som något nytt på marknaden. 

 

Det som är så intressant med innovationer är att det ofta är svårt att skapa en spridning av nya 

idéer, även om innovationen har uppenbara fördelar. Många innovationer kräver en längre 

period, ofta bestående av flera år, från att den blir tillgänglig till att den uppnått bred spridning 

(Rogers, 1983). 

 

Innovationer kan delas upp i olika kategorier beroende på hur radikala de är (Robertson, 1967). 

De innovationer som definieras som kontinuerliga förändrar inte en konsuments köpbeteende 

eller livsstil i någon större utsträckning, utan kompletterar ofta redan befintliga produkter och 

tjänster. Radikala innovationer däremot är oftast helt nya produkter eller tjänster som ändrar 

konsumenters beteendemönster (Robertson, 1967). Att handla livsmedel på internet kan anses 

som en relativt radikal innovation då det förändrar en konsuments konsumtionsmönster och 

påverkar konsumentens sätt att handla livsmedel, i och med att livsmedelshandel är en del av 

många konsumenters vardag kan det på ett sätt komma att förändra konsumentens livsstil.  

1.5 Problemdiskussion 
Att handla livsmedel anses av många konsumenter som en börda och en stressig syssla (Aylott 

& Mitchell, 1998; Geuens, Brengman & S'Jegers, 2003). Det amerikanska företaget 

Peapod.com, som säljer livsmedel på internet, genomförde en enkätundersökning där det 

framkom att konsumenter anser att handla livsmedel som den syssla de ogillar mest, efter att gå 

till tandläkaren (Corral, 1999). Även andra studier pekar på att många anser att handla livsmedel 

är en tråkig hushållssyssla. En studie från University of Michigan fann att bland 22 

favorithushållsysslor, hamnade att handla livsmedel på näst sista plats före städning som 

hamnade på sista (Richards, 1996).  

 

Samtidigt fortsätter den starka tillväxten inom e-handeln. Under år 2015 växte detaljhandeln på 

internet i Sverige med 19 procent och omsatte 50 miljarder kronor. Tillväxten av e-handel har 

inte varit så stark sedan finanskrisen (PostNord, 2016a). Detta tillsammans med det faktum att 

många konsumenter upplever tidsbrist i sin vardag gör att vi anser det vara rimligt att anta att 

konsumenter bör vara angelägna om att anamma de fördelar och den bekvämlighet som e-

handel erbjuder, även när det gäller livsmedel. Enligt rapporten Digital Mathandel som Svensk 

Digital Handel (2015) utfört, är konsumenters främsta upplevda fördelar med att handla 
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livsmedel på internet att det underlättar i vardagen genom att det sparar tid och att det är 

bekvämt. En av de första studierna som gjorts på de fördelar som konsumenter upplever när de 

handlar livsmedel på internet gjordes av Morganosky och Cude (2000) och de främsta 

anledningarna som angavs var även där bekvämlighet och tidssparande, bland annat på grund av 

att konsumenterna slipper trängas bland andra människor, köra till och från butik och lyfta tunga 

kassar, samt att föräldrar med små barn uppskattade att de slipper handla i butik med sina barn. 

Även Ramus och Nielsen (2005) kommer fram till att vanligaste anledningen till att handla 

livsmedel på internet är på grund av att det upplevs som bekvämare än att handla i en 

traditionell, fysisk livsmedelsbutik till exempel på grund av att internetbutiken är öppen dygnet 

runt och att konsumenterna därför kan välja att handla den tid som passar bäst för varje 

konsument, att de slipper stå i kö och inte behöver lämna huset. Konceptet med att handla 

lösplock av livsmedel på internet innebär att det kan ersätta det traditionella sättet att handla 

livsmedel i en fysisk livsmedelsbutik.  

 

Livsmedelshandeln på internet står idag för enbart 1,5 procent av den totala livsmedelshandeln i 

Sverige (PostNord, 2016a) och endast var femte konsument har handlat livsmedel på internet 

någon gång under det senaste året (Svensk Digital Handel, 2015). Trots att e-handeln av 

livsmedel ökar är det alltså fortfarande många svenskar som inte använder internet som en 

köpkanal för livsmedel. I och med detta uppkommer frågan varför de konsumenter som inte 

tidigare har handlat livsmedel på internet väljer att fortsätta handla livsmedel på ett traditionellt 

sätt, trots de fördelar som finns med e-handel med livsmedel. Utifrån konsumentbeteende och 

innovationsteori undersöks därför i denna studie varför de konsumenter som ännu inte handlat 

livsmedel på internet har valt att inte göra det, genom att identifiera konsumenters barriärer till 

att använda e-handel vid livsmedelsköp. En barriär definieras i studien som en anledning till att 

en konsument inte handlar på ett visst sätt, i detta fall att inte handla livsmedel på internet. 

 

Tidigare studier som gjorts inom ämnet livsmedelshandel på internet har främst fokuserat på att 

undersöka upplevda fördelar med konceptet eller att finna orsaker till den misslyckade 

satsningen runt början på 2000-talet. Enligt vår vetskap finns dock inga studier gjorda på just 

barriärer till att handla livsmedel på internet. Rapporter som gjorts av kommersiella 

organisationer, till exempel Svensk Digital Handel och PostNord, om livsmedelshandel på 

internet, innehåller dock bland annat statistik om anledningar till varför konsumenter inte 

handlar livsmedel på internet, som tagits fram med hjälp av webbaserade enkätundersökningar. 

Det finns dock inte några oberoende eller akademiska studier om barriärer till e-handel med 

livsmedel. Genom att studera detta i ljuset av en teoretisk referensram som baseras på 

innovations- och konsumentbeteendeteori istället för teorier om barriärer till adoption av e-

handel generellt, skapas en originalitet i och med ett nytt teoretiskt perspektiv. 
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1.6 Studiens syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att identifiera barriärer till att handla lösplock av livsmedel på internet för 

konsumenter i Sverige som inte tidigare har använt sig av konceptet. En del av syftet är även att 

identifiera eventuella likheter och skillnader för olika typer av hushåll genom att analysera om 

barriärerna varierar beroende på hur hushållens utformning och förutsättningar ser ut.  

 

För att uppnå syftet ska följande frågor besvaras: 

1. Vilka barriärer kan förklara varför konsumenter som inte handlar livsmedel på internet 

inte har anammat konceptet?  

2. Hur varierar barriärer till e-handel med livsmedel beroende på hur hushållets 

utformning och förutsättningar ser ut? 

1.7 Avgränsningar 
Studien avgränsas till att omfatta konceptet lösplock av livsmedel på internet. Det innebär att 

handla livsmedel i livsmedelsbutiker på internet med fullt sortiment, på sådant sätt att det kan 

ersätta det traditionella sättet att handla livsmedel i en fysisk livsmedelsbutik. Konsumenten 

väljer alltså själv ut de livsmedel som önskas. Med andra ord ska det inte förväxlas med 

matkassekonceptet, som istället innebär att konsumenten beställer en matkasse som innehåller 

färdiga recept och tillhörande ingredienser. Sådan e-handel med livsmedel som snarare 

kompletterar än ersätter konsumentens traditionella sätt att handla, till exempel nischbutiker 

som bara säljer delikatesser eller andra snäva sortiment, utesluts även i denna studie. 

Avgränsningen att enbart fokusera på lösplock motiveras av att lösplock skiljer sig i flera 

aspekter mot både matkassekonceptet och nischbutiker som säljer livsmedel på internet. 

Eftersom att erbjudandet till kund från både matkassekonceptet och nischbutiker skiljer sig från 

det erbjudande som lösplock ger kunden, ger de också olika värden för konsumenten och därför 

bör dessa koncept inte studeras i samma studie. 

 

Matkassekonceptet karaktäriseras av en kombination av genomtänkta recept tillsammans med 

ingredienser specifikt för dessa recept. Nischbutikerna skiljer sig från lösplockskonceptet då 

nischbutikerna kan specialisera sig på produkter med hög marginal och/eller produkter som är 

lättare att hantera logistiskt sett. Eftersom fullsorterade livsmedelsbutiker på internet kan ersätta 

traditionell livsmedelshandel i fysisk butik i större utsträckning är det också mer intressant ur ett 

konsumentbeteendeperspektiv. Dessutom ökar användandet av lösplockkonceptet starkt just nu 

och det är därför ett högaktuellt ämne. Tidigare har matkassekonceptet haft den största andelen 

på marknaden för e-handel med livsmedel, men under 2015 har lösplock haft en stark tillväxt 

och har nu en högre andel av livsmedelshandeln på internet än matkassekonceptet (PostNord, 

2016b). 
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2. Metod  

I metodkapitlet presenteras och motiveras de metodval som gjorts. Kapitlet inleds med en 

sammanfattning av metodvalen för att ge läsaren en överblick, varefter respektive val förklaras, 

diskuteras och motiveras. Därefter presenteras och beskrivs det praktiska genomförandet av 

datainsamlingen, vilket har skett med två olika metoder; semistrukturerade intervjuer och en 

öppen enkät. 

 

Studiens metodval   

Vetenskapligt förhållningssätt Hermeneutik 

Ansats Abduktiv 

Strategi Kvalitativ 

Undersökningsdesign Fallstudie 

Metod Semistrukturerade intervjuer 

Öppen enkät 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Det vetenskapliga förhållningssättet beskriver vilken kunskaps- och verklighetssyn som används 

i studien (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Studien har för avsikt att förstå konsumenter och 

därigenom identifiera barriärer som finns för dem att handla livsmedel på internet och studien 

har därför likheter med det hermeneutiska förhållningssättet, där människan studeras och tolkas 

för att försöka skapa en förståelse (Patel & Davidsson, 2011). Det hermeneutiska synsättet är en 

av de två ytterligheter som det vetenskapliga förhållningssättet delas upp i (Bryman & Bell, 

2011). Inom hermeneutiken är tolkningen den främsta kunskapsformen (Patel & Davidsson, 

2011) och hermeneutik kan enligt Andersson (2014) betyda ungefär ”allmän tolkningslära”. Det 

positivistiska synsättet kan ses som den motsatta ytterligheten av vetenskapliga förhållningssätt 

och är ett forskningsideal inom naturvetenskapen, medan hermeneutiken är ett ideal inom den 

socialvetenskapliga forskningen och för kvalitativa studier som denna (Andersson, 2014).  

 

Den hermeneutiska undersökaren går in i en roll som är subjektiv och utgår från sin egen 

förförståelse. Hermeneutiken menar att det går att förstå andra människor genom att tolka hur 

mänskligt liv kommer till uttryck i det talade och skrivna språket samt i människors handlingar 

och i mänskliga avyttringar. Den förförståelse som undersökaren har är enligt Patel och 

Davidsson (2011) inte ett hinder utan snarare en tillgång för att tolka och förstå. Utifrån vår 

förförståelse för ämnet samt utifrån den valda teoretiska referensramen har vi tolkat det 
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insamlade empiriska materialet för att identifiera barriärer som kan förklara varför konsumenter 

inte handlar livsmedel på internet. 

 

Positivismen utgår istället från att ta fram en sanning genom logik och objektivitet där tolkning 

inte är tillåten, för att sedan ha möjligheten att kunna göra en statistisk generalisering (Jacobsen, 

Sandin & Hellström, 2002). Detta anses inte vara möjligt i denna studie då tolkningen är central 

och mindre objektiva metoder används, varför det positivistiska synsättet har valts bort.  

2.2 Studiens angreppssätt 
En studie kan antingen ha en deduktiv, induktiv eller abduktiv ansats och ansatsen styr hur teori 

och empiri relateras till varandra. Enkelt kan det beskrivas som att en deduktiv ansats utgår från 

teoretiska uppfattningar som sedan testas mot empirin, medan en induktiv ansats utgår från 

empirin och utvecklar sedan slutsatser utifrån materialet utan någon teoretisk bakgrund 

(Jacobsen, Sandin & Hellström, 2002). Den ansats som denna studie antar är en tredje typ av 

ansats som kallas abduktion och kan ses som en kombination av deduktion och induktion. Detta 

innebär att studien rör sig mellan både induktion och deduktion om vartannat (Patel & 

Davidsson, 2011). Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) är det vanligt med abduktion i just 

fallstudier och enligt Patel & Davidsson (2011) lämpar sig abduktion också för studier med ett 

hermeneutiskt synsätt då vi växlar mellan helhet och del och mellan olika synvinklar i 

tolkningen (Patel & Davidsson, 2011). En abduktiv ansats utgår från empiriska fakta på ett 

induktivt sätt och sedan används en kombination av teoretiska förföreställningar på ett deduktivt 

sätt när empirin analyseras. Teorin kan ses mer som ett medel för att upptäcka mönster för 

förståelse. Reichertz (2004) menar att abduktion vid en kvalitativ studie är den enda sanna 

formen för slutledning som är kunskapsutvidgande, jämfört med induktion och deduktion. 

Studien vill därför på ett abduktivt sätt undersöka hur teorin förhåller sig till empirin och sedan 

skapa ny kunskap om barriärer till e-handel med livsmedel. Fördelen med abduktion är att det 

inte låser författarna i så hög grad vilket kan bli fallet om studien har en strikt induktiv eller 

deduktiv ansats. Risken med abduktion är dock att studieobjektet väljs utifrån tidigare 

erfarenheter, som utformar en hypotetisk teori som utesluter alternativa tolkningar. Om 

författaren inte är tillräckligt vidsynt finns därför risken att den hypotetiska teorin verifieras i 

abduktionens deduktiva fas (Patel & Davidsson, 2011). 

 

De olika strategierna för studier kan delas upp i kvalitativ och kvantitativ och i valet mellan 

dessa bör hänsyn tas till studiens syfte och frågeställning för att välja den metodik som 

förefaller mest lämpad (Bryman & Bell, 2011). I och med att studiens problemställning är av 

explorativ karaktär vill vi få fram många nyanser (Jacobsen, Sandin & Hellström, 2002), och för 

att få fram många nyanser och fylliga beskrivningar av människor och interaktioner i dess 



 
  

11 

naturliga miljö har därför denna studie en kvalitativ strategi (Bryman & Bell, 2011). En 

kvalitativ strategi kan skiljas grovt från en kvantitativ strategi genom att den använder ord 

snarare än siffror eller tal när data samlas in och analyseras (Bryman & Bell, 201). Kvalitativt 

inriktade studier kan också förklaras genom att undersökaren i datasamlingen fokuserar på 

mjuka data (Patel & Davidson, 2011). Studiens syfte kan inte uppfyllas genom experimentella 

undersökningar eller mätningar i förhållande till mängd, intensitet, kvantitet eller frekvens utan 

snarare behövs metoder som kan beskriva fenomenet i dess sammanhang och utifrån det ge en 

ökad förståelse kring fenomenet, varför valet av en kvalitativ strategi blev självklar (Justesen & 

Mik-Meyer, 2011). 

Enligt Patel och Davidsson (2011) finns det tre olika karaktärer som en kvalitativ undersökning 

kan anta, nämligen deskriptiv, explorativ eller hypotesprövande karaktär. Vad som avgör vilken 

karaktär en studie antar beror på hur mycket kunskap det finns inom det studerade området. 

Explorativa undersökningar används när det finns luckor i vår kunskap och därför kan denna 

studie sägas ha en explorativ karaktär. För att fylla dessa luckor inhämtar vi så mycket kunskap 

som möjligt om problemområdet och försöker sedan belysa problemområdet allsidigt (Patel & 

Davidson, 2011).  

2.3 Undersökningsdesign  
Enligt Merriam (1994) passar fallstudie som undersökningsdesign bäst för studier som har ett 

fokus på ett specifikt fenomen. I studien utgör lösplock av livsmedel på internet fenomenet som 

undersöks, och fenomenet utgör fallet i fallstudien. I en fallstudie intresserar sig undersökaren 

för komplexiteten och den specifika naturen för det specifika fallet (Bryman & Bell, 2011) och 

det är fallet i fråga som av egen kraft utgör det som är intresserat. Det specifika fenomenet att 

handla livsmedel på internet är i sig själv intressant då det är ett fenomen som upplevs som nytt 

på marknaden av många konsumenter och som inte ännu uppnått bred spridning, men som nu 

växer starkt. Definitionen av en fallstudie enligt Schramm (1971 se Yin, 2007, s. 30) är att den 

centrala tendensen i alla typer av fallstudier är att de “försöker belysa ett beslut eller en 

uppsättning beslut: varför de fattades, hur de genomfördes och vilka resultaten blev”. Eftersom 

att studien undersöker varför konsumenter tar beslutet att inte handla livsmedel på internet går 

studiens syfte i linje med Schramms definition av en fallstudie. Enligt Bryman & Bell (2011) är 

inte syftet med en fallstudie att hitta typfall som används för att representera en hel klass av 

objekt till exempel för att kunna applicera utfallet av denna studie inom andra branscher. Syftet 

är alltså inte att de barriärer som identifieras för konsumenter att e-handla livsmedel även ska 

kunna generaliseras och appliceras inom klädbranschen, elektronikbranschen eller liknande. 

Fallstudien ska alltså inte ses som ett urval bestående av en enhet. Snarare ligger fokus på det 

unika fallet och dess unika drag samt att skapa en djupare förståelse av dess komplexitet, kallat 
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ideografiskt synsätt (Bryman & Bell, 2011). Vi intresserar oss alltså inte av att finna samband 

eller att generalisera över andra branscher, varför fallstudie som design ter sig givet.  

2.4 Analytisk generalisering 
Som redan nämnt är statistisk generalisering inte syftet med denna studie, utan istället kan 

uttrycket analytisk generalisering användas. Både Kvale och Brinkmann (2009) och Yin (2007) 

betonar analytisk generalisering framför statistisk generalisering i kvalitativa studier. Enligt 

Kvale och Brinkmann (2009) handlar analytisk generalisering om att göra en väl övervägd 

bedömning om i vad mån ett resultat kan ge vägledning för vad som kommer att hända i en 

annan situation. Analytisk generalisering används för att hitta mönster genom att analysera 

likheter och skillnader mellan olika situationer. Det bygger på påståendelogik och lämnar det 

upp till läsaren att bedöma riktigheten i anspråket (Kvale och Brinkmann, 2009). När 

identifiering av eventuella likheter eller skillnader för olika typer av hushåll analyseras används 

därför analytisk generalisering i denna studie. 

2.5 Litteraturgenomgång och förförståelse 
Studien inleddes med en litteraturgenomgång för att få en teoretisk grund och förståelse för 

livsmedelshandel på internet. Litteraturgenomgången är en viktig del av studiens process då det 

är viktigt att vara bekant med tidigare forskning, studier och teorier inom området för att kunna 

formulera definitioner, bestämma hur genomförandet av datainsamling ska gå till och för att 

kunna analysera empirin (Alvesson & Sköldberg, 2008). Genomgång av tidigare gjorda studier, 

vetenskapliga artiklar, rapporter, nyhetsartiklar och böcker på området gjordes tidigt i studiens 

process. För att genomföra litteraturgenomgången användes främst databaserna Scopus, Google 

Scholar, Libris, Mediearkivet, UniSearch och Diva. Sökningar gjordes både på svenska och 

engelska och flertalet sökord användes, till exempel e-handel med livsmedel, digital mathandel, 

konsumentbeteende, innovationsteori, consumer behaviour, online shopping, online grocery 

shopping och grocery e-commerce. Resultatet av litteraturgenomgången visade att det fanns en 

begränsad mängd studier och forskning inom ämnet e-handel med livsmedel. Av de studier som 

finns inom ämnet handlar många om “den första vågen” som beskrevs i inledningen, vilket var 

för över tio år sedan. Sedan dess är det mycket som har förändrats inom e-handel och även 

konsumenters beteende och vanor. De flesta studier om livsmedelshandel på internet har en 

kvantitativ strategi eller ett fokus på de konsumenter som redan handlar livsmedel på internet 

och vad de upplevde för fördelar med detta. Eftersom att en kvalitativ studie med fokus på 

konsumenter som ännu inte har handlat livsmedel på internet alltså inte tidigare gjorts ville vi 

göra en studie av barriärer till att e-handla livsmedel. Den teoretiska referensramen för studien 

utgörs av konsumentbeteende- och innovationsteorier. Valet att inte utgå från teorier om 

barriärer till adoption av e-handel generellt grundar sig i ett antagande om att många barriärer 
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till e-handel med livsmedel är unika för e-handel med just livsmedel, och att teorier om 

konsumentbeteende och innovationer skapar en bättre förståelse för konsumenterna och det 

specifika fenomenet e-handel med livsmedel. 

 

För att förbättra förståelsen för e-handel med livsmedel ytterligare tog vi kontakt med personer 

som arbetar inom branschen. Studiens syfte presenterades även för dessa personer för att få 

deras åsikter och feedback. Till en början var studien tänkt att innefatta både matkassekonceptet 

och lösplock och därför kontaktades företag som både erbjuder matkassekonceptet och/eller 

lösplockkonceptet. En ostrukturerad telefonintervju med CityGross Operational Manager 

genomfördes även. Samtliga personer som kontaktades var positivt inställda till studien och dess 

syfte och kom med åsikter som att det är ett relevant och intressant ämne för en studie.  

2.6 Datainsamling 
Fördelen med att använda en fallstudiedesign är styrkan i att ha möjligheten att använda flera 

informationskällor i datainsamlingen. Varje metod för datainsamling har starka och svaga sidor 

och därför kan flera källor användas för att komplettera varandra (Yin, 2007). Enligt Yin (2007) 

innehåller en bra kvalitativ fallstudie flera empiriska källor då en fallstudies resultat sannolikt är 

mer övertygande om den grundar sig på flera informationskällor som avser att styrka varandra. 

Att samla in information genom att använda flera metoder kallas av flera författare för 

triangulering (t.ex. Bryman & Bell, 2011; Alvesson & Sköldberg, 2008). I studien har intervjuer 

med konsumenter legat som grund för den huvudsakliga empiriska primärdatan. Intervjuerna 

kompletterades därefter med en kortare enkät där huvudfrågorna besvarades med öppna svar. 

Resultaten från enkätundersökningen är till för att ge ett perspektiv på och bredda de tolkningar 

och resultat som intervjuerna lett till och för att öka trovärdigheten (Merriam, 1994). För att få 

ytterligare en dimension till empirimaterialet tillfrågades hushåll som intervjuats om de kunde 

tänka sig att handla livsmedel på internet. De hushåll som gick med på detta följde vi upp med 

en kortare intervju efter att de testat e-handel med livsmedel. Genomförandet för både 

intervjuerna och enkäten kommer i följande två avsnitt att beskrivas i detalj. 

2.7 Intervjuer med tio hushåll 
Som huvudsaklig metod för materialinsamling genomfördes intervjuer med konsumenter som 

inte tidigare handlat lösplock av livsmedel på internet för att kunna identifiera vilka barriärer 

som finns för konsumenter att e-handla livsmedel. Vid kvalitativa studier är någon typ av 

intervjuform den vanligaste metoden för materialinsamling och det används för att komma åt 

respondenternas uppfattning (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Enligt Yin (2007) är intervjuer en 

av de viktigaste källorna i samband med just fallstudier och enligt Alvesson (2011) är intervjuer 

en av de mest grundläggande metoderna för att få fram kunskap om individer, grupper eller 
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organisationer. En av fördelarna med intervjuer som metod är att den fokuserar direkt på 

fallstudiens frågeställningar. I de flesta fallstudier, så även i denna studie, ligger fokus på 

människor eller något som rör dem vilket gör att intervjuer är en viktig informationskälla då 

rapport och tolkning sker utifrån det som intervjupersonerna kan berätta (Yin, 2007). Intervjuer 

leder till nyanserade beskrivningar av allmänna och vardagliga företeelser i den intervjuades 

livsvärld (Patel & Davidsson, 2011). En nackdel med intervjuer som metod kan dock enligt Yin 

(2007) vara reflexivitet, vilket innebär att respondenterna svarar det som de tror att vi som 

intervjuare vill höra från dem, vilket måste tas i beaktning vid tolkning av intervjuer.  

 

De konsumenter som intervjuades blev även tillfrågade om de kunde tänka sig att testa att 

handla livsmedel på internet strax efter intervjun och vi återkopplade sedan genom en kortare 

uppföljningsintervju med de konsumenter som ville och hade möjlighet att handla livsmedel på 

internet efter att de testat konceptet. Syftet med dessa uppföljningsintervjuer var att undersöka 

vilka av de barriärer som uppkommit under första intervjun som varit verkliga, vilka barriärer 

som respondenten inte längre upplevde eller vilka barriärer som kanske aldrig varit riktiga 

barriärer samt för att undersöka om nya barriärer uppstått efter att de testat att handla livsmedel 

på internet. 

2.7.1 Avgränsningar i urvalet av intervjurespondenter 

När intervjurespondenter väljs ut till intervjuer för en studie är det viktigt att välja sådana 

personer som har mycket att berätta inom ämnet, varför det blev självklart att i denna studie 

intervjua konsumenter, och specifikt de konsumenter som inte tidigare har handlat livsmedel på 

internet. Studien avgränsas till svenska konsumenter men som är bosatta på geografiskt spridda 

orter i Sverige. 

 

Syftet med denna kvalitativa studie är att få en så bred och noggrann beskrivning som möjligt 

av det fenomen som belyses. För att uppnå denna bredd kan intervjurespondenter som är så 

olika varandra som möjligt väljas. Utifrån den variabel som vi anser påverka livsmedelshandel 

till störst grad, och som kommer beskrivas nedan, valde vi därför att intervjua konsumenter med 

olikheter inom den valda variabeln. 

 

Samhället har utvecklats från en masskultur där många konsumenter delade samma preferenser, 

till en kultur med mångfald där konsumenter har näst intill ett oändligt antal val att tillgå. För att 

förstå preferenser och konsumentbeteende bör därför distinkta marknadssegment definieras 

(Solomon, 2015) eftersom att konsumenternas beteende skiljer sig åt utifrån olika variabler som 

de tillhör eller som karaktäriserar dem (Evans, Foxall & Jamal, 2008). Dessa marknadssegment 

kan till exempel delas upp utifrån demografiska, geografiska, psykologiska eller 
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beteendemässiga variabler. Till exempel kön eller ålder är exempel på demografiska variabler 

som kan ha stor inverkan på en konsuments inköpsbeslut för vissa produkter. Ålder och kön 

tillsammans med socialgrupp och sexualitet anses vara de traditionella demografiska variablerna 

(Evans, Foxall & Jamal 2008). Även hushållssammansättning och antal barn kan ses som 

demografiska variabler (Insightone & Experian, 2013). Beroende på vilken vara eller tjänst det 

gäller, har olika variabler olika stor betydelse för konsumentens beteende. Vi antar att den 

demografiska dimensionen som påverkar livsmedelshandeln till störst grad är familje- och 

hushållssammansättningen. Till exempel hur mycket pengar konsumenter lägger på livsmedel, 

hur mycket tid eller tidsbrist en konsument upplever sig ha i sin vardag och hur många 

konsumenter ett hushåll består av antas variera beroende på hur hushållet ser ut och detta i sin 

tur påverkar hur, var, när och vilka livsmedel de handlar. 

 

Lawsons (1988) familjelivscykel som presenteras nedan innefattar 13 olika stadier som en 

konsument kan gå igenom. Enligt Lawson förändras familjeenhetens intressen och köpbeteende 

över tid beroende av den utvecklingsgång som familjelivscykeln följer. Familjens behov och 

möjligheterna att tillgodose dessa kan se ut på olika sätt i de olika stadierna i livscykeln och 

varje stadie får olika konsekvenser för konsumenternas beteende. 

 

Lawsons familjelivscykel 

Ogift/ ej sammanboende 

Nygifta/nyblivna sammanboende 

“Fullt hus” 1 (med förskolebarn) 

“Fullt hus” 1 (ensamförälder) 

Medelåldern, inga barn (35-44 års åldern) 

“Fullt hus” 2 (barn i skolåldern) 

“Fullt hus” 2 (ensamförälder) 

Familj med vuxna barn (som inte bor kvar hemma) 

Familj med vuxna barn (som inte bor kvar hemma; ensamförälder) 

“Tomt bo” (barnlösa par i åldrarna 45-60) 

“Tomt bo” (pensionerade) 

Ensam kvar (under 65 års åldern) 

Ensam kvar (som pensionär) 
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I ett marknadsanalysprojekt, kallat SAGACITY (Research Services Ltd, 1981), användes en 

förkortad livscykel som sammanställer livscykeln till fyra livsfaser; bor kvar i 

ursprungsfamiljen, ogift, bildat familj och tomt bo. 

 

Studien har inspirerats av dessa livscykelstadier samt livsfaser för att välja ut tre livsfaser som 

vi kallar hushållstyper, ur vilka de intervjuade personerna valdes. Att intervjua konsumenter 

inom olika segment bidrog till en demografisk spridning i studiens urval och bidrog därför till 

att sannolikheten till att barriärer med olika karaktär kunde identifieras ökade. Det var dessutom 

nödvändigt för att kunna analysera de barriärer som personer i olika hushållstyper har till e-

handel med livsmedel för att kunna se eventuella mönster för de olika segmenten. De tre 

segment som valdes ut presenteras nedan. 

 

Utvalda hushållstyper 

1. Singel utan barn 

2. Par med barn i skolåldern eller yngre som bor hemma 

3. Par i åldern 50 eller äldre, utan barn hemma 

2.7.2 Urval av intervjurespondenter 

Statistisk generalisering och representativitet är inte centrala syften i kvalitativa studier (Holme 

& Solvang, 1997) och det är inte heller det huvudsakliga syftet med denna studie. Därför fanns 

det ingen anledning att göra ett så kallat slumpmässigt urval, som passar bättre i en kvantitativ 

studie där det är viktigt att urvalet kan ses som representativt. Vanligen används ett selektivt 

urval i kvalitativa studier, som passar bättre ihop med syftet att exemplifiera snarare än att göra 

en statistisk generalisering (Svenning, 1997). Studien vill undersöka personer med vissa 

specifika erfarenheter (Alvehus, 2013), alltså hushåll som inte handlat livsmedel på internet och 

som ingår i ett av de tre segmenten som nämnts ovan. I och med detta blev urvalet strategiskt 

och skapade en variation bland de intervjuade hushållen. 

 

Tio hushåll intervjuades; fyra hushåll i segmentet “singel utan barn”, tre hushåll i “par med barn 

i skolåldern eller yngre som bor hemma” och tre hushåll i segmentet “par i åldern 50 eller äldre, 

utan barn hemma”. För att få fram detta strategiska urval användes ett så kallat 

bekvämlighetsurval (Trost, 2010), vilket innebär att våra befintliga kontakter användes till en 

början för att välja intervjupersoner ur de tre segmenten. Dessa kontakter rekommenderade 

sedan förslag på andra möjliga intervjukandidater, så som deras kollegor och vänner. Denna 

variant av bekvämlighetsurval kallas för snöbollseffekten (Trost, 2010) och användes för att 

komma i kontakt med fler intervjupersoner inom de valda segmenten. 
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2.7.3 Förberedelser 

En intervju kan vara strukturerad, ostrukturerad eller semistrukturerad. I studien valdes den 

semistrukturerade intervjuformen som karaktäriseras av att en intervjuguide används där 

huvudfrågor och teman är planerade i förväg, men där det också finns ett visst utrymme för 

avvikelser från intervjuguiden. Detta är positivt för att inte gå miste om oväntade intressanta 

ämnen som kan tas upp. Den semistrukturerade intervjutypen lämpar sig alltså väl eftersom att 

studien vill få fram ny kunskap men samtidigt har på förhand utvalda teman (Justesen & Mik-

Meyer, 2011).  

 

När intervjuer ska genomföras är det viktigt att förbereda sig väl (Patel & Davidsson, 2011). Vi 

började därför med att förbereda oss genom att sätta oss in i litteratur om intervjutekniker 

varefter en intervjumall utformades. Inledningsvis togs ett antal frågor och teman fram utifrån 

litteraturgenomgången och urval ur teorin. Relevanta frågor och teman lyftes sedan fram och 

inspirerade utformningen av intervjufrågorna som utgjorde intervjumallen. Intervjumallen 

består av 18 frågor och finns bifogad i Bilaga 1. Intervjumallen är utformad på det sättet att 

intervjufrågorna utgår från dessa frågor och teman för att undersöka aspekter ”runt problemet”, 

varefter intervjun avslutades med en direkt fråga om vad intervjurespondenterna ansåg vara den 

huvudsakliga anledningen till att de inte handlar livsmedel på internet. Vi var noga med att 

frågorna inte skulle vara ledande, utan att de skulle vara formulerade på ett förutsättningslöst 

sätt för att undvika att leda in intervjupersonerna på vissa svar och för att minska frågornas 

påverkan på intervjupersonerna. Vi såg också till att våra egna förutfattade meningar om 

eventuella barriärer inte skulle påverka intervjufrågorna och i sin tur intervjurespondenternas 

svar.  

 

Enligt Gillham (2005) bör samma huvudfrågor ställas till alla intervjuobjekt i en studie för att få 

alla intervjupersoner att reflektera över samma frågor. Men enligt Kvale & Brinkmann (2009) 

bör intervjun anpassas för de enskilda intervjupersonerna. För att säkra att en likartad inverkan 

på intervjupersonerna ges och att därmed få svar som är oberoende av lokala kontextuella 

förhållanden och att intervjuareffekten minskas användes dock i denna studie en och samma 

intervjumall för alla intervjurespondenter. 

 

När en färdig intervjumall hade utformats genomfördes två pilotintervjuer för att skaffa en 

uppfattning om frågorna var av rätt antal, om de var relevanta och lättförståeliga och om någon 

fråga borde formuleras om (Patel & Davidsson, 2011). En pilotintervju gjordes med ett hushåll i 

segmentet singelhushåll och en med ett hushåll i segmentet äldre par utan barn. 

Pilotintervjuerna ledde till att några frågor i intervjumallen reviderades för att bli mer 

lättförståeliga samt en fråga lades till i intervjumallen. 
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Uppföljningsintervjuerna skedde på ett mer ostrukturerat sätt än de första intervjuerna. Innan 

uppföljningsintervjuerna utfördes lästes transkriberingen för de första intervjuerna igenom för 

respektive hushåll för att påminnas om vad som framkommit där för att stödpunkter och några 

frågor för intervjun kunde ställas upp. Detta gjorde att intervjufrågorna skiljde sig åt för varje 

hushåll beroende av hur respondenterna hade svarat i den föregående intervjun.  

2.7.4 Utförande 

Totalt genomfördes tio intervjuer, tre till fyra i varje av de tre segment som valts. Intervjuerna 

som genomfördes hade en genomsnittlig längd på 31 minuter. Majoriteten av intervjuerna 

skedde genom personliga möten för att skapa ett så avslappnat och personligt möte som möjligt. 

På grund av geografiska avstånd genomfördes dock några av intervjuerna med Skype. Skype 

valdes framför telefonintervjuer för att få ett mer personligt samtal i och med att intervjuaren 

och intervjupersonen kan se varandra, och förhoppningsvis ledde detta till en större öppenhet 

från intervjupersonen.  

 

De intervjuer som genomfördes genom personliga möten skedde hemma hos respektive hushåll 

för att få intervjupersonerna att känna sig avslappnade och för att ge oss en bättre förståelse för 

personerna som intervjuades. De flesta intervjuerna utspelade sig i en lugn miljö, förutom två av 

intervjuerna med de hushåll som har barn, då barnen befann sig i närheten vilket gjorde att 

intervjun vid några tillfällen avbröts korta stunder. Samma person agerade intervjuare genom 

alla intervjuer, medan den andre hade ansvar för ljudupptagning och tog anteckningar under 

intervjuns gång, samt flikade in följdfrågor då det behövdes. Att två personer intervjuar kan 

göra att personen som intervjuas hamnar i något slags underläge, men i och med att vi upplevde 

en fördel i att kunna komplettera varandra i olika uppgifter samt för att vi båda skulle kunna 

tolka intervjuerna valde vi ändå att båda två medverka vid intervjun (Trost, 2010). Intervjuaren 

försökte så lite som möjligt påverka intervjupersonen med sina egna attityder och erfarenheter 

(Justesen & Mik-Meyer, 2011).  

 

För att den som ska intervjuas ska känna sig trygg och ge ärliga och omfattande svar (Bryman & 

Bell, 2011) introducerades intervjuerna med att intervjuaren gav en kort beskrivning av 

bakgrunden till studien samt klargjorde relevanta begrepp, till exempel att studien begränsats till 

lösplock av livsmedel på internet och vad detta innebär. Även syftet med studien förklarades. 

Innan intervjun startade tillfrågades intervjurespondenterna om de förstod bakgrund och syfte 

och om personen hade några andra frågor eller funderingar innan start. Respondenterna blev 

därefter tillfrågade om de godkände att intervjun spelades in genom ljudupptagning, vilket 

godkändes av samtliga medverkande. Ljudupptagning användes för att säkerhetsställa att allt 
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som sades under intervjun kom med och att inga detaljer försummades, men också för att 

förenkla intervjuerna då all fokus istället kunde läggas på att lyssna på intervjurespondenterna 

(Justesen & Mik-Myer, 2011). Om ämnet är känsligt kan inspelning av intervjuerna medföra att 

vissa personer begränsar sina svar (Justesen & Mik-Meyer, 2011), men då vi inte upplever att 

respondenterna uppfattade detta som ett känsligt ämne innebar det förhoppningsvis inte några 

begränsningar i denna studie. Vår upplevelse var att intervjupersonerna var bekväma under hela 

intervjusituationen. Slutligen tillfrågades intervjurespondenterna om de vill att deras namn är 

med i studien eller inte, något alla godkände.  

 

Uppföljningsintervjuerna genomfördes på samma sätt. Sju av de hushåll som intervjuats var 

aktuella för uppföljningsintervjuer, då två av hushållen inte hade någon möjlighet att handla 

livsmedel på internet på den ort där de bor vilket gjorde att de inte kunde delta samt att ett 

hushåll inte kunde övertygas att handla livsmedel på internet. De hushåll som ville och kunde 

delta i uppföljningsmomentet tillfrågades att självständigt testa att handla lösplock av livsmedel 

på internet, vilket innebar att de skulle avgöra vilken aktör de ville handla från och på vilket 

sätt, antingen med hemleverans eller med click and collect som innebär att kunden beställer 

varorna på internet men sedan själv hämtar upp varorna i butik. När hushållen meddelat att de 

genomfört detta fick de svara på några frågor i en kortare uppföljningsintervju. Flera av de 

hushåll som sa att de kunde medverka i uppföljningsmomentet behövde påminnas, antingen via 

telefon eller mail, flera gånger innan de kom till skott att handla livsmedel på internet. Två av 

hushållen behövde dock inga påminnelser.  

2.7.5 Behandling av data och analysmetod 
Det inspelade intervjumaterialet transkriberades, vilket innebär att det inspelade materialet 

skrivs ut i sin helhet, för att underlätta arbetet med att kunna tolka intervjuerna (Alvesson & 

Sköldberg, 2008). Transkriberingen utgjorde till stor del ordagrann utskrift, men med ett 

standardiserat skriftspråk, eftersom att utskrift av talspråk kan vara osammanhängande, 

förvirrande och svårläsligt (Ahrne & Svensson, 2015).  

 

Transkribering och analysering bör enligt Grönmo (2006) ske allteftersom intervjumaterial 

samlas in, varför intervjuer, transkribering och analysering varvats under undersökningens gång. 

Fördelen med att göra löpande analys direkt efter en intervju är att det kan ge idéer om hur 

studien ska gå vidare, och ny och oväntad information kan berika den fortsatta undersökningen 

(Patel & Davidson, 2011).  

 

Utgångspunkten i analysen är en innehållsanalys som innebär en systematisk kvantitativ 

beskrivning av det framträdande innehållet i kommunikationen (Kvale & Brinkmann, 2009), 
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eftersom att svaret på varför konsumenter inte handlar livsmedel på internet inte kan finnas 

genom att undersöka hur intervjurespondenterna kommunicerar utan snarare vad de säger. 

Utifrån detta har en tematisk analysmetod använts för att analysera empirin utifrån 

transkriberingsmaterialet. I och med att intervjuerna ledde till en stor mängd transkriberat 

material var det svårt att få en översikt och struktur. Vi fann dock att en tematisk analys 

underlättade för att kunna få den överskådlighet av intervjumaterialet som krävdes för att kunna 

analysera, diskutera och dra slutsatser. Att finna teman genom kodning av en texts mening i 

kategorier gör det även möjligt att kvantifiera hur ofta specifika teman tas upp i texten (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Tillvägagångssättet för den tematiska analysen är dock inte genomgående 

beskriven i litteraturen och följer därmed inte många fastställda regler enligt Bryman och Bell 

(2011). Bryman och Bell får medhåll från Ryan och Bernard (2003) som betonar att det i 

litteraturen sällan finns specificerade beskrivningar för den tematiska analysen. Dock är 

identifiering av teman en av de viktigaste analysmetoderna för kvalitativa undersökningar (Ryan 

& Bernard, 2003).  

 

Det transkriberade materialet bearbetades och ordnades i kategorier för att lättare få grepp om 

materialet. Den tematiska analysen genomfördes sedan genom att först identifiera teman och 

eventuella underteman för att sedan sammanfatta dessa till ett fåtal hanterbara huvudsakliga 

teman (Ryan & Bernard, 2003). Efter att materialet sorterats enligt teman reducerades och 

flyttades information för att det sedan skulle kunna skapas en förståelse och tolkning av 

materialet (Ahrne & Svensson, 2015) Utifrån huvudintervjuerna landade detta i 8 teman med 

totalt 19 underteman som presenteras i empirikapitlet. Tematiseringen utgick från 

transkriberingsmaterialet men det är dock viktigt att klargöra att det i tematiseringen ändå finns 

kopplingar till den vetenskapliga teorin, eftersom att intervjuguiden utformades till viss del med 

inspiration utifrån vald teori. Utifrån uppföljningsintervjuerna kunde sedan ytterligare två 

underteman identifieras som inte tidigare hittats. 

 

Vi har tagit hänsyn till att det är viktigt att inte övertolka materialet som ska analyseras, då fel 

slutsatser kan dras, samt att det är viktigt att försöka sätta sig in i den intervjuade personens 

verklighet för att försöka förstå uttalanden som för oss kan verka ologiska vid första anblicken 

(Trost, 2010).  

2.8 Enkät 
Enligt Merriam (1994) har fallstudier till skillnad från andra designmetoder inte några direkta 

riktlinjer för vilka metoder som bör användas för insamling av information. Även om vissa 

metoder, som intervjuer, är vanligare än andra kan de flesta vetenskapliga metoder användas. 

Enkäter används vanligen i surveyforskning, men kan också användas för att samla in 
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information i kvalitativa studier. Kvalitativa data bör bland annat innehålla direkta citat från 

olika personer och deras erfarenheter, attityder, åsikter och tankar, något som kan utvinnas inte 

bara ur intervjuer utan även ur öppna enkäter där svarsrespondenten får skriva fritt (Merriam, 

1994). Intervjuerna kompletterades därför med en öppen enkät, främst för att sätta det 

empirimaterial som intervjuerna gett i perspektiv men även för att bredda resultatet och 

eventuellt finna nya barriärer. Dock kan ett problem med enkäter vara att de kan begränsa 

respondenterna i deras svar, då en enkät kan begränsa hur respondenterna kan svara och hur 

inkonsekvent svaret tillåts att bli (Ahrne & Svensson, 2015). En enkät gör det dock möjligt att 

samla in information från en större mängd människor till skillnad från intervjuer, eftersom att 

intervjuer är mer tidskrävande.  

2.8.1 Utformning av enkäten 

Utformningen av enkäten skedde efter att alla intervjuer genomförts och intervjumaterialet 

kodats och tematiserats, för att på så sätt kunna inspireras av dessa när enkätfrågorna 

formulerades. För att få så genomarbetade och väsentliga svar som möjligt skapades en kort 

enkät där fokus låg på den huvudfråga som även getts i slutskedet av alla intervjuer; vad 

respondenten anser vara den huvudsakliga anledningen till att hushållet inte handlar livsmedel 

på internet.  

 

Eftersom att några av respondenterna i intervjuerna inledningsvis misstog  

lösplock av livsmedel på internet med matkassekonceptet, gavs en tydlig beskrivning av 

begreppet lösplock i enkätens försättsblad. Därefter ställdes frågor om respondentens 

demografiska karaktär. Frågor som följde var om respondenten sedan tidigare känner till 

lösplock av livsmedel på internet och om respondenten har e-handlat livsmedel. Därefter följde 

olika öppna frågor beroende på om respondenten svarade att denne har handlat livsmedel på 

internet eller inte. 

 

För att det skulle uppstå så lite oklarheter som möjligt när enkäten väl skulle delas ut bads först 

några personer att läsa igenom enkäten och ge feedback på eventuella otydligheter. Enkäten 

delades även ut för ett pilottest till fyra personer, där några korta frågor ställdes efter att enkäten 

besvarats för att se till att alla frågor i enkäten var lättförståeliga och uppfattades på önskvärt 

sätt. Pilotenkäterna visade bland annat att den inledande texten på försättsbladet borde kortas 

ned då pilotrespondenterna påpekade att den var för lång och att de inte orkade läsa hela texten. 

Enkätens slutgiltiga utformning finns redovisad i Bilaga 2 och bestod av totalt tio frågor. 
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2.8.2 Urval och distribution av enkäten  
Enkäten distribuerades i två former, en utskriven enkät på papper och en webbenkät, för att få 

en så bred demografisk och geografisk spridning som möjligt. Båda formerna innehöll exakt 

samma frågor som var formulerade på samma sätt och föll i samma ordning. 

 

Pappersenkäten delades ut personligen genom direktkontakt. Anledningen till att enkäten delvis 

valdes att distribueras som en pappersenkät genom direktkontakt var för att minimera bortfall, 

för att öka svarsfrekvensen samt för att finnas till hands för att kunna svara på eventuella frågor 

och kunna förtydliga eventuella oklarheter (Bryman & Bell, 2011). Pappersenkäten valdes att 

delas ut på Stockholms Centralstation dels då detta är knutpunkt där mycket människor sitter 

ner och väntar på tåg och bussar, något vi ansåg kunde öka deras angelägenhet att besvara 

enkäten. I och med att det är en knutpunkt kommer förmodligen även de människor som 

befinner sig på Stockholms Centralstation från geografiskt spridda platser i Sverige, något som 

ledde till att urvalet innehöll en geografisk spridning. Även en i övrigt demografisk spridning 

antogs även kunna uppnås då en knytpunkt som Stockholms Central kan tänkas besökas av 

personer i de flesta olika åldrar med olika typer av hushållsutformning. I och med detta blev 

urvalet ett så kallat uppsökande urval. Eftersom att urvalet inte är slumpmässigt kommer det 

inte vara representativt för en större population, men detta är inte heller avsikten med studien. 

Snarare är syftet att kunna dra slutsatser baserat på det urval som undersökts.  

 

Den webbaserade enkäten distribuerades genom att skickas ut via mejl till kontakter som även 

uppmanades att sprida enkäten vidare. Fördelen med en webbenkät är att de respondenter som 

väljer att svara kan göra detta i lugn och ro på en tid som passar dem, samt att det är lätt att 

skicka ut enkäten till respondenter runt om i Sverige och för dessa respondenter att i sin tur 

sedan kunna sprida enkäten vidare. Nackdelen med en webbenkät är dock att vi inte kan finnas 

till hands för att besvara eventuella frågor som respondenterna har. 

 

Anledningen till att vi valde att inte enbart distribuera en webbenkät via till exempel sociala 

medier eller till studenter på Linköpings universitet, som kan tyckas vara det lättaste sättet för 

oss att erhålla ett stort antal svar, var att vi ville undvika att få ett övervägande antal 

respondenter i ett och samma åldersspann som vi misstänkte kunde bli fallet. Detta skulle 

dessutom minska den geografiska spridningen samt spridningen av olika typer av hushåll. 

Därför var kombinationen av en pappersenkät och en webbenkät positivt eftersom att det bidrog 

till att respondenternas demografiska karaktär fick en stor variation, något som kan tänkas ha 

bidragit till att en mängd olika typer av barriärer till e-handel med livsmedel kunde identifieras. 

Totalt besvarades enkäten av 154 respondenter, varav 60 svar var från pappersenkäten och 94 

svar var från webbenkäten. 
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2.8.3 Behandling av data och analysmetod 

När alla enkäter samlats in sammanställdes dessa i ett Exceldokument för att få en bättre 

överblick, för att kunna tematisera och tolka materialet samt för att lättare kunna sortera efter till 

exempel de som har handlat livsmedel på internet tidigare och de som inte har det. I och med att 

de frågor som inte var av demografisk karaktär var öppna frågor kunde enkätsvaren tematiseras 

på samma sätt som intervjumaterialet. De svar som var av störst relevans och som vi fokuserade 

på i tematiseringen var de öppna svaren från de respondenter som inte hade handlat livsmedel 

på internet tidigare och utifrån detta kunde 8 teman och 30 underteman identifieras som 

barriärer till e-handel med livsmedel. Eftersom att det i enkäten inte gavs möjlighet till några 

uppföljningsfrågor och att det endast gavs ett begränsat antal öppna frågor till respondenterna i 

enkäten innebar det en mer komplicerad tolkning av barriärer. Detta har beaktats i analysen där 

vissa faktorer inte var jämförbara med de intervjuade hushållen.  

2.9 Etiskt förhållningssätt 
Vid utförande av en studie är det viktigt att vara medveten om de etiska problem som kan 

uppstå under arbetets gång. Bryman och Bell (2011) nämner informationskravet, 

samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitets- och anonymitetskravet som några av de 

etiska principer som bör beaktas i samband med en studie. Vetenskaprådet, som är en 

myndighet under Utbildningsdepartementet (Ahrne & Svensson, 2015), har tagit fram principer 

kring forskningsetik, och de nämner samma krav som Bryman och Bell. För att skydda de 

personer som har deltagit i undersökningen har dessa principer följts genom studien.  

 

De hushåll som deltagit i intervjuer och de respondenter som svarat på enkäten har fått välja om 

de vill delta efter att ha blivit informerade om studiens bakgrund och dess syfte samt deras roll i 

studien, vilket är i enlighet med informations- och samtyckeskravet. Respondenterna blev också 

informerade om möjligheten att avstå från att besvara frågor som upplevs som känsliga av 

respondenterna (Hermerén, 2011). Konfidentialitets- och anonymitetskravet uppfylldes genom 

att de intervjuade hushållen fick välja om de ville delta med namn eller inte (Hermerén, 2011). 

Alla intervjurespondenter godkände att deras namn anges i studien, men på grund av 

konsumentperspektivet i studien ansågs det dock mindre viktigt att ange fullständiga namn. 

Därför angavs endast förnamn, varför en viss anonymitet behölls. Att alls ange namn på de 

personer som intervjuats motiveras av att det gör det lättare för läsaren att hålla reda på 

respondenterna i empirikapitlet och att det bidrar till studiens trovärdighet. Enkätrespondenterna 

är dock helt anonyma i studien, något de också informerades om. Den data som samlats in till 

studien ska inte användas till andra ändamål än för just denna studie, något som respondenterna 

informerats om och som även är i enlighet med nyttjandekravet (Hermerén, 2011). I och med 

detta anser vi oss ha undvikit negativa etiska konsekvenser i denna studie. Vi anser också att 
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studien berör ett mindre känsligt ämne vilket gjorde att det inte uppstod några etiska problem 

eller konflikter. 

2.10 Kvalitetsvärdering 
För att testa en kvalitativ studies kvalitet föreslår Lincoln och Guba (1985) trovärdighet som ett 

kvalitetsmått. En studies tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmerbarhet utgör 

tillsammans studiens trovärdighet. En diskussion av dessa kriterier ges i detta avsnitt och 

möjliggör alltså en bedömning av studiens kvalitet. 

2.10.1 Tillförlitlighet 

För att kontrollera att resultatet som studien lett fram till kan olika metoder användas, till 

exempel triangulering som innebär att flera metoder för empiriinsamling kombineras för att öka 

trovärdigheten (Ahrne & Svensson, 2015; Merriam, 1994). I studien har två 

empiriinsamlingsmetoder använts; semistrukturerade intervjuer samt en enkät. Intervjuerna 

genomfördes först, varefter enkäten genomfördes för att sätta resultatet från intervjuerna i 

perspektiv samt få en bredd i studien. På så sätt kontrolleras också resultatet och det 

säkerhetsställs att det stämmer med verkligheten (Merriam, 1994). Dessutom har 

uppföljningsintervjuer utförts med de hushåll som efter de första intervjuerna testade att handla 

livsmedel på internet, för att undersöka vilka barriärer som var äkta och vilka som möjligtvis 

var falska, samt om några nya barriärer kunde identifieras. Alla intervjuer transkriberades även 

och finns sparade digitalt för att kunna skickas på förfrågan från intresserade. 

2.10.2 Överförbarhet 

Överförbarhet betyder att resultatet ska kunna överföras till andra personer eller miljöer som 

liknar det som har studerats i studien (Ahrne & Svensson, 2015) eller att resultatet ska kunna 

appliceras i något annat syfte (Lincoln & Guba, 1985). Att generalisera resultaten i en 

fallstudieforskning brukar dock ifrågasättas då en fallstudie innebär ett begränsat urval (Bryman 

& Bell, 2011). Syftet i studien är inte att skapa en statistisk generalisering eller att komma fram 

till en absolut sanning, utan istället att fördjupa sig i och förstå individer (Holme & Solvang, 

1997). Trots att en generalisering inte kan ske för att göra resultatet representativt för en större 

population, kan det dock komma att användas av andra forskare som vill bygga vidare på det 

studerade ämnet, till exempel genom en kvantitativ studie.  

 

Överförbarheten förstärks i och med att de hushåll som intervjuades valdes genom ett noga 

urval där hänsyn togs till att de inte tidigare handlat livsmedel på internet samt hänsyn togs till 

hushållets utformning och geografisk placering för att kunna analysera likheter och skillnader 

mellan dessa hushåll och för att skapa en demografisk spridning. Resultatet från intervjuerna 
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kompletterades med en enkätundersökning för att få en större bredd i studien, och även för 

enkäten gjordes ett genomtänkt och noggrant urval för att bibehålla den demografiska 

spridningen. 

2.10.3 Pålitlighet 

Att tydligt beskriva en undersöknings hela genomförande är viktigt för pålitligheten (Bryman 

och Bell, 2011). Det ska vara möjligt för läsaren att få en inblick i de val som vi gjort under 

processens gång och motiven för dessa val, för att resultaten skulle kunna återges på ett liknande 

sätt vid ett senare tillfälle (Lincoln & Guba, 1985). Trovärdigheten i en studie påverkas alltså 

beroende på graden av transparens (Ahrne & Svensson, 2015). I metodkapitlet har därför en så 

genomgående beskrivning som möjligt återgetts av hur arbetsprocessen har genomförts, 

tillsammans med en beskrivning av varför respektive val har gjorts och hur resonemanget kring 

dessa har gått. 

2.10.4 Konfirmerbarhet 

Som undersökare är det viktigt att vara källkritisk till alla informationskällor som undersöks för 

att styrka studiens konfirmerbarhet. Vi har därför i utformningen av den teoretiska 

referensramen gjort noga val ur forskningen och kritiskt granskat teorierna. Vi har prioriterat väl 

ansedda forskare vid val av teorier för att ge studien en tyngd. Konfirmerbarheten styrks även 

genom att källor angetts tydligt genom hela studien.  

 

I och med tolkningens centrala roll i denna hermeneutiska studie har vi tagit en subjektiv roll i 

analyseringen av empiridatan. Dock har ett objektivt synsätt använts vid utformningen av 

intervjufrågorna för att minska påverkan på intervjupersonerna och för att öka sannolikheten att 

intervjupersonerna berättar ur deras egna faktiska tankar och upplevelser. 
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3. Teori 

I följande kapitel presenteras den teoretiska referensramen som har anknytning till 

konsumentbeteende och innovationsteori. 

3.1 Konsumentbeteende 
Alla individer i dagens samhälle är konsumenter. Konsumenter kan vara de som köper och 

använder varor och tjänster men också de som funderar på eller pratar om att köpa något 

(Evans, Foxall & Jamal, 2008). Konsumenters beteende har en stor mångfald idag och varför 

och vad konsumenter väljer att konsumera är ofta baserat på människors individuella behov och 

värderingar (Evans, Foxall & Jamal, 2008). 

 

Statt (1997) definierar konsumentbeteende som de mentala, emotionella och psykologiska 

aktiviteter som individer engagerar sig i när de väljer, köper, använder och avfärdar produkter 

och tjänster för att täcka deras behov. Att förstå konsumenters köpbeteende är i och med alla 

dessa faktorer sällan lätt, men att förstå konsumentbeteende är centralt och ett kritiskt område 

inom ämnet marknadsföring (Kotler, Armstrong & Parment, 2013). 

 

Marshall (1997) bidrog med en grundläggande teori inom konsumentbeteende som handlade om 

att de beslut som fattas är av en rationell individ som är väl medveten om sina önskemål. 

Köparen har fullständig kontroll av marknaden och den främsta motivationen är priset. Han 

ansåg att marknaden bestod av en samling homogena köpare som under givna förutsättningar 

hade samma konsumentbeteende. Den ekonomiska teorin av Marshall (1997) behandlar således 

endast pris och intäkter som faktorer som påverkar kundens beteende, men bortser från andra 

faktorer så som till exempel inlärning, uppfattning, attityd, motivation och personlighet. 

När det gäller att kartlägga konsumentbeteende finns det två centrala områden nämligen 

köpbeslutsbeteendet samt köparens karaktär (Parment, 2015). Köpbeslutsbeteendet hos en 

konsument handlar om hur denne tar beslut medan köparens karaktär innefattar alla de faktorer 

som påverkar konsumentens beslut och beteende, som kan sägas förklara varför konsumenten 

tar de beslut de tar. 

3.2 Köpbeslutsbeteende 
En konsuments köpbeslutsbeteende handlar som tidigare nämnt om hur konsumenten tar beslut. 

Solomon (2015) väljer att dela upp beslutbeteendet i de tre olika synsätten kognitivt, 

vanemässigt och känslosamt köpbeslutsbeteende. 
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3.2.1 Kognitivt köpbeslutsbeteende 

Vanligtvis framställs beslutsbeteendet som ett kognitiv beslutsfattande (Foxall, 2003) vilket 

innebär att konsumenters mentala processer och tänkande leder till ett visst köpbeslut. 

Beslutsfattandet börjar med att konsumenten vill ha eller behöver något och för att utvärdera de 

alternativ som finns för att skaffa detta, samlar konsumenten in så mycket information som 

möjligt om produkten och integrerar detta med det den redan vet. Därefter vägs för- och 

nackdelar med varje alternativ för att sedan landa i ett beslut. Detta genomgående sätt kallas för 

informationsprocessperspektivet. Dock tenderar konsumenter att göra vad de kan för att 

förenkla deras val när det är möjligt. Enligt det ekonomiska processperspektivet samlar 

konsumenten in precis så mycket information som den behöver för att göra ett beslut, alltså att 

information samlas in precis tills värdet överstiger kostnaden (Solomon, 2015). 

 

Köpbeslutsbeteendet inkluderar modellen köpbeslutsprocessen som består av fem steg och som 

beskriver den kognitiva process som en konsument går igenom från behovsindikation till 

utvärdering av köp (Kotler, Armstrong & Parment, 2013). Köpbeslutsprocessens fem steg 

presenteras nedan och därefter förklaras varje steg.  

 

Köpbeslutsprocessen 

1. Problemupptäckt 

2. Informationssökning 

3. Utvärdering av alternativ 

4. Köpbeslut 

5. Utvärdering av köpet 

 

Problemupptäckt 

Ett problem som kräver en lösning uppstår när en konsument upplever en skillnad mellan 

dennes nuvarande tillstånd, som är det faktiska tillståndet, och ett tillstånd denne önskar, det 

ideala tillståndet. Ett problem kan uppstå på två olika sätt, antingen upplever konsumenten att 

kvalitén av hennes faktiska tillstånd minskat – till exempel att mjölken konsumenten alltid 

brukar ha i kylskåpet är slut och hon måste köpa ny. Detta kallas av Solomon (2015) för 

behovsupptäckt. Den andra typen av problemupptäckt kallas för möjlighetsupptäckt och handlar 

inte om ett faktiskt behov utan mer en önskan om förbättring av det faktiska tillståndet, till 

exempel att en konsument som äger en fungerande mobiltelefon av äldre modell ändå vill ha 

den nyaste telefonen på marknaden eftersom att den har förbättrade funktioner (Solomon, 2015). 
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Att ett behov eller ett problem har uppstått i steg ett i köpbeslutsprocessen behöver dock inte 

betyda att köpprocessen fortsätter (Foxall, 2003). Det är bara om problemet är viktigt för 

konsumenten och denne tror att det finns en lösning på problemet som processen kommer att 

fortsätta (Foxall, 2003). 

 

Informationssökning 

Informationssökning är den process då konsumenten undersöker omgivningen för lämplig data 

för att göra ett rimligt beslut (Solomon, 2015). Den mängd information konsumenten behöver 

innan den tar ett beslut beror bland annat på hur stor risk ett visst köpbeslut innebär (Kotler, 

Armstrong & Parment, 2011). Som regel söker konsumenten även mer information om köpet är 

viktigt, när denne har behovet att lära sig mer om köpet eller när det är enkelt att samla in 

relevant information (Solomon, 2015). 

 

Utvärdering av alternativ 

Konsumenten använder informationen som samlats in under informationssökningen för att 

utvärdera och välja mellan de alternativ som finns (Kotler, Armstrong & Parment, 2013). 

Inhämtningen och användandet av informationen sker inte på helt enkla och tydliga sätt och ser 

inte likadan ut i alla köpsituationer. Vad för typ av produkt eller tjänst som ska väljas avgör hur 

noggrann konsumenten är och hur mycket tid konsumenten lägger ned på utvärderingen av 

alternativen (Kotler, Armstrong & Parment, 2013). 

 

Köpbeslut 

Efter att ha utvärderat de olika alternativen måste konsumenten till slut välja ett alternativ. Ju 

större risk ett köpbeslut innebär, desto längre tid tar beslutet (Kotler, Armstrong & Parment, 

2011). 

 

Utvärdering av köpet 

Utvärderingen av det beslut konsumenten tagit sker då konsumenten upplever produkten eller 

tjänsten som denne valt. Utvärderingen baseras på om produkten eller tjänsten möter 

konsumentens förväntningar och om konsumenten är nöjd eller missnöjd. Utfallet kan ha stor 

påverkan på konsumentens framtida köpbeslutsbeteende (Solomon, 2015). 

 

Köpbeslutsprocessen ser olika ut för dagligvaror och sällanköpsvaror. När det kommer till 

dagligvaror kan processen både gå väldigt snabbt och konsumenten kan hoppa över vissa steg i 

köpbeslutsprocessen. Köpbeslutsprocessen kan även skilja sig när det gäller näthandel eller 

handel i fysisk butik (Parment, 2015). 
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3.2.2 Vanemässigt köpbeslutsbeteende 

I verkligheten baseras dock inte alla beslut på en kognitiv beslutsprocess så som till exempel i 

köpbeslutsprocessen som beskrivs ovan. Empiriska studier har visat att många konsumenter 

visar få tecken av denna detaljerade, rationella process av information inför ett beslut 

(Olshavsky & Granbois, 1979). Och även om konsumenten genomgår den kognitiva 

köpprocessen vid vissa köp, genomgås inte en detaljerad, kognitiv beslutsprocess varje gång en 

konsument handlar något, eftersom att det skulle ta upp alldeles för mycket tid. Många 

produkter handlar konsumenter istället på impuls, utan att planera i förväg och utan någon större 

medvetenhet. Konsumenten förlitar sig på tumregler eller andra indikationer från omgivningen, 

och tar helt enkelt besluten av ren rutin (Solomon, 2015). Detta typ av köpbeslutbeteende kallas 

för vanemässigt beslutsfattande. 

3.2.3 Känslomässigt köpbeslutsbeteende 

Den tredje typen av köpbeslutsbeteende enligt Solomon (2015) kallas för känslomässigt 

beslutsfattande. Ett sådant beslutsfattande sker då konsumenten gör beslut på känslomässiga 

grunder snarare än på grund av en rationell tankeprocess (Parment, 2015). Många 

marknadsföringsaktiviteter fokuserar därför på att påverka konsumenters humör och känslor 

(Solomon, 2015). 

3.2.4 Engagemang och upplevd skillnad mellan varumärken 

Assael (1987) har istället valt att dela upp olika typer av köpbeslutsbeteende enligt fyra 

perspektiv där varje perspektiv bestäms av hur högt engagemang konsumenten har för 

produkten eller tjänsten samt hur stor skillnad denne upplever mellan olika varumärken för 

produkten eller tjänsten. Enkelt sagt har det att göra med enkelheten eller komplexiteten i köpet. 

Dessa fyra typer är komplext beslutsbeteende, dissonansreducerande beslutsbeteende, 

vanemässigt beslutsbeteende och variationssökande beslutsbeteende. 

 

Konsumenter har ett komplext köpbeteende när de är högt engagerade i ett köp och de upplever 

betydande skillnader mellan olika varumärken. Det kan gälla produkter som är dyra, innebär ett 

risktagande och som inhandlas sällan. Konsumenten genomgår en process som kan liknas med 

köpbeslutsprocessen (Kotler, Armstrong & Parment, 2011). 

 

Dissonansreducerande köpbeteende uppstår när konsumenter är högt engagerade i ett köp, men 

de upplever liten skillnad mellan varumärken (Kotler, Armstrong & Parment, 2011) 

 

Konsumenten har ett vanemässigt köpbeteende när denne har ett litet engagemang i köpet samt 

upplever liten skillnad mellan varumärken. Många livsmedel ingår i denna typ av 
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beslutsbeteende. Vanemässigt köpbeteende uppstår ofta för köp som genomförs frekvent och då 

priset är lågt (Kotler, Armstrong & Parment, 2011). Konsumenterna söker då inte efter någon 

större mängd information och gör inte heller något större övervägande vid beslut. Ofta väljer de 

ett varumärke på grund av att det är bekant och inte för att de bildat en stark uppfattning eller 

attityd kring det. Eftersom att de inte är högt engagerade i köpet, kan det även vara så att de inte 

ens utvärderar köpet efteråt. 

 

Variationssökande beslutsbeteende innebär att en produktklass innehåller varumärken som 

konsumenter upplever har stora skillnader, men som konsumenterna har ett lågt engagemang 

för. Därför byter konsumenter ofta mellan olika varumärken. Det beror dock ofta på att 

konsumenten vill ha variation, inte på grund av missnöje (Kotler, Armstrong & Parment, 2011). 

3.3 Köparens karaktär 
För att kunna förstå konsumentbeteende, måste även köparens karaktär förstås. Det räcker med 

andra ord inte att veta hur konsumenters köpbeslutsbeteende ser ut, utan för att förstå det måste 

hänsyn även tas till köparens karaktär som innebär en mängd faktorer, både externa och interna. 

Dessa faktorer kan sägas förklara varför konsumenten tar de beslut de gör. 

 

Dubois (2000) har i en modell strukturerat upp de olika faktorer som generellt sett kan förklara 

konsumentbeteende. Modellen finns illustrerad i Figur 3. Dessa faktorer presenteras som tre 

cirklar i olika nivåer. I de flesta fall kan konsumentbeteendet förklaras utifrån individuella 

faktorer som individens motivation, uppfattning, tidigare upplevelser samt attityder och 

preferenser. Därför kan de ses som nivå ett och som en startpunkt när konsumentbeteende 

undersöks. Nivå två handlar om hur konsumenter blir påverkade av sin omgivning, som familj, 

vänner, grannar och kollegor. Tredje nivån representerar i vilket sociokulturellt kontext 

konsumtionsmönstret uppstår (Dubois, 2000). 
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Figur 3. Tre nivåer som förklarar köp- och konsumentbeteendes. Baserad på figuren “The three 

levels of explanation of buying and consumption behaviour” ur boken Understanding the 

consumer av Bernard Dubois (2000, s. 10). Harlow: Pearson Education. 

 

Det finns dock flera olika modeller, figurer och sammanställningar över faktorer som förklarar 

varför konsumenter tar ett visst beslut. Kotler, Armstrong och Parment (2013) presenterar en 

liknande modell, som illustreras i Figur 4, där de delar upp faktorerna i kulturella, sociala, 

personliga och psykologiska. Dessa faktorer beskrivs i större detalj efter figuren. 

 

 
Figur 4. Köparens karaktär. Figuren är baserad på figuren “faktorer som påverkar 

konsumentbeteende” ur boken Marknadsföring: Teori, strategi och praktik av Philip Kotler, 

Gary Armstrong & Anders Parment (2013, s.135). Harlow: Pearson Education. 
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Kulturella faktorer 

En konsuments kultur beror av de värderingar, förhållningssätt och uppfattningar som en 

konsument format utifrån påverkan från familj, vänner och andra människor under sin uppväxt. 

En subkultur innebär en grupp av konsumenter som delar preferenser och livserfarenheter och 

som påverkar varandras beslut. Socialgruppstillhörighet innebär att faktorer som yrke, inkomst, 

utbildningsnivå och personlig förmögenhet skapar grupper av individer som har liknande 

värderingar och konsumentbeteenden (Kotler, Armstrong & Parment, 2013). 

 

Sociala faktorer 

Sociala faktorer innebär att konsumenter ofta blir påverkade av andra människor. En grupp 

människor som på ett betydande sätt påverkar andra människors konsumentbeteende kallas för 

referensgrupper. Referensgrupper kan vara en social grupp som en konsument identifierar sig 

med. En referensgrupp kan ge konsumenten social acceptans och trygghet (Kotler, Armstrong & 

Parment, 2013). En konsuments roll och status beror av de sociala sammanhang individen lever 

i. En individ kan ha en mängd olika roller i olika grupper och vilken respekt dessa olika typer av 

roller sedan har i samhället handlar om status och detta kan påverka köp- och 

konsumentbeteende (Kotler, Armstrong & Parment, 2013). 

 

Personliga faktorer  

Personliga faktorer innefattar bland annat ålder, yrke, ekonomi, livsstil, personlighet och 

självbild. Åldern kan påverka köpbeslut eftersom konsumenter i olika åldrar har olika 

prioriteringar och preferenser och detsamma gäller vilken generation en konsument tillhör. En 

individs livsstil influerar för dennes levnadsmönster (Kotler, Armstrong & Parment, 2013).  

 

Psykologiska faktorer 

En av de psykologiska faktorerna är hur motiverad en konsument är att finna en lösning vid 

behov- eller möjlighetsupptäckt. När en konsument har bestämt sig för att handla kan beslutet 

påverkas av konsumentens uppfattning. Konsumenter påverkas även av tidigare erfarenheter 

och inlärning. Övertygelse och attityder handlar om konsumenters preferenser för olika 

produkter och dess egenskaper. Dessa brukar vara konstanta eller svåra att förändra hos 

konsumenter (Kotler, Armstrong & Parment, 2013).  

3.3.1 Antaganden 

Vissa konsumenter antar vissa saker om produkter och tjänster (Duncan, 1990) och dessa 

antaganden påverkar också deras beslut trots att de inte alltid har belägg för dessa antaganden. 

Ett exempel på ett antagande som konsumenter kan ha som ges i artikeln Consumer Market 
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Beliefs – a Review of the Literature and an Agenda for Future Research av Duncan (1990) är att 

det är klokt att hålla sig borta från produkter som är nya på marknaden eftersom att det ofta tar 

ett tag för tillverkaren att rätta till felaktigheter.  

3.3.2 Högt och lågt engagemang  

Hur engagerade konsumenterna är i ett köp kan vara en faktor som förklarar varför en 

konsument tar ett visst beslut och på vilket sätt (Solomon, 2015). En konsuments engagemang 

har att göra med konsumentens egna intresse och behov (Foxall, 2003) och är därför en del av 

köparens karaktär. Vanemässigt beslutsfattande tenderar att ha lågt engagemang medan 

kognitivt och känslomässigt beslutsfattande tenderar att ha högt engagemang (Solomon, 2015). 

Tandkräm är till exempel en produkt som tenderar att köpas vanemässigt och som konsumenter 

ofta har ett lågt engagemang för medan ett köp av en bil tenderar att ha ett högt engagemang. 

Mat anses ofta som produkter med lågt engagemang (Foxall, 2003), varför beslutsbeteendet när 

det kommer till mat tenderar att bli vanemässigt. 

 

En konsuments engagemang kan bland annat förklaras av hur viktig, intressant, relevant, 

spännande, meningsfull, tilltalande, fascinerande, värdefull eller nödvändig en viss produkt eller 

tjänst är för en konsument (Solomon, 2015). 

3.3.3 Teorin om planerat beteende 
En konsuments beteenden kan förklaras både utifrån deras eget kognitiva tänkande, men även 

andra faktorer som de inte alltid kan påverka spelar in. Teorin om planerat beteende (The theory 

of planned behaviour) är en psykologisk teori framtagen av Ajzen (1991) som handlar om 

länken mellan attityder och faktiskt beteende. Teorin är påbyggd utifrån en teori kallad The 

theory of reasoned action, denna teori saknade dock aspekter som hade att göra med de faktorer 

som människan själv inte har full kontroll över men som också påverkar beteendet. Den 

uppdaterade versionen The theory of planned behavior har tre utgångspunkter som tillsammans 

påstås påverka individens beteende; attitude towards the behavior, subjective norm och 

perceived behavioral control. Figur 5 nedan visar hur dessa faktorer påverkar varandra och 

individens avsikter (intention), och vad som sedan påverkar det faktiska beteendet. Nedanför 

figuren förklaras modellen med dess begrepp och samband.  
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Figur 5. Teorin om planerat beteende. Källa: Icek Ajzen (1991, s 182). The theory of planned 

behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179–211. 

 

Attityden till beteendet (attitude towards the behavior) handlar om en persons attityd vilket 

innebär de konsekvenser som personen uppfattar att en viss handling kommer att innebära, eller 

det förväntade värdet som en viss handling kommer att ge. Den subjektiva normen (subjective 

norm) innebär det upplevda sociala trycket för att utföra en handling eller inte, eller de allmänt 

gällande normerna som påverkar en individs beslut. Dessa bestäms av den normativa tron. 

Upplevd kontroll av beteendet (perceived behavioral control) handlar om personens upplevda 

förmåga att kontrollera och styra eget beteende, som kan vara baserat på egna eller andras 

tidigare erfarenheter. Figur 5 visar att beteendet påverkas direkt av personens avsikter, som i sin 

tur påverkas av de tre faktorerna attityden till beteendet, den subjektiva normen och den 

upplevda kontrollen av beteendet. Dessa tre variabler kan också påverka varandra. Den 

streckade linjen visar på att sambandet mellan upplevd kontroll av beteendet och beteende 

(behavior) kan vara antingen direkt eller indirekt beroende på graden av upplevd kontroll av 

beteendet. När kontrollen är låg är sambandet starkare. 

3.3.4 Faktorer som påverkar utom konsumentens medvetenhet 
Forskare fortsätter att identifiera faktorer som påverkar konsumenters val, och många av dessa 

faktorer opererar utom konsumentens medvetenhet (Solomon, 2015). 

Marknadsföringskommunikation kan till exempel leda konsumenter åt ett visst håll och 

därigenom påverka konsumenter och deras val, men det sker ofta utom konsumentens 

medvetande. Word-of-mouth är ett annat exempel som kan påverka konsumenterna utom deras 

medvetande och som till och med kan påverka ännu mer än formell 

marknadsföringskommunikation (Foxall, 2003). De tre olika uttrycken priming, nudging och 

default bias är uttryck för olika faktorer som ligger bakom påverkandet av konsumenters val 

utom deras medvetande. Priming innebär att antydningar i miljön gör att konsumenten handlar 
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på ett visst sätt utom deras medvetande, nudging innebär att leverantören knuffar en konsument 

i en viss riktning som påverkar dennes beslut och default bias innebär att det är större chans att 

konsumenten involverar sig i något, om den måste agera aktivt för att inte vara involverad. Det 

är till exempel större chans att en konsument pensionssparar om arbetsgivare ordnar det åt 

konsumenten, eftersom att denne då inte behöver göra något själv (Solomon, 2015).  

3.4 Köparens beslutsstil 
Konsumenter har olika beslutsstilar som föredras av olika konsumenter och som även påverkar 

deras köpbeslut. Vissa konsumenter föredrar impulsköp medan andra är mer försiktiga och 

noggranna i sina val (Foxall, 2003). Teorin om adaptiv-innovativ kognitiv stil av Kirton (1994) 

går ut på att alla konsumenter kan placeras någonstans mellan två extrema kognitiva 

beslutsfattande stilar; extrema adoptörer eller extrema innovatörer. Extrema adoptörer föredrar 

att göra beslut på ett ordningsamt och precist sätt. De begränsar sin strävan efter problemlösning 

till referensramen inom vilket problemet uppstod. En extrem adoptör är också noggrann med 

detaljer, handlar med klokhet och effektivitet och mår som bäst då den arbetar inom ett 

väletablerat mönster av regler och rutiner. Extrema innovatörer å andra sidan blir uttråkade av 

rutiner och söker därför efter nyheter och stimulans i samband med radikala förändringar. De 

utmanar regler och procedurer och bryter obehindrat etablerade metoder och förespråkar nya 

perspektiv och lösningar. Den extrema innovatören tenderar vara en risktagare och visar en 

större sannolikhet för att köpa nya saker impulsivt och på ett oberoende sätt. Enligt modeller om 

adoption av innovationer (t.ex. Black m.fl., 2001) kan individer som tidigt anammar en 

innovation helt enkelt vara mer innovativa till sin personlighet än andra, de har alltså en 

innovationsbenägenhet. 

 

Foxall (2003) diskuterar och överväger Kirtons adoptions-innovations teori. Enligt Foxall 

(2003) köper innovatörer med större sannolikhet nya produkter impulsivt, oberoende och 

kanske slumpmässigt. De är sensationsökare. Även om de testar många nya produkter är det 

dock sannolikt att de behåller få av dessa i sin repertoar (Mittelstaedt m.fl., 1976). Adoptörer å 

andra sidan kan förmodligen anta två olika beteendemönster. De som inte är engagerade i 

produktfältet kommer vara misstänksamma inför nya produkter men de adoptörer som har ett 

högt personligt engagemang inom ett produktfält agerar annorlunda. Utifrån detta föreslår 

Foxall (2003) tre olika segment, där varje segment har en egen personlighetsprofil. Dessa är (1) 

mindre engagerade adoptörer som köper minst, (2) innovatörer som köper “mellanmängd” 

oavsett vilket engagemang denne har och (3) mer engagerade adoptörer som köper mest. Varje 

segment har en åtskiljande beslutsfattande stil. De blir varse om nya produkter på olika sätt. De 

söker och utvärderar information på olika sätt och även hur de väljer och vilken reaktionen blir 

på utfallet skiljer sig åt (Foxall, 2003). 
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3.5 Spridning och adoption av innovationer 
En av de mest framträdande källorna till situationsinfluenser på konsumentmotivation och 

konsumentval härrör från hur ny en produkt eller tjänst är (Howard, 1977). Kommande avsnitt 

handlar om de processer som träder in då innovationer sprids i ett samhälle och hur olika 

individer tar emot dessa. Det finns en mängd definitioner av vad en innovation är och vad det 

innebär, varför Baregheh, Rowley och Sambrook (2009, s. 1334) i reviewartikeln Towards a 

multidisciplinary definition of innovation skapade en sammanställning av en mängd 

vetenskapliga definitioner som mynnade ut i följande definition av en innovation; ”en 

innovation är en process där organisationer omvandlar idéer till nya/förbättrade produkter, 

tjänster eller processer för att på ett framgångsrikt sätt kunna avancera, konkurrera eller 

differentiera sig själva på marknaden”. En innovation definieras alltså här utifrån en 

organisations synvinkel. Rogers (1983), som blivit uppmärksammad för sin bok Diffusion of 

Innovations, definierar istället en innovation utifrån individens synvinkel. Han definierar en 

innovation som ett objekt, en idé eller uppfattning som är ny för den individ eller enhet som 

potentiellt ska acceptera innovationen.  

 

Innovationer kan delas in i olika typer, till exempel enligt Robertson (1967) som delade upp 

innovationer i olika kategorier beroende på hur mycket innovationen påverkar 

beteendeförändringar eller störningar i existerande konsumtionsmönster. Vissa innovationer är 

mindre radikala – det kan till exempel vara en uppdaterad produkt med nya fördelar som inte 

fanns på den äldre modellen. Produkten gör alltså fortfarande samma sak, till exempel en 

gräsklippare som går från manuell till elektrisk (Evans, Foxall & Jamal, 2008), medan andra 

innovationer är mer radikala då de förändrar konsumentens beteende och livsstil, till exempel 

som Tv:n eller smartphonen har gjort (Evans, Foxall & Jamal, 2008). Radikala innovationer 

definieras av Rogers (1983) som den produkt som är det första varumärket i en helt ny 

produktklass, precis i början av produktlivscykeln. Människor är ofta misstänksamma mot 

radikala innovationer (Rogers, 1983). 

3.5.1 Adoptionskategorier 

De konsumenter som har anammat en innovation kan delas upp i kategorier beroende av hur och 

när de anammar en innovation. Foxall (2003) delar upp dessa konsumenter i imitatörer och 

initiativtagare. Initiativtagare är de som använder en produkt eller tjänst redan i 

introduktionsstadiet av produktlivscykeln. När innovationen har passerat detta stadie attraheras 

även andra konsumenter; imitatörerna (Foxall, 2003). De flesta konsumenter föredrar att vänta 

och se vad som händer för de som först anammar en innovation innan de köper eller testar 

innovationen själva (Evans, Foxall & Jamal, 2008). Dessa konsumenter är ofta mer försiktiga 

konsumenter och kallas alltså för imitatörer. Initiativtagare som köper en produkt eller tjänst i 



 
  

38 

det tidiga stadiet av en innovations produktlivscykel är ofta högt engagerade i produktfältet och 

är personer som känner behovet av att skaffa nytt. Flera studier (t.ex. Littler & Lockett, 1997; 

Foxall, 2003) föreslår att initiativtagare delar flera egenskaper, till exempel att de är bättre 

utbildade, att de har högre social status, är socialt integrerade och har högre inkomster. 

 

Eftersom att initiativtagare ofta har ett högt engagemang inom produktfältet som innovationen 

tillhör behöver de inte gå igenom lika mycket informationsbearbetning innan de anammar en 

innovation och kan ibland hoppa över steg i köpprocessen (Howard, 1989). Några initiativtagare 

har dock en innovativ personlighet som beror på att de har en god ekonomisk situation och de 

strävar ofta efter statusen i att vara en av de första som testar en ny produkt. För dessa 

initiativtagare kan det dock vara så att de går igenom alla steg i köpprocessen. Vad som är 

gemensamt för alla initiativtagare och som gör att de skiljer sig från imitatörer är engagemanget 

i produkten, alltså deras personliga intresse i att äga och använda sig av produkten, och att visa 

upp den för andra (Foxall, 2003). Initiativtagare upplever även nya produkter som närmare 

besläktade med de som redan används än vad imitatörer gör (Foxall, 2003). Initiativtagare är 

sensationsökare och visar på större flexibilitet och bättre självkänsla jämfört med imitatörer. 

Sambandet mellan att initiativtagare har en innovatör-kognitiv beslutsstil, ur teorin om adaptiv-

innovativ kognitiv stil av Kirton (1994), är positivt men svagt. Innovatörer är dock mer benägna 

att ha de egenskaper som en initiativtagare har. I Figur 6 illustreras initiativtagare och 

imitatörer, som visar hur många av de som anammar en innovation som är initiativtagare och 

hur många som är imitatörer på en tidslinje. 

 

 

Figur 6. Imitatörer och initiativtagare. Källa: Gordon R. Foxall (2003). Consumer decision 

making: Process, level and style. I M. J. Baker (red), The Marketing Book (5 uppl, s. 119–141). 

Burlington: Elsevier Science. 

 

Konsumenter kan delas in i fler segment än endast de två extrema kategorierna imitatörer och 

innovatörer. Istället för att dela in konsumenter i endast två segment så som Foxall (2003) gör, 

delar Rogers (1983) istället in konsumenter som har anammat en innovation i fem segment 
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beroende på hur de utmärker sig när nya produkter eller tjänster blir tillgängliga på marknaden. 

Dessa segment benämns innovatörer, tidiga användare, tidig majoritet av användare, sen 

majoritet av användare och eftersläntrare. 

 

Innovatörer är enligt Rogers (1983) konsumenter som är ivriga när det kommer till att pröva nya 

idéer och de behöver inte i någon större utsträckning övertalas till detta. De har det ganska bra 

ställt och är villiga att ta risker och de brukar även vara yngre, ha högre status och en längre 

utbildning. Konsumenter i segmentet tidigare användare tenderar att ha störst kontakt med 

försäljningspersoner och personer i omgivningen, och de är ofta opinionsledare i olika 

organisationer. De har hög status och förhållandevis bra ställt. Tidig majoritet av användare 

karaktäriseras av personer som har kontakt med massmedia och säljpersoner men också med de 

tidiga användarna. De tänker sig för inför adoptionsbeslut. Sen majoritet av användare tenderar 

att vara skeptiska och behöver utsättas för hård press av omgivningen innan de anammar en ny 

produkt. Deras inkomstnivå, status och utbildningsnivå ligger under genomsnittet. Det sista 

segmentet, eftersläntrare, består av konsumenter som styrs av tradition och som ofta använder 

andra eftersläntrare som informationskälla. Det förflutna är deras främsta referensram och de är 

ofta äldre personer med lägre inkomst. 

3.5.2 Konsumentuppdelning i relation till en specifik innovation 

Modellen med adoptionskategorierna tar för givet att alla konsumenter tar till sig en innovation 

förr eller senare, vissa tidigt och vissa sent. Modellen utgår från en tidsaxel som sträcker sig 

från lansering av innovationen till maximal adoption av innovationen. Pechtl (2003) gör istället 

en uppdelning av konsumenter i tre kategorier utifrån en viss tidpunkt i en specifik innovations 

produktlivscykel, där både konsumenter som har anammat innovationen och konsumenter som 

inte har det ingår. Pechtl (2003) börjar med att dela upp konsumenter i medvetna och omedvetna 

konsumenter, beroende av om konsumenten är medveten om att innovationen existerar eller 

inte. En medveten konsument kan sedan kategoriseras som intresserad av innovationen, eller 

ointresserad av den om innovationen tillhör ett område som konsumenten inte är involverad i. 

Denna negativa attityd uppstår oftast efter en mycket kortfattad informationssökning. De 

intresserade betraktar istället innovationen som en generellt sett lovande idé, men upplever för 

tillfället att det inte finns något behov eller någon möjlighet att köpa innovationen. De har dock 

som avsikt att anamma innovationen någon gång i framtiden. Dessa kallar Pechtl (2003) för 

intresserade passiva konsumenter. Både ointresserade och intresserade passiva konsumenter har 

för tillfället dock inte anammat innovationen. Beslutet att faktiskt köpa en innovation är 

resultatet av en mer detaljerad informationssökning, varefter några konsumenter som tidigare 

varit intresserade avvisar innovationen, så kallade avståndstagare (rejectors) medan andra är 

övertygande och anammar innovationen (Pechtl, 2003). 
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Avståndstagare och intresserade passiva konsumenter liknar varandra i det avseendet att det inte 

bör förväntas att de anammar innovationen inom en närmare framtid. Båda segmenten kan 

därför kombineras för att utgöra en kategori för de ointresserade konsumenterna bland de 

konsumenter som inte har anammat en innovation (Pechtl, 2003). 

 

Konsumenter som har anammat en innovation kan använda innovationen med varierande 

intensitet. Speciellt efter en testfas kan det vara så att konsumenten gradvis integrerar 

innovationen i dennes konsumtionsaktiviteter och intensifierar användandet av innovationen 

(Cherian & Desphande, 1985). Därför kan även en uppdelning mellan sällan- och oftaanvändare 

göras. 

 

Konsumenter i relation till en viss innovation kan alltså enligt Pechtl (2003) delas upp i 

ointresserade, intresserade (som ej har anammat innovationen), sällan- och oftaanvändare. De 

kategorier som innefattar de konsumenter som inte har anammat en innovation kan 

sammanfattas i ovetande, ointresserade eller passiva intresserade och dessa beskrivs nedan. 

 

Pechtls kategorier 
		

Ovetande Konsumenter som inte vet om att innovationen finns 

Ointresserade Konsumenter som inte är involverade i det område som 

innovationen tillhör 

Passiva intresserade Konsumenter som upplever innovationen som en lovande idé, men 

som inte har möjlighet att skaffa innovationen, eller inte har ett 

behov av att ha innovationen. De har dock för avsikt att anamma 

innovationen i framtiden. 

 

3.5.3 Adoptionsprocessen 

Adoptionsprocessen förklarar den process som en individ eller annan beslutstagande enhet 

genomgår från att få kännedom om en innovation till att anamma innovationen (Kotler, 

Armstrong & Parment, 2011).  

 

Parment (2015) menar att processen för adoption kan jämföras med köpbeslutsprocessen. Både 

adoptionsprocessen och köpbeslutsprocessen handlar om hur konsumenter tar beslut. Skillnaden 

är dock att köpbeslutsprocessen gäller redan etablerade produkter medan adoptionsprocessen 

endast gäller nya produkter (Kotler, Armstrong & Parment, 2011). Adoptionsprocessen 

innehåller fem steg och presenteras nedan. 
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Adoptionsprocessen 
  

1. Medvetenhet Konsumenten blir medveten om den nya idén men saknar information 

2. Intresse Ett intresse uppstår som leder till att konsumenten gör en 

informationssökning 

3. Utvärdering Konsumenten beslutar om idén ska avvisas eller anammas 

4. Test Konsumenten testar idén i liten skala för att bilda sig en uppfattning 

5. Adoption Konsumenten beslutar sig för att använda idén regelbundet 

3.5.4 Innovationsspridning 

Rogers (1983) skriver i boken Diffusion of Innovations om en process som han kallar för 

innovationsspridning, som handlar om hur innovationer sprider sig i samhället. Diffusion 

definieras som den process då en innovation genom olika kanaler över tiden sprids till individer 

i ett socialt system (Rogers, 1983). Olika produkter eller innovationer tar olika lång tid innan de 

sprids och anammas av konsumenter. Rogers (1983) ger exempel som miniräknaren som tog 

ungefär fem till sex år innan den nådde utbredd användning, medan till exempel användning av 

säkerhetsbältet tog flera decennier. 

 

Rogers (1983) har föreslagit fem kriterier som kan användas för att avgöra den sannolika 

framgången för nya produkter och som förklarar hastigheten av adoption. Kriterierna handlar 

om hur produktens egenskaper uppfattas av den individuella konsumenten (Rogers, 1983). De 

fem kriterierna är kompabilitet, relativ fördel, komplexitet, möjligheten att testa och möjligheten 

att observera. 

 

Kompabilitet 

En innovations kompabilitet handlar om i vilken utsträckning produkten eller tjänsten stämmer 

med konsumenternas värderingar, tankar och beteenden. Det är större sannolikhet att 

konsumenter väljer att testa en produkt som inte påverkar konsumentens köpbeteende, 

användningsmönster, värderingar eller uppfattningar i någon större utsträckning. 

 

Relativ fördel 

Relativ fördel innebär den utsträckning en innovation upplevs som bättre jämfört med de 

produktklasser, produktformer eller varumärken som den ersätter. En relativ fördel kan mätas i 

ekonomiska termer men också social prestige, bekvämlighet och nöjdhet. Den relativa fördelen 
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är viktig inte bara för att konsumenterna ska pröva innovationen utan även för fortsatt köp. En 

relativ fördel är en mycket viktig del av en framgångsrik produktstrategi. Det viktiga är den 

upplevda relativa fördelen på individnivå. Vilken egenskap har innovationen som gör den bättre 

än dess konkurrenter för individen? 

 

Komplexitet 

Komplexiteten för en innovation handlar om hur innovationen upplevs i fråga om hur svår den 

är att förstå och använda. Nya idéer som är lätta att förstå anammas snabbare än innovationer 

som kräver att konsumenten måste utveckla nya förståelser och färdigheter. 

 

Möjligheten att testa  

Möjligheten att testa innebär till vilken grad en innovation kan testas i begränsad utsträckning. 

Om konsumenten kan testa en produkt utan köp är chansen större att konsumenterna testar en 

produkt. Att konsumenten får provköra en ny bil, prova en tröja i omklädningsrummet eller får 

ett gratis test av en ny chokladkaka är exempel på hur en konsument riskfritt i begränsad 

utsträckning får testa nya produkter. Det innebär mindre risktagande för en konsument som 

funderar på att anamma en produkt eller tjänst, eftersom att learning by doing är möjligt. 

 

Möjlighet att observera  

Möjlighet att observera innebär till vilken grad resultatet av en innovation är synlig för andra. 

Det är enklare för en konsument att anamma en innovation om de kan se resultatet av den. Om 

innovationen är offentlig, syns och pratas om, kommer den med större lätthet att anammas. 

Opinionsledare och opinionsbildare är viktiga för att lansera och förmedla informationen om 

produkten eller tjänsten. Ett exempel kan vara solceller som syns på grannarnas tak, eller en bil 

parkerad på uppfarten.  

 

En innovation som har större relativ fördel, kompabilitet, större möjlighet att testa och observera 

och mindre komplexitet kommer alltså att anammas snabbare än andra innovationer. 

 

Evans, Foxall och Jamal (2008) nämner ytterligare faktorer som påverkar hastigheten av 

adoption av en innovation, bland annat hur lång tid det tar innan kunden känner av de upplevda 

fördelarna med produkten, upplevd risk i fråga om ekonomisk eller social bemärkelse samt vad 

produkten betyder symboliskt sett för konsumenten. Faktum är att den sociala och psykologiska 

innebörd som en innovation innebär för en konsument kan väga tyngre än den funktionella 

nyttan. 
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Förutom innovationens egenskaper kan även andra faktorer som leverantören har makt över 

påverka adoptionen av en innovation, till exempel aktörernas marknadsaktiviteter (Robertson & 

Gatignon, 1986). Både personliga egenskaper hos individen samt egenskaper hos innovationen 

kan alltså förklara konsumenters attityder och beslut kring en innovation (Hansen & Beckmann, 

2005). 
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4. Empiri 

Empirikapitlet är uppdelat i tre delar utifrån de metoder som använts vid datainsamling. De tre 

delarna består av intervjuer, uppföljningsintervjuer och enkäten. Varje del presenterar den data 

som utvunnits ur respektive metod.  

4.1 Intervjuer 
Avsnittet för intervjuer inleds med en tabell som ger en översikt av de tio hushåll som 

intervjuats och sedan ges korta sammanfattningar av varje intervju. Därefter följer ett avsnitt där 

de teman som funnits i det transkriberade intervjumaterialet presenteras och förklaras och där en 

större inblick i intervjuerna ges.  

 

Tabell 1 ger en överblick av de tio hushåll som intervjuats där hushållstyp (singelhushåll, 

barnfamilj eller äldre par utan barn hemma), namn på intervjurespondenterna och antal barn, 

ålder på de personer som ingår i hushållet, staden där de bor, hushållets disponibla inkomst efter 

skatt samt datum för intervju presenteras. I samma ordning som hushållen presenteras i tabellen, 

ges därefter korta sammanfattningar av varje intervju. Därefter presenteras teman som 

identifierats och där en djupare inblick i intervjuerna ges. 

 

Tabell 1. Översikt av de tio hushåll som intervjuats  

Hushållstyp Hushållet Ålder Stad Inkomst i 
SEK 

Datum för 
intervju 

Singelhushåll Elin 25 år Stockholm 0 - 14 999 2016-03-20 

Singelhushåll Lina 26 år Linköping 0 - 14 999 2016-03-14 

Singelhushåll John 24 år Upplands Väsby 0 - 14 999 2016-04-14 

Singelhushåll Adam 26 år Linköping 0 - 14 999 2016-03-15 

Barnfamilj Maria och Oscar,  
2 barn 

36, 35 år 
2, 4 år Tyresö 45 000 -  

59 999 2016-03-20 

Barnfamilj Frida och Mattias,  
2 barn 

24, 28 år 
8, 8 år Borås 30 000 -  

44 999 2016-03-22 

Barnfamilj Stina och Markus,  
3 barn 

33, 33 år 
3, 5, 8 år Skara 45 000 -  

59 999 2016-03-31 

Äldre par utan 
barn hemma Kristina och Kjell 58, 60 år Lidköping 45 000 -  

59 999 2016-03-21 

Äldre par utan 
barn hemma Lena och Per 67, 67 år Borås 45 000 -  

59 999 2016-03-22 

Äldre par utan 
barn hemma Inger och Ingvar 67, 67 år Skövde 30 000 -  

44 999 2016-03-22 
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4.1.1 Singelhushåll 

 
Elin, Stockholm 

Elin är student och bor ensam i en lägenhet i centrala Stockholm. Hon brukar mestadels handla 

spontant efter behov men hon föredrar egentligen att planera mer och att storhandla. Att handla 

livsmedel på internet skulle göra att hon blir tvungen att planera mer vilket hon tycker skulle 

vara positivt. Elin har både sett reklam om e-handel med livsmedel och hört om det från vänner 

och bekanta. Om e-handel med livsmedel skulle innebära en extra kostnad i jämförelse med att 

handla i butik, skulle det vara okej för henne att betala för det någon gång ibland, men inte varje 

gång hon behöver handla. Hon är generellt sett positivt inställd till konceptet och säger att hon 

har funderat på att testa men att det inte har blivit av. Hon har inte tagit sig tiden att sätta sig in i 

hur det fungerar. Under intervjun bestämmer hon sig dock för att beställa från MatHem.se redan 

samma kväll. På frågan vad den huvudsakliga anledningen till att hon inte e-handlar livsmedel 

är svarar hon att hon tror att det är en vana att gå och handla i fysisk butik och att det är ett litet 

projekt att sätta sig in i hur det fungerar. Det som skulle få henne att handla livsmedel på 

internet är fördelen i att ha allting färdigt när hon kommer hem eftersom hon går i skolan och 

sedan tränar och inte vill spendera de få timmar som är kvar på dagen till att gå och handla. 

 

Lina, Linköping 

Lina studerar i Linköping och bor ensam i en studentlägenhet. Lina har nära till 

livsmedelsbutiken där hon gör sina flesta köp vilket gör att hon tycker det är ganska smidigt att 

handla. Hon säger att hon är nöjd med sättet hon handlar på och tycker inte heller att det är 

jobbigt, utan ganska trevligt. Hon anser det inte heller vara tidskrävande och upplever inte att 

det är svårt att få in det i vardagen då hon är flexibel. Lina tycker dock att e-handel av livsmedel 

verkar lite kul och hon har tidigare funderat på att testa. Det har dock inte blivit av på grund av 

att det är ett stort steg att kliva ut från hur hon brukar göra till att göra någonting på ett annat 

sätt, men också för att hon tror att det är lite dyrare samt att hon inte tycker att det är ett 

jättestort problem att gå och handla i en fysisk butik. Generellt sett är Lina emot att betala frakt 

när hon handlar på internet. På frågan vad den huvudsakliga anledningen till att hon inte e-

handlar livsmedel är blir svaret att hon tror att det är för att hon tänker att det är dyrare. Hon 

säger att det som skulle kunna få henne till att ta steget till att testa är om hon skulle få något 

erbjudande eller någon rabatt, till exempel studentrabatt. 

 

John, Upplands Väsby 

John är student och bor ensam i en lägenhet i Upplands Väsby. Han kände sedan tidigare till att 

det är möjligt att handla livsmedel på internet men han är inte intresserad av att använda sig av 

det för egen del. Han handlar alltid spontant efter behov. Han planerar aldrig i förväg vad han 
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ska handla och säger att det aldrig har hänt att han har skrivit en handlingslista. Istället handlar 

han när det behövs, och han bestämmer vad som ska handlas väl i butiken utifrån vad han ser 

där. John tycker det är roligt att handla och ser det inte som ett problem eller en börda och han 

tycker det är viktigt att få titta på och välja sina varor själv. I regel har han inte heller några 

svårigheter att hinna med att handla. Han säger dock ändå att han skulle kunna betala extra för 

plock och leverans och att det skulle spara tid att handla livsmedel på internet. Dock är tidsbrist 

inget problem för honom. Han anger inga direkta fördelar med konceptet för hans eget hushåll, 

men han ser att det kan ge fördelar för de som har tidsbrist. Som huvudsaklig anledning till 

varför han inte handlar livsmedel på internet säger han att det skulle vara ett problem att han 

måste planera i förväg då han ogärna gör det. En annan anledning är även att han inte ser något 

större problem med att gå till butiken själv då han inte uppfattar det som någon börda, han 

tycker snarare att det är rogivande. 

 

Adam, Linköping  

Adam är student i Linköping och bor ensam i en studentlägenhet. Han kände inte till att det är 

möjligt att handla lösplock av livsmedel på internet. Efter att han under intervjun fått berättat för 

sig hur konceptet fungerar blev han positivt inställd till det men formar direkt ett antagande om 

att det är dyrare än att handla i fysisk butik. Det verkar dock som att e-handel av livsmedel 

skulle passa honom bra eftersom att han tycker det är tråkigt att gå och handla och säger att han 

gärna hade dragit ner handlandet till bara två gånger i månaden om det hade varit möjligt. 

Fördelar med e-handel av livsmedel för honom är att han slipper handla själv och han tror att 

han hade sparat mycket tid som han kan lägga på annat. På frågan om huvudsaklig anledning till 

att han inte handlar livsmedel på internet svarar han att han tror att det är hans ekonomi som är 

anledningen, eftersom att han pluggar och har begränsad ekonomi. Om han hade haft ett jobb 

tror han att han inte hade lagt samma tanke på pengar utan prioriterat tidsbesparingar. På frågan 

vad som skulle få honom att ta steget att testa svarar han att det skulle kunna vara en impuls att 

prova när han sitter hemma och behöva handla, men känner att han inte orkar. 

4.1.2 Par med barn i skolåldern eller yngre som bor hemma 

 
Maria och Oscar, Tyresö  

Maria och Oscar bor i Tyresö med sina två barn i åldrarna 2 och 4 år. De jobbar båda i 

Stockholm. De har tidigare hört om e-handel av livsmedel genom vänner och familj som har 

använt det och varit nöjda. De har dock inte sett någon marknadsföring från aktörerna, något de 

tycker är konstigt. De upplever att de är dåligt informerade. De har funderat på att testa och 

Oscar har till och med varit inne på några aktörers hemsidor för att få mer information, men de 

har inte tagit steget utan har skjutit upp det flera gånger. De säger att det är något slags hinder 
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när de är inne i sina vanliga rutiner och att de då inte lägger tid på att komma in i en ny process. 

De är dock väldigt positiva till e-handel av livsmedel då de upplever det som jobbigt att handla 

med småbarn i butik, “kaos” beskriver Oscar det som. Det är en belastning, en frustration och 

ett stressmoment i deras vardag. Det är också svårt för dem att få tiden till att åka och handla. 

Enligt de själva är den huvudsakliga anledningen till att de inte handlar livsmedel på internet att 

det är en inbyggd vana att handla i fysisk butik. På frågan vad som skulle få dem att ta steget att 

testa svarar dem att det helt enkelt handlar om att bestämma sig och ta sig tiden att sätta sig ned 

framför datorn och sätta igång. 

 

Frida och Mattias, Borås 

Frida och Mattias bor och jobbar i Borås. De har två barn, som är tvillingar och 8 år gamla. 

Frida är bekant med e-handel av livsmedel eftersom att de använder det på hennes jobb. Frida 

och Mattias har som plan att storhandla en gång per vecka men det blir sällan av. Istället handlar 

de oftast spontant utefter behov. Frida och Mattias tycker inte att det är ett problem att få in i 

vardagsschemat att handla livsmedel. De tycker inte heller att det är något negativt att gå och 

handla i butik. Speciellt Mattias tycker till och med att det är riktigt roligt att gå och handla. 

Frida uppskattar den sociala interaktionen hon får när de åker och handlar. Att hon får komma 

ut och träffa andra människor när hon handlar är viktigt eftersom hon annars lätt blir isolerad 

om hon bara är på jobbet och hemma. Att handla tillsammans med barnen är inte heller några 

problem. De ser inga fördelar med e-handel av livsmedel för deras hushåll, men de är positiva 

till konceptet för de som har en stressig vardag. Enligt Frida är den huvudsakliga anledningen 

till att de inte handlar livsmedel på internet den sociala interaktionen de får i fysisk butik och att 

de båda gillar att komma ut. 

 

Stina och Markus, Skara  

Stina och Markus jobbar och bor i Skara med sina tre barn i åldrarna 3, 5 och 8 år. I Skara finns 

det i dagsläget inte möjlighet att handla livsmedel på internet. De har dock hört talas om e-

handel av livsmedel och säger sig vara väldigt intresserade av det. Om möjligheten att handla 

livsmedel på internet kommer till Skara tror de att de kommer att testa det direkt. Men de 

poängterar att de inte skulle göra det till vilket pris som helst, utan det måste vara inom rimliga 

gränser. Stina och Markus planerar väl vad de ska handla, de planerar måltider och gör en 

handlingslista utefter det och därefter storhandlar de en gång i veckan. De tycker det är jobbigt 

att handla med barnen och därför handlar en av dem medan den andra är hemma med barnen. 

De tycker att det är svårt att få ihop tiden när de båda jobbar och tror att e-handel av livsmedel 

skulle innebära en tidsvinst för dem. Vad som är den huvudsakliga anledningen till att de inte 

handlar livsmedel på internet måste vara att det inte finns möjlighet till det där de bor, men de 

säger att om det skulle finnas i Skara skulle de vara mest tveksamma till att de inte har kontroll 
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över varorna när de inte plockar ihop dem själva. De tror dock att de kommer att testa det så fort 

det kommer till Skara. 

4.1.3 Par i åldern 50 år eller äldre, utan barn hemma 

 
Kristina och Kjell, Lidköping 

Kristina och Kjell bor i en villa i Lidköping. De kände inte sedan tidigare till att det är möjligt 

att handla lösplock av livsmedel på internet. Det finns inte heller möjlighet till detta i Lidköping 

i dagsläget. När det gäller innovationer generellt säger de att de oftast avvaktar för att först få 

höra vad andra som använder det före dem tycker innan de testar själva. När det kommer till e-

handel av livsmedel är Kristina tveksam till att någon annan skulle plocka ihop varorna åt dem, 

då hon gärna vill se och känna på varorna innan hon köper dem. Den huvudsakliga anledningen 

till varför de inte handlar livsmedel på internet säger de vara för att det inte finns där de bor. Om 

möjligheten skulle finnas i Lidköping säger Kristina att hon skulle vara tveksam till att inte 

kunna se och känna på varorna och Kjell tror att det är en tröskel att ta sig över när han inte är 

van och inte kommit in i det tänket. De är dock ändå positiva till e-handel av livsmedel och vill 

testa det när det kommer till Lidköping. 

 

Lena och Per, Borås  

Lena och Per är pensionärer och bor i en lägenhet i Borås. De tycker det är tidskrävande att 

handla och tycker det är jobbigt att det tar så mycket tid. De lever ett liv med många olika 

aktiviteter och det är därför ibland svårt att få in att handla i vardagsschemat. De är positiva till 

konceptet e-handel av livsmedel och säger att de tror att det skulle passa dem. De har hört 

mycket positiva kommentarer från vänner och bekanta som använt sig av det. De har flera 

gånger funderat på att själva testa, men det har inte blivit av för att det tar emot att lära sig en ny 

process. De säger också att det tar emot att e-handla livsmedel eftersom att de upplever att de 

måste planera långt i förväg för att de ska få varorna den dag de vill. Denna uppfattning grundar 

sig i att de tidigare har varit inne på en aktörs hemsida för att beställa varor med hemleverans, 

men det fanns då ingen ledig tid för leverans nästa dag vilket gjorde att de avbröt köpet. Den 

huvudsakliga anledningen till att de inte handlar livsmedel på internet säger de beror på att det 

är en ny grej och att det tar emot att gå in och lära sig hur det fungerar, det är en 

inlärningsprocess som tar lång tid. På frågan vad som skulle få dem att ta steget att testa svarar 

de att om ICA skulle skicka hem en representant till dem som sätter sig ner med dem och 

hjälper dem komma igång, eller att det skulle finnas någon i livsmedelsbutiken som de kan boka 

tid hos som visar hur det fungerar med registrering, beställning och betalning. 
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Inger och Ingvar, Skövde 

Inger och Ingvar är deltidspensionärer som jobbar några timmar i veckan. De bor och jobbar i 

Skövde. I och med att de är pensionärer anser de att det inte är något problem att få in att handla 

livsmedel i vardagsschemat då de tycker det ingår i deras livsstil. I och med detta säger de sig 

inte vara intresserade av e-handel av livsmedel. De är nöjda med hur de handlar och ser det inte 

som något tvång. De finner därför ingen anledning för just deras hushåll att handla livsmedel på 

internet. De tycker dock att e-handel av livsmedel är ett bra koncept för de som upplever 

tidsbrist och för barnfamiljer, handikappade och äldre. De kan tänka sig att själva använda det i 

framtiden om de inte kan ta sig till butik på grund av sjukdom eller ålder. På frågan vad de tror 

sig vara den huvudsakliga anledningen till varför de inte handlar livsmedel på internet svarar de 

att de helt enkelt inte funnit någon anledning till att göra det. 

4.1.4 Barriärer  

I Tabell 2 nedan sammanställs de teman som identifierats i och med kodning och tematisering 

av intervjuerna. De teman som presenteras utgör eventuella barriärer till e-handel av livsmedel. 

Temana har delats upp i teman och underteman. 

 
Tabell 2. Barriärer för intervjuade hushåll 

Teman Underteman 
Vana Ny process (svår, jobbig, tidskrävande) 
  Rutin 
Sättet de handlar livsmedel på Spontant och oplanerat 
Inget problem uppstår Ingen tidsbrist 

  Tycker inte det är negativt att handla i fysisk 
livsmedelsbutik 

  Närhet till fysisk livsmedelsbutik 
  Ser inget behov av eller anledning till det 
Personlighet Ej innovativ 
Okunskap Visste inte om möjligheten 
  Dåligt informerad 
Fördelar med fysiska livsmedelsbutiker Gillar att handla i fysisk livsmedelsbutik 
  Social interaktion 
  Inspiration 
  Se och känna på varorna 
Negativa aspekter eller antaganden om 
e-handel med livsmedel Dyrare än fysisk livsmedelsbutik 

  Leveranstid 
  Kan inte se datummärkningar eller prisjämförelser 
  Svårare att reklamera 
		 Måste handla en större mängd varor 
Har ej möjlighet Erbjuds inte där de bor 
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Vana  

Ett återkommande tema i intervjuerna är vanor. Flera av intervjupersonerna har tidigare 

övervägt att handla livsmedel på internet, men det har inte blivit av. På frågan vad de anser vara 

den huvudsakliga anledningen till att de inte hittills har handlat livsmedel på internet svarar 

dem: 

“Det är väl en vana egentligen, att det liksom är det man är van vid, man vet inte 
riktigt hur det funkar allting, det känns som ett litet projekt att ta sig in i det och se 
hur det funkar, så det har nog mest varit en vana” (Elin) 

 

“Det är något slags hinder, det här hindret tror jag bara har att göra med att man 
skjuter upp, man är inne i sina vanliga rutiner och så tar man inte initiativet. Man 
lägger inte tid på att komma in i någon slags ny process” (Oscar) 

 

Oscar tror att det helt enkelt beror på en inbyggd vana men frågar sig själv “men varför har man 

inte gjort det, om det är så enkelt att det är en vana?”. Även Lina nämnde vanan att handla i 

fysisk butik som en barriär till att handla livsmedel på internet: “det är verkligen ett stort steg att 

kliva ut från hur man brukar göra, till att göra någonting på ett annat sätt”. 

 

Lena & Per upplever också att livsmedelshandel på internet är en ny grej och det tar emot att 

lära sig något nytt.  

 

“Första gången får du ju sitta nästan i en till två timmar... logga in, skaffa kod, du 
måste lära dig hur sidorna ser ut, du måste lära dig hur du letar efter olika varor, 
och lägga in rabatterbjudanden, det är en inlärningsprocess och det tar tid. Men 
jag skulle absolut vilja komma igång” (Per) 

 

Kristina & Kjell som varken tidigare hört talas om lösplockkonceptet eller har tillgång till att 

handla livsmedel på internet då ingen leverantör erbjuder det i staden där de bor, svarade på 

frågan hur de tror att det skulle vara om det fanns i deras stad såhär: 

 

“Det är ju en tröskel att ta sig över. När man inte är van, man har inte kommit in i 
det tänket riktigt än… Men det är säkert bra om man bara testar” (Kjell) 

 

Gemensamt för dessa respondenter är att de alla har en positiv inställning till att handla 

livsmedel på internet och även tror att det skulle innebära fördelar för deras hushåll, och de vill 

gärna testa att handla livsmedel på internet. Lena & Per har till och med tidigare varit inne på 

ICA:s hemsida och varit på väg att handla livsmedel via deras onlinetjänst. När de skulle boka 

tiden för hemtransport fanns det dock inga lediga tider för leverans nästa dag, vilket gjorde att 

de var tillbaka på ruta ett och inte har gjort något nytt försök sedan dess. 
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Sättet de handlar livsmedel på 

Hur välplanerade respondenterna är när de handlar skiljer sig åt. Medan vissa hushåll planerar 

både när och vad de ska handla, är andra mer spontana och handlar på impuls. De flesta 

respondenterna, förutom två av singelhushållen, skriver handlingslistor på vad de ska handla 

innan de besöker butiken. Frida & Mattias hade som plan att de skulle veckohandla, men som 

det ser ut nu har de inte följt den planen utan handlar efter behov ungefär varannan dag. De har 

dock en önskan om att sättet de handlar på ska vara mer välplanerat. 

 

“Vi hade väl som plan att vi skulle veckohandla. Men det har gått skit åt helvete så 
vi handlar ju egentligen varannan dag. [...] Om vi inte har mat hemma, så åker vi 
liksom [och handlar]. Det är helt beroende på hur mycket vi har i skafferiet och 
kylskåpet” (Frida) 

 

För Elin ser det ut på liknande sätt, hon handlar oftast spontant. Hon har dock haft kortare 

perioder när hon storhandlar på söndagar för hela veckan, något som hon egentligen föredrar, 

men det blir oftast inte av på grund av lathet då hon tycker att det tar tid att i förväg planera och 

bestämma recept för veckan. Hon upplever det som ganska jobbigt att ha det så oplanerat som 

det är nu. “Jag tycker att det är väldigt jobbigt om det är som nu, att det är så oplanerat, att jag 

går dit [till livsmedelsbutiken] bara för att jag måste göra det precis innan jag ska laga mat” sa 

hon. 

 

John handlar oregelbundet och oplanerat och det är när behovet att handla infinner sig som han 

går och handlar: “jag handlar när det behövs”. Det gör att han ibland handlar tre dagar i rad, 

medan det andra gånger går en vecka mellan då han handlar. Dessutom gör han aldrig 

handlingslistor utan även vad han ska handla är spontant och besluten tas på plats i butik. På 

frågan om han kan tänka sig att testa att handla livsmedel på internet svarar han: 

 

“Det innebär väl att jag måste sitta hemma och planera vad det är jag ska ha, det 
är ju det jag har stora problem med, för jag planerar aldrig hemma innan jag går 
och handlar utan jag går och handlar och tittar, och tänker ”åh det där tar vi”...” 
(John) 

 

Inget problem uppstår 

Samtliga respondenter ansåg att handla livsmedel på internet kan innebära flera fördelar. Frida 

& Mattias, Inger & Ingvar och John fann dock inga fördelar för just deras hushåll. Gemensamt 

för dessa hushåll var att de inte upplever tidsbrist i vardagen och i och med detta ser de inget 

problem med att få till tiden till att utföra sina livsmedelsköp. Därför anser de sig inte heller ha 
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ett behov av att handla livsmedel på internet. Det uppstår alltså inget problem som behöver 

lösas. 

 

Frida och Mattias sa även att de inte upplever det som något negativt att handla i en fysisk butik 

och i och med detta hade livsmedelshandel på internet inte tillfört något positivt för deras 

hushåll just nu. Även John sa att handla inte innebär ett problem för honom: “jag har inga 

problem med att gå och handla, det är ingen börda”. Han tycker det är rogivande och till och 

med ganska roligt att gå runt själv i livsmedelsbutiken och kan se det som en paus. 

 

Inger och Ingvar beskrev det som att handla inte känns som något tvång, att de ju inte mår dåligt 

av det. De säger också att det ingår i deras livsstil att ta sig till en livsmedelsbutik och handla. 

 

“Vi tycker att vi kan ta oss till affären och ta våra varor och så, så därför har vi 
liksom inte diskuterat det [att handla livsmedel på internet] överhuvudtaget [...] I 
dagens läge så ser vi inte någon anledning till det helt enkelt” (Inger) 

 

När Inger & Ingvar och John fick frågan om de är nöjda med sättet de handlar på just nu, 

svarade de att de är nöjda. Både John och Inger & Ingvar uppger dock att om deras livssituation 

skulle ändras skulle de kunna tänka sig att handla livsmedel på internet någon gång i framtiden. 

Inger & Ingvar angav att om de blir äldre och inte har möjlighet att på samma sätt ta sig till 

affären och John angav att om han upplevde tidsbrist längre fram i livet som till exempel när 

han skaffar familj, skulle även han överväga att e-handla livsmedel.  

 

Lina upplever inte heller tidsbrist i den meningen att det skulle innebära att det är svårt att hinna 

handla, eftersom hon är ganska flexibel med när hon kan handla. Hon sa att hon är nöjd med 

sättet hon handlar på eftersom att hon har väldigt nära till sin livsmedelsbutik och därmed tycker 

hon inte att det är så jobbigt att handla.  

 

“Eftersom jag inte tycker att handla är ett jättestort problem, så blir det väl inte 
”åh gud vad det här var mycket lättare för mig nu, om jag gör såhär istället”” 
(Lina) 

 

Skillnaden är att Lina ändå kan tänka sig att testa att handla livsmedel på internet. 

 

Personlighet 

Ingen av respondenterna angav att de tyckte det var väldigt viktigt att “ha det senaste” när det 

gäller andra innovationer över lag. Flera sa att de gärna vill höra vad andra i deras omgivning 
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som testar före dem tycker innan de testar själva. De flesta ansåg sig dock inte heller vara den 

som sist av alla anammar innovationer. 

 

“Vi vill se hur andra säger att det [andra innovationer generellt] funkar först, 
innan man slänger sig på något helt nytt som man inte vet” (Per) 

 

“Nej det är inte viktigt i någon större utsträckning att ha det senaste [när det 
gäller andra innovationer generellt], mer kanske avvakta och se om det är en bra 
produkt, och just för att kunna höra av alla andra som rekommenderar den först” 
(Oscar) 

 

“Jag har ju aldrig varit den som har varit med i svängarna direkt” sa Frida, som även på frågan 

om deras hushåll tidigare har testat att handla livsmedel på internet svarade att hon är alldeles 

för oteknisk för det. Även Lena & Per säger sig inte vara speciellt tekniska och har lite dålig 

datorvana. 

 

I och med detta kan respondenternas personlighet som inte är innovativ, vara en barriär. 

 

Okunskap 

Kristina & Kjell och Adam kände sedan tidigare inte till konceptet lösplock av livsmedel på 

internet. De hade alla hört talas om matkassekonceptet, men konceptet med lösplock hörde de 

talas om första gången i samband med intervjun. Efter att ha fått förklarat för sig hur det 

fungerar och vad det går ut på verkar de ändå positiva till konceptet och båda hushållen kan 

tänka sig att testa. 

 

Trots att majoriteten av intervjurespondenterna dock sedan tidigare känner till 

lösplockkonceptet och att fem av respondenterna känner någon som handlat livsmedel på 

internet, vet de flesta respondenterna mycket lite om e-handel av livsmedel; vilka aktörer som 

erbjuder det, vad det kostar, hur leveransen fungerar och så vidare. 

 

“Man har blivit ganska så dåligt informerad, marknaden har varit dålig på att 
informera möjligheterna, vilket känns väldigt märkligt för att det skulle göra en så 
stor vinst för både konsumenter och producenter” (Oscar) 

 

Fem av totalt tio hushåll anger i intervjuerna att de inte sett eller hört någon marknadsföring om 

e-handel av livsmedel från aktörerna och förutom Inger & Ingvar, som fått reklam hem i 

brevlådan, uppger alla att de inte har fått någon riktad marknadsföring eller erbjudande. 
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Fördelar med fysiska livsmedelsbutiker 

Fördelar med fysiska butiker så som att det är roligt, den sociala interaktionen, att man kan se 

och känna på varorna och få inspiration på ett annat sätt kan vara barriärer till e-handel av 

livsmedel. John och Mattias tycker till exempel om att handla i fysisk butik, för att det är roligt 

eller rogivande. 

 

“Jag vill gå till butiken själv, jag tycker det är rogivande på ett vis att gå och 
handla själv. [...] Jag tycker det är rätt roligt, jag kan gå runt i en timme i den där 
affären, och bara komma ut med en kasse” (John) 

 
“Mattias tycker det är skitkul att gå och handla. Han är typ mat-shopoholic. Han 
vill handla varje dag om han hade kunnat” (Frida) 

 

Den sociala interaktionen som det innebär att handla i fysisk livsmedelsbutik anser Frida & 

Mattias vara den huvudsakliga anledningen till varför de inte handlar livsmedel på internet. 

 

“Det är ganska trevligt att gå i en affär och strosa lite, även om det är en mataffär. 
Det kan vara trevligt att komma ut och se lite folk, för annars blir jag lite isolerad 
om jag bara är på jobbet och sen hem, i en hel vecka, så det kan vara skönt att 
träffa andra människor också” (Frida) 

 

Flera av respondenterna upplever att de blir inspirerade på ett annorlunda sätt i fysisk butik än i 

en butik på internet. 

 

“Man blir nog väldigt inspirerad av att gå i mataffär, när du ser det framför dig på 
ett annat sätt, än på nätet [...] Ser du att det är något som det är lägre pris på, och 
så kanske man ”ja men det kan vi ju göra i veckan” och då tar man ju och plockar 
på sig det” (Frida) 

 

Alla hushåll utom två uppgav att det är viktigt att de får se och känna på och själva välja ut sina 

varor, speciellt färskvaror så som frukt och grönsaker. Per & Lena uppgav också att de tycker 

det är viktigt att kunna se datum på bröd och kött. 

 

“Basvaror behöver jag absolut inte känna på… Men grönsaker! Avokado till 
exempel är ju skitsvårt att köpa om du inte får känna på, eller bananer… vissa 
frukter, frukt och grönt, och bröd” (Per) 

 

“Det är nog det som jag skulle tycka var jobbigast tror jag, jag vill gärna ta köttet 
typ längst in du vet, som har bäst datum, och ta de finaste äpplena som ser ut att 
vara finast och så vidare…” (Stina) 
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Trots att flera uppgav att det är viktigt att själva få se och känna på varorna innan köp, säger 

flera att de ändå skulle lita på att någon som jobbar med det skulle göra ett bra jobb med att 

plocka ihop varorna åt dem. Frida å andra sidan tror inte att de som jobbar med att plocka ihop 

varor skulle vara lika noggranna som henne själv och Kristina & Kjell är osäkra på om de skulle 

få färskvaror av det utseende eller karaktär som de önskar. 

 

“Nej de vet ju inte precis hur jag vill att de [tomaterna] ser ut när jag köper dem. 
Om jag vill ha röda, fina, som är rätt så mogna eller om jag vill ha lite mer orange 
som är på väg att mogna” (Kristina) 
 
“För min del är det nog ganska viktigt [att själv få känna på och välja varor]. Jag 
vill gärna känna så att det är färskt och bra det jag köper, så det inte är gammalt 
eller liknande, eller övermoget. [...] Det är ju helt klart en stressfaktor när de ska 
plocka ihop mat till alla människor, så de måste ju ha ett visst tempo på det också, 
så då blir det ju kanske att det inte är lika noggrant som när man själv hade gått i 
lugn och ro och valt ut mat” (Frida) 

 

Av de som anser att det är viktigt att få känna på och själv välja sina varor, kan de flesta av dem 

dock ändå tänka sig att testa att handla livsmedel på internet. 

 

“Jag hade kanske provat någon gång alltså för att se om det funkar. Men då hade 
det räckt med jag får hem ett dåligt en gång så hade det nog varit första och sista 
gången som jag hade gjort det” (Adam) 

 

Negativa aspekter eller antaganden om e-handel med livsmedel 

Negativa aspekter med e-handel av livsmedel som anges är till exempel leveransen och den 

begränsade flexibiliteten som det innebär. Flera av respondenterna tycker inte att det känns 

flexibelt att få varorna hemlevererade då de behöver anpassa sig efter specifika tider som 

leveransen kommer. De flesta respondenterna tycker också att det skulle vara ett problem om de 

var tvungna att hålla sig hemma inom ett leveransintervall som är för långt. De flesta kan dock 

ändå tänka sig att betala extra för att få livsmedel hemlevererade.  

 

“Ofta upplever jag liksom att man kanske har en slottid, och ska jag då gå och 
vänta... Den flexibiliteten – det är en fördel med att åka och handla själv liksom, 
det är väl den nackdelen jag kan se [med att handla livsmedel på internet]” 
(Oscar) 

 

“Att man inte kan få maten levererad på exakt den dagen eller tiden som man 
kanske vill för att de har olika utkörningsdagar, vissa kör bara ut två gånger i 
veckan och ja sådär, man måste planera i god tid” (Per) 
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Vissa konsumenter har negativa antaganden om e-handel av livsmedel, som de inte har något 

belägg för. Detta kan bero på att de flesta hushållen är dåligt informerade. Lina till exempel 

antar att det är dyrare att handla livsmedel på internet. När hon får frågan om vad hon tror sig 

vara den huvudsakliga anledningen till att hon inte handlar livsmedel på internet svarar hon “jag 

tror verkligen det är för att jag tänker att det är dyrare”. 

 

Adam sa att den huvudsakliga anledningen till att han inte handlar livsmedel på internet beror 

på hans begränsade ekonomi eftersom att han är student. Även här kan det alltså ha att göra med 

ett antagande om att det är dyrare att handla livsmedel på internet. 

 

De flesta angav dock att de skulle tycka att det är värt att betala extra för plock och leverans av 

livsmedel. Även John som egentligen inte är intresserad av e-handel av livsmedel säger att det 

skulle vara värt att betala extra för att få varorna hemlevererade. 

 

Fler antar också att det är svårt att reklamera varor som är dåliga eller att det tar lång tid att 

reklamera. 

 

“Man vet inte hur man kan reklamera varor som man köpt på nätet, om jag inte är 
nöjd med den här varan och vill lämna tillbaka. Jag tror att det är svårt. Fast om 
man har ett rullande schema så kanske man kan lämna tillbaka det nästa vecka… 
men nä jag vet inte” (Lena) 

 

Lena & Per uppgav att de antar att de inte kan se alla datummärkningar och att det även blir 

svårare att göra prisjämförelser.  

 

Elin uppgav att hon tror att hon måste handla en större mängd varor för att det ska vara värt det 

för henne att handla livsmedel på internet. 

 

”Det känns ändå som att man måste köpa ganska mycket för att det ska va värt det 
tänker jag, så då kanske man måste köpa för en vecka, men eftersom jag är borta 
hemifrån halva tiden så… blir det liksom inte att jag behöver handla så mycket” 
(Elin) 

 

Har ej möjlighet 

I dagsläget erbjuds e-handel av livsmedel inte i Sveriges alla städer. Av intervjurespondenterna 

bor två hushåll i städer där de inte har möjlighet att handla livsmedel på internet, Kristina & 

Kjell som bor i Lidköping och Stina & Markus som bor i Skara. Båda hushållen är dock positiva 

till e-handel av livsmedel och vill testa det när det kommer till deras stad. 
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“Jag skulle nog testa det nästan direkt [...] Det är jag faktiskt nästan säker på. Sen 
kanske jag fortfarande åker och gör mina småkomplement, men just det här bas, 
mjölk och smör och ost och hela det här faderullan hade jag absolut kunnat tänka 
mig” (Stina) 

 

Båda hushållen uppgav alltså att de skulle testa konceptet så fort möjligheten kommer till deras 

städer. Dock kom det fram att båda hushållen funderat över att handla matkassekonceptet men 

att det inte har blivit av för något av hushållen på grund av olika anledningar.  

4.2 Uppföljningsintervjuer 
I följande avsnitt presenteras den empiri som samlats in genom uppföljningsintervjuer.  

Två av hushållen som deltog i första intervjun, Stina och Markus samt Kristina och Kjell, bor på 

orter där det inte finns möjlighet att handla livsmedel på internet varför de inte heller hade 

möjlighet att medverka uppföljningsmomentet. Frida och Mattias kunde inte övertalas att 

medverka. Totalt medverkade därför sju av de tio hushåll som deltagit i första intervjun i att 

handla livsmedel på internet efter den första intervjun och att sedan delta i en 

uppföljningsintervju. I Tabell 3 presenteras de barriärer som inte längre existerar efter att 

hushållen har testat att handla livsmedel på internet samt vilka nya barriärer som har uppstått. 

Därefter beskrivs varje uppföljningsintervju. 

 

Tabell 3. Barriärer som inte längre existerar efter att hushållen har testat att handla 

livsmedel på internet samt nya barriärer som har uppstått 

Hushåll Barriärer som inte längre existerar Nya barriärer 

Elin Vana, ny process (svår, jobbig) Måste planera, lathet 

Lina Vana Måste handla en större mängd varor 

John - Måste handla en större mängd varor 

Adam Leveranstid - 

Maria och Oscar Vana, leveranstid Måste planera 

Lena och Per Leveranstid, ny process (svår, jobbig) Måste handla en större mängd varor 

Inger och Ingvar Ny process (svår, jobbig) Dyrare än fysisk livsmedelsbutik 
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Elin, Stockholm 

Elin handlade på MatHem.se på kvällen samma dag som den första intervjun genomfördes. Hon 

säger att eftersom hon redan funderat på att testa e-handel av livsmedel, fick intervjun henne att 

ta steget. Hon säger att anledningen till att hon tidigare funderat på det är för att hon vill 

storhandla mer och helt enkelt testa hur det är att handla livsmedel på internet.  

 

I första intervjun sa Elin att vanan att handla i fysisk butik kunde ligga bakom att hon inte 

handlade livsmedel på internet. I och med att ha testat tror hon sig nu ha rubbat på den vanan 

något, och eftersom att hon också upplevde det som väldigt smidigt och bra tror hon att hon 

kommer att e-handla livsmedel igen. Hon tror dock inte att hon kommer att göra det varje gång 

hon ska handla livsmedel. Problemet som hon fortfarande ser är att hon upplever att hon måste 

handla en större mängd varor när hon handlar livsmedel på internet. 

 

“Det känns som att det är ett sådant stort steg eftersom att det känns som att man 
borde handla så himla mycket [när man handlar livsmedel på internet]. Så det är 
väl därför jag inte har gjort det, bara för att man typ ska överkomma en viss gräns 
för att få gratis frakt, eller hur är det? Och därför känner jag att man måste handla 
ganska mycket” (Elin) 

 

Ett nytt problem som hon upplever är att hon måste ha framförhållning och planera mer när hon 

handlar livsmedel på internet. Hon säger att “det krävs att man verkligen tar tag i det och sätter 

sig ner och planerar vad man ska handla för hela veckan”. Hon säger dock att det ju är en fördel 

och att hon egentligen vill planera och storhandla. När hon får frågan om varför hon inte gör det 

svarar hon “haha så är det väl med allt här i livet, det har väl med lathet att göra”. 

 

Eftersom att Elin under första intervjun sa att hon trodde att det skulle vara ett projekt att sätta 

sig in i hur det fungerar att handla livsmedel på internet och att detta varit en faktor till att hon 

inte har gjort det, frågades hur hon upplevde det. 

 

“Nej alltså det är ju jättelätt! Det var verkligen inte ett projekt att sätta sig in i 
det” (Elin) 

 

Lina, Linköping 

Lina var vid första intervjutillfället väldigt positiv till konceptet e-handel av livsmedel. Redan 

innan intervjun genomfördes hade hon varit inne på en av aktörernas hemsida, men då inte tagit 

steget att handla där. När vi bad henne att testa att handla livsmedel på internet som en del i 

studien, gick hon med på detta och behövde ingen påminnelse till att ta tag i det utan gjorde det 

några veckor efter intervjun, direkt efter att hon kommit hem från en utlandsresa.  
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Lina hade förstått att hon skulle få en rabatt om hon handlade en större mängd varor, något som 

motiverade henne att testa e-handel av livsmedel. Dock hade hon missförstått rabatten då hon 

trodde att hon behövde handla för 500 kronor för att få rabatten, men det visade sig att hon 

behövde handla för 700 kronor. Lina sa att hon inte brukar handla för så stora belopp och hon 

gick därför ihop med en vän för att beställa från MatHem.se. Hon sa att hon inte tror att hon 

hade handlat livsmedel på internet om hon vetat från början att hon måste handla för ett belopp 

om 700 kronor för att få rabatten.  

 

Lina tyckte att det var jättesmidigt att handla livsmedel på internet. Det som hon var negativ till 

var dock priset. Att det var dyrare än att handla i en fysisk livsmedelsbutik var något som hon 

redan antog i första intervjun och som hon nu ansåg sig ha fått bekräftat.  

 

I första intervjun uppgav Lina att hon trodde att främsta anledningen till varför hon inte 

handlade livsmedel på internet var att det är en vana att handla i fysisk butik. Nu när hon har 

testat att handla livsmedel på internet tror hon dock att det kommer vara lättare att göra det igen, 

men att hon bara kommer att göra det vid tillfällen då hon behöver handla mer varor än vad hon 

gör i sin vanliga veckohandling. Hon anser att hon handlar för liten mängd livsmedel för att det 

ska passa för att handla livsmedel på internet. Prisskillnaden gör att hon anser att det inte är värt 

det.  

 

John, Upplands Väsby 

John var enligt den första intervjun inte intresserad av e-handel av livsmedel för egen del, men 

han gick ändå med på att ställa upp på uppföljningsmomentet. Dock behövde vi påminna honom 

upprepade gånger innan han kom till skott att testa att handla livsmedel på internet. Han tyckte 

att tillvägagångssättet att handla livsmedel på internet var enkelt, men han upplevde momentet 

med att plocka ihop varorna på hemsidan som lite omständligt för honom, eftersom att han inte 

planerar vad han ska handla innan han handlar, och det hade han inte gjort nu när han testade e-

handel av livsmedel heller. John tyckte därför det var svårt att få inspiration till vad han skulle 

handla. Dock tror han att för en konsument som har gjort en handlingslista innan är det väldigt 

smidigt att e-handla livsmedel eftersom att hemsidan var tydlig och bra upplagd och det var lätt 

att söka efter varor.  

 

"Jag fick inte samma känsla som att faktiskt gå i en affär. Jag hade jättesvårt att 
överhuvudtaget komma på vad det var jag skulle ha och jag är inte särskilt 
välplanerad av mig om jag säger så, jag skriver aldrig en lista innan jag går och 
handlar” (John)  
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John tycker också att han måste handla en större mängd varor för att det ska vara värt det. 

Eftersom att han bor ensam och inte handlar så mycket livsmedel passar det därför inte för 

honom. När han nu testade att handla livsmedel på internet handlade han varor för ett belopp om 

250 kronor, vilket är ungefär det belopp han brukar handla livsmedel för när han handlar, vilket 

inte var ett tillräckligt högt belopp för att han skulle slippa att betala en extra avgift kallad 

expeditionsavgift. Det som John upplevde som positivt med att handla livsmedel på internet var 

dock att leveransen kom direkt till dörren. 

 

”Det är väl möjligtvis en av anledningarna till att jag handlar så lite, eftersom att 
jag måste bära hem det och det blir ganska tungt när jag går och handlar. Det 
skulle väl vara en fördel då att få det hemkört” (John) 

 

Han uppgav att han inte tror att han kommer att fortsätta handla livsmedel på internet i dagsläget 

eftersom att han känner att han har tiden att gå och handla i en fysisk livsmedelsbutik.  

 

Adam, Linköping 

Adam testade e-handel av livsmedel några veckor efter den första intervjun. Han gick med på att 

testa konceptet men vi behövde påminna honom en gång innan han kom till skott.  

 

I första intervjun nämnde Adam att han var lite tveksam till hur tidsintervallet såg ut för 

leveransen och hur begränsad han skulle bli i och med detta. Han valde ett tidsintervall som 

innebar gratis frakt och var därför ett längre intervall på kl. 16-22. Han tyckte inte att detta var 

något större problem eftersom han fick ett sms på morgonen samma dag som leverans skulle ske 

som angav mer exakt vilken tid som leveransen var beräknad till. Han tyckte dock att ”halv nio 

var lite i det senaste laget”. 

 

”Sen fick jag ju ett sms på morgonen vid klockan åtta, så jag hade ju god tid att 
planera, så det var ju inget problem egentligen. Hade varit smidigare kanske om 
man hade lite mer kontroll över spannet, men det går ju om man betalar antar jag” 
(Adam) 

 

Adam upplevde inte att priset jämfört mot att handla i fysisk butik skiljde sig så mycket. Det 

han saknade mot fysisk butik var dock att kunna handla större förpackningar och att han då 

istället fick köpa två mindre förpackningar, något som gjorde att det kunde skilja några kronor 

enligt honom.  
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Adam kan absolut tänka sig att handla livsmedel på internet igen. Nu när han vet hur konceptet 

fungerar är det lättare att göra det igen och han ser inga problem med konceptet. Han har även 

fått ett större förtroende för aktören när han fick bekräftat att han inte behöver oroa sig för att 

varorna inte legat kylda under leveransen då han fick se att frysvarorna kom i en fryspåse. 

 

Det Adam uppgav som mest positivt var att han sparade mycket tid. Han upplevde att det tog 

mindre tid för honom att plocka ihop sina varor på internet än det hade gjort i fysisk butik i och 

med att varorna på hemsidan var kategoriserade. 

 

Maria och Oscar, Tyresö 

Maria och Oscar var väldigt positivt inställda till e-handel av livsmedel vid den första intervjun 

och sa att de trodde att det var ett koncept som skulle passa bra för deras familj och 

livssituation. De angav då att vanan att handla i fysisk butik är en barriär och att de helt enkelt 

inte kommit till skott. De ville gärna testa att handla livsmedel på internet och ville medverka i 

uppföljningsmomentet, men trots detta behövde vi påminna dem tre gånger innan de kom till 

skott att testa. Under uppföljningsintervjun säger de att det beror på att de inte prioriterat att ta 

tiden till att göra det och att de hade brist på intresse. Nu när de väl testade det tyckte de att det 

var väldigt bra och upplevde att råvarorna var bättre och färskare än i fysisk butik, att 

kundservicen var bra och att det inte var så komplicerat som de väntat sig. De tyckte det var så 

pass bra att de redan startat upp ett abonnemang som innebär att de får varor levererade 

varannan vecka. Med detta tror de sig också ha rubbat lite på vanan att handla i fysisk butik som 

de uppgav som en barriär i första intervjun. 

 

De anger dock att en nackdel med e-handel av livsmedel är att de behöver planera inför att 

handla livsmedel på internet. 

  

”Det enda dåliga är att man måste planera... man vet inte riktigt vad man vill ha 
och vad man behöver... Det är svårt att se in i framtiden. När man går i en affär, så 
är det mer ”okej vad är det jag saknar just nu?” och så gör man en bedömning på 
plats” (Oscar) 

 

I förra intervjun angav de även att det tar tid att lära sig och komma igång med något nytt som 

en barriär, men när de nu testade att handla livsmedel på internet upplevde de det dock som 

okomplicerat. I första intervjun uppgav de också att leveransen inte var flexibel och att det då 

var negativt, men nu säger de att leveransen fungerade väldigt bra och att det inte innebar några 

problem. De kunde välja ett hyfsat smalt tidsintervall och fick sedan ett meddelande om mer 

exakt när leveransen skulle ske. 
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Lena och Per, Borås 

Lena och Per var också väldigt positiva och intresserade av e-handel av livsmedel. Vi behövde 

dock påminna dem ett par gånger innan de kom till skott med att testa det i samband med 

uppföljningsmomentet i denna studie. Anledningen till att de testade var för att ”alla pratar om 

detta, det ska vara så enkelt och så bra. Och vi vill spara tid!”. De tyckte det fungerade väldigt 

bra nu när de testade det. De gillade att de fick varorna direkt till dörren och att aktören erbjöd 

leverans varje dag och att de kunde välja en leveranstid som passade dem. Under första 

intervjun angav de att de trodde att de inte kunde få leverans alla dagar i veckan och var därför 

positivt överraskade av detta.  

 

Under första intervjun sa de att de tyckte att det skulle vara jobbigt att lära sig och sätta sig in i 

en ny process och att det verkade jobbigt att registrera sig på aktörernas hemsidor för e-handel 

av livsmedel. Efter att ha prövat tycker de att allting gick väldigt bra och det var inte så 

komplicerat som de trodde. Det tog dock runt en timme att genomföra beställningen men det 

berodde inte på att det var en svår process, utan för att det tog tid att hitta alla de varor de ville 

ha. De tror dock att det kommer gå snabbare nästa gång de handlar livsmedel på internet och att 

det handlar om att vänja sig. En barriär som de uppger nu är istället att de upplever att de måste 

handla många varor åt gången om de ska handla livsmedel på internet. 

 

”Man vill ju gärna samla på sig också, det är väl en barriär då. Att man inte kan 
köpa en fil och en mjölk och smör, utan att man måste planera mer och ha volymer 
för att det ska löna sig” (Per) 

 

Deras antagande om att det är svårt att reklamera och att se datummärkningar och 

prisjämförelser har inte klargjorts. Alla varor de fick var i fint skick och de hade därför inte 

behovet att reklamera. Om de kunde se datummärkningar eller prisjämförelser var inget de 

tänkte på, varför det kan tänkas inte vara så viktigt för dem. 

 

De tror absolut att de kommer att handla livsmedel på internet igen. Men vissa lyxvaror och 

färsk fisk och färskt kött vill de fortfarande handla i fysiska butiker. 

 

Inger och Ingvar, Skövde 

Inger och Ingvar var ett av de hushåll som intervjuats som egentligen inte ville handla livsmedel 

på internet eftersom de inte fann någon anledning för dem att göra det. När vi frågade om de 

kunde testa det som en del i studien tvekade de dock inte på att ställa upp och genomförde testet 

redan samma vecka.  
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Innan de testade e-handel av livsmedel trodde de att processen skulle vara krånglig och att det 

skulle ta mycket tid. Vid första anblick uppfattade de hemsidan som ostrukturerad men när de 

sedan tog sig tiden att sätta sig in i det tyckte de att det var enkelt att hitta i och med att varorna 

var kategoriserade. De tyckte dock att det var dåligt att det inte framgick hur rabatter skulle 

hanteras och om den pensionärsrabatt på 5 procent som de alltid får i butik på tisdagar gällde 

även på internet.  

 

I första intervjun uppgav de att de trodde att priset var detsamma som i butik, vilket gjorde att 

de förvånades över priset när de nu testade att handla livsmedel på internet. De upplevde det nu 

som dyrare än att handla i fysisk butik, något som de upplever som en ny barriär.  

 

”Han [Ingvar] gjorde sig besväret och gå in och kolla vad motsvarande varor 
kostade inne i butiken […] och mejerivarorna var liknande pris men alla andra 
varor var dyrare” (Inger) 

 

I första intervjun uppgav Inger och Ingvar att en barriär till e-handel av livsmedel är att de inte 

har något behov av det. Denna barriär kvarstår även efter att de nu har testat det. Men de är ändå 

positiva till konceptet och kan fortfarande tänka sig att handla livsmedel på internet igen om 

deras livssituation förändras. 

4.3 Enkät 
Detta avsnitt presenterar den empiridata som utvunnits ur enkäten. Avsnittet inleds med en 

redogörelse för de demografiska aspekter som svarsrespondenterna karaktäriseras av. Därefter 

presenteras de barriärer som identifierats genom tematisering utifrån de öppna svar som 

respondenter som inte handlat livsmedel på internet gett, varefter dessa förklaras och styrks med 

citat ur enkäten. 

4.3.1 Demografisk redogörelse 

Totalt besvarades enkäten av 154 personer. Enkäten inleddes med sju demografiska frågor för 

att få en bild av respondenternas hushållssammansättning. Se Figur 7 för en illustration av 

könsfördelning, åldersfördelning och hushållssammansättning av de respondenter som 

besvarade enkäten. 
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Figur 7. Illustration som visar könsfördelning, åldersfördelning samt fördelning av 

hushållssammansättning hos respondenter som besvarat enkäten 
 

Av de som besvarade enkäten var 34 procent män och 66 procent kvinnor. Den ojämna 

fördelningen kan förklaras av att då ett par bestående av en man och en kvinna tillfrågades 

medverka genom att svara på enkäten då denna distribuerades, var det oftast kvinnan i paret som 

tog på sig att fylla i enkäten. 

 

36 procent av respondenterna var 29 år eller yngre. Hushållssammansättningen varierade 

kraftigt i detta åldersspann; gruppen bestod av både singlar, sammanboende utan barn och 

sammanboende med barn. 26 procent var i åldrarna mellan 30-49 år, där 72 procent av 

respondenterna i åldersspannet ingår i ett hushåll med två eller fler vuxna och ett eller flera 

barn. 38 procent av respondenterna var i åldersspannet 50 år eller äldre.  

 

34 procent av respondenterna bodde i ett singelhushåll, vilket innebär att hushållet består av en 

vuxen person. Cirka 4 procent av respondenterna ingick i ett hushåll bestående av en vuxen med 

barn boendes hemma, som här klassificeras som ensamstående med barn. 62 procent av 

respondenterna bodde i hushåll med två eller fler vuxna och en eller flera barn, medan 36 

procent av respondenterna bodde i hushåll med två eller fler vuxna men inga barn.  

 

Eftersom att enkäten distribuerades både på Stockholms centralstation där personer från hela 

Sverige passerar samt att en internetbaserad enkät skickades ut kunde en bred geografisk 

spridning nås, med respondenter boendes i 73 olika orter i Sverige, med Lomma i Skåne som 

den ort som längst söder ut och Kiruna i Lappland längst norr ut. 7 procent av respondenterna 
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bor i Stockholm, 12 procent bor i andra orter i Stockholms län och resterande bor alltså i spridda 

orter i Sverige. 

 

De demografiska frågorna följdes av frågan om de kände till konceptet med att handla livsmedel 

av lösplock på internet sedan tidigare. 83 procent av respondenterna kände sedan tidigare till 

konceptet medan 17 procent av hushållen inte tidigare hört talas om det (se Figur 8). Utav dessa 

ovetande respondenter var 52 procent över 60 år gamla. 

 
Figur 8. Illustration som visar hur många av de respondenter som besvarat enkäten som inte 

känner till lösplock av livsmedel sidan tidigare och hur många som inte har handlat livsmedel 

på internet 

4.3.2 Respondenter som har handlat livsmedel av lösplock på internet 

Nästa fråga utgjorde huvudfrågan i enkäten, där respondenterna tillfrågades om de har handlat 

livsmedel på internet. Beroende av om de svarade ja eller nej fick de sedan svara på olika 

följdfrågor, bestående av öppna motiveringsfrågor. Totalt uppgav 83 procent av respondenterna 

att de inte har handlat livsmedel på internet medan endast 17 procent av respondenterna har 

handlat lösplock av livsmedel på internet (se Figur 8). 69 procent av de som har handlat 

livsmedel på internet uppgav att de har barn som bor hemma. 57 procent av de som har e-

handlat livsmedel är mellan 30-49 år.  

 

Majoriteten av de som svarat att de har handlat livsmedel på internet är nöjda. Endast tre 

respondenter säger att de inte fortsatt att handla livsmedel på internet efter att de testat första 

gången. Av dessa tre svarade två att de inte längre hade möjligheten på grund av flytt till annan 

ort. Den tredje skrev: 
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“Det är inte tillräckligt besvärligt att handla själv för att det ska vara värt 
kostnaden av hemleveransen. Bökigt också att ha en tid att passa när de levererar 
hem” (Kvinna, 39 år) 

 

De vanligast förekommande svaren på frågan varför de handlar livsmedel på internet från de 

respondenter som uppgett att de är nöjda är att det är bekvämt och att de slipper att plocka 

och/eller transportera hem varorna. 40 procent av respondenterna som handlar livsmedel på 

internet anger även att de sparar tid. 

 

På frågan om vad som fick dem att testa att handla livsmedel på internet första gången var det 

svaret som angetts av flest att de hade fått något slags erbjudande. Andra orsaker var att de fått 

tips från vänner. Två respondenter skriver att de vid ett tillfälle skulle handla mycket mat till 

antingen jul eller att de skulle ha gäster den veckan och att detta fick dem att testa att handla 

livsmedlen på internet inför detta. 

 

Priset på e-handel av livsmedel uppfattas olika bland de respondenter som har handlat livsmedel 

på internet. Någon upplever att priset skiljer sig från fysisk butik; “det kan kännas dyrare 

ibland” (kvinna, 40 år) och en annan skriver “vi har sänkt våra matkostnader” (kvinna, 35 år). 

4.3.3 Respondenter som inte har handlat lösplock av livsmedel på internet 

83 procent av respondenterna svarade att de inte har handlat lösplock av livsmedel på internet. 

Dessa respondenter fick svara på öppna frågor där de med egna ord fick motivera bland annat 

vad de tror är de främsta anledningarna till att de inte handlar livsmedel på internet. De flesta 

respondenterna angav mer än en anledning.  

 

I Tabell 4 nedan presenteras de teman som har identifierats som barriärer utifrån de öppna svar 

som getts i enkäten, samt hur många respondenter som har angett respektive tema som en 

anledning till att de inte handlar livsmedel på internet. Temana har delats upp i teman och 

underteman. Temana och dess underteman förklaras och motiveras sedan mer ingående efter 

tabellen. 
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Tabell 4. Barriärer för respondenter som besvarade enkäten  

Teman Underteman 

Vana Rutin (20 st) 

  Ny process (svår, jobbig, tidskrävande) (7 st) 

 	 Ovan datoranvändare (2 st) 

Sättet de handlar livsmedel på Spontant och oplanerat (9 st) 

 	 Liten konsumtion på grund av litet hushåll (3 st) 

 	 Handlar sällan (2 st) 

Inget problem uppstår Närhet till fysisk livsmedelsbutik (19 st) 

 	 Ser inget behov av eller anledning till det (12 st) 

  Ingen tidsbrist (7 st) 

Okunskap Visste inte om möjligheten (2 st) 

  Inte känt till det speciellt länge (1 st) 

 	 Okunskap (3 st) 

 	 Aldrig fått tanken att e-handla livsmedel (3 st) 

 	 Glömmer att det finns (1 st) 

 	 Blir inte påmind om att det finns ( 1 st) 
Fördelar med fysiska 
livsmedelsbutiker Se och känna på varorna (50 st) 

  Gillar att handla i fysisk livsmedelsbutik (17 st) 

  Social interaktion (5 st) 

  Vill stödja lokala butiker (2 st) 

 	 Inspiration (1 st) 

 	 Nyttigt med promenaden till affären (1 st) 
Negativa aspekter eller antaganden 
om e-handel med livsmedel Dyrare än fysisk livsmedelsbutik (11 st) 

  Leveranstid (6 st) 

  Krångligt (2 st) 

  Obekvämt (1 st) 

Har ej möjlighet Erbjuds inte där de bor (6 st) 

 	 Har ingen dator/internet (3 st) 

Skeptiska Litar inte på aktörerna (3 st) 

 	 Skeptisk till e-handel av livsmedel (3 st) 

 	 Skeptisk till e-handel (2 st) 
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Vana 

Att det är en vana att handla i fysisk livsmedelsbutik är ett tema som återkommer många gånger 

i enkätsvaren; “det är en vana att åka till butik istället för att handla på nätet” (Kvinna, 43 år) 

 

Några av de som anger vanan att handla livsmedel i fysisk butik anger dock att de inte vill ändra 

på detta utan är nöjda med det och vill fortsätta på samma sätt; “jag har min rutin och den tänker 

jag inte ändra på.” (Man, 24 år) 

 

Att inte ha kommit till skott för att det är en ny process eller att de är ovana datoranvändare är 

också svar som angetts upprepade gånger och som kan kategoriseras under vana; ”vi har tänkt 

göra det flera gånger men det har bara inte blivit av” (Man, 26 år) 

 

Sättet de handlar livsmedel på 

Sättet som några av respondenterna handlar livsmedel på har angetts av flera respondenter som 

en anledning till att de inte handlar livsmedel på internet. Några respondenter skriver att de 

planerar dåligt, andra att de småhandlar eller att de handlar efter behov och att tidsfristen därför 

blir obekväm. Någon skriver “kräver planering” som anledningen till att hon inte handlar 

livsmedel på internet. 

 

Några singelhushåll uppgav att de har en liten konsumtion på grund av litet hushåll som en 

anledning; “endast en person i hushållet gör att jag inte handlar så mycket åt gången – känns 

onödigt” (Kvinna, 23 år). En annan skriver att hon handlar sällan. 

 
Inget problem uppstår 

Åtta respondenter skriver att de helt enkelt inte ser någon anledning till att handla livsmedel på 

internet eller att de inte ser värdet i det. “Ser inte vinsten för mig att göra det varken 

ekonomiskt, tidsperspektiv eller miljöperspektiv” (Man, 40 år) 

 

Några skriver att de inte har behovet av det, varav två av dessa skriver att de har bil och att de i 

och med detta inte anser sig ha behov av att handla livsmedel på internet. Andra skriver att de 

inte upplever att handla i butik som något jobbigt eller som ett problem och två skriver att de 

helt enkelt är nöjda som det är.  

 
Sju respondenter skriver att de inte har tidsbrist som en anledning till varför de inte handlar 

livsmedel på internet, till exempel kvinna, 37 år: ”har aldrig provat, idag finns tiden att handla 

själv” eller man, 73 år: “jag är pensionär, har all tid i världen”. 
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Många respondenter angav också att de har nära till butik som en anledning till varför de inte 

handlar livsmedel på internet.  

 

Ovanstående anledningar kan tematiseras under att inget problem uppstår, eftersom att till 

exempel tidsbristen eller närhet till butik förmodligen gör att ingen problemupptäckt uppstår 

och de därför inte upplever ett behov av att handla livsmedel på internet. 

 

Okunskap 

21 procent av de respondenter som inte har handlat livsmedel på internet angav tidigare i 

enkäten att de sedan tidigare inte visste om att konceptet e-handel med lösplock av livsmedel 

finns. Dock var det endast två personer som angav detta som en anledning till att de inte handlar 

livsmedel på internet. En person angav att han inte känt till e-handel av livsmedel så länge. 

 

Några personer anger helt enkelt endast ordet “okunskap” som ett svar på frågan varför de inte 

handlar livsmedel på internet. Någon annan skriver att hon inte blir påmind om det, andra att de 

glömmer bort att det finns och några att de aldrig fått tanken att e-handla livsmedel.  
 

Fördelar med fysiska livsmedelsbutiker 

Temana under följande rubrik har att göra med de fördelar som en fysisk livsmedelsbutik har 

och som inte kan fås genom att handla livsmedel på internet. Det temat som angetts allra flest 

gånger genom enkäten var att respondenterna uppgav att de inte handlar livsmedel på internet 

eftersom att de vill kunna se och känna på varorna. 39 procent av de respondenter som inte har 

handlat livsmedel på internet anger att de själva vill se, känna och/eller lukta på varorna som en 

anledning till att de inte handlar livsmedel på internet. Att se varorna var det som nämndes flest 

gånger, följt av att kunna känna på varorna. Några angav även att de vill lukta på varorna och 

någon skrev att de vill ha möjligheten att ibland få provsmaka. 34 procent av de som anger se- 

och kännfaktorn som en anledning har dock svarat ja eller kanske på frågan om de kan tänka sig 

att handla livsmedel på internet inom det kommande året. 

 

“Det som får mig att vara tveksam till lösplock av livsmedel är att jag är rädd för 
att grönsaker och dylikt inte är enligt eget tycke och smak. Jag gillar inte känslan 
över att jag förlorar kontrollen” (Kvinna, 25 år) 

 

“Det ger inte samma tillfredställelse som att handla i butik, där får man känna, 
lukta och ibland smaka på varorna innan köp” (Man, 25 år) 
 

Se- och kännfaktorn har tre sidor: antingen handlar det om att respondenterna vill ha kontroll 

över att kvalitén på varorna är önskvärd, medan det för andra handlar om att de vill ha kontroll 
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över att varorna är av till exempel den storlek och mognadsgrad som de önskar. Den tredje sidan 

av se- och kännfaktorn är att det för vissa handlar om att de tycker om att själva, fysiskt få välja 

mellan olika varor framför dem. 

 

De respondenter som på något sätt tycker om att handla livsmedel i fysisk butik och har angett 

detta som en anledning till att de inte handlar livsmedel på internet, har antingen skrivit att de 

gillar det, tycker det är roligt, avslappnande, trevligt eller att de trivs med det. 

 

Några tycker att den sociala interaktionen som de får i fysiska livsmedelsbutiker är viktig och 

anger detta som en anledning till att de inte handlar livsmedel på internet; “trevligt att gå till 

affären och träffa människor.” (Man, 76 år) 

 

“Allt ska inte vara serverat utan jag vill ut och träffa folk och inte bara sitta 
hemma” (Kvinna, 23 år) 
 

Andra underteman som är relaterade till fördelar med fysiska livsmedelsbutiker är inspirationen 

i fysisk butik, att stödja lokala butiker och någon skrev att det är nyttigt att ta en promenad till 

affären som en anledning till att hon inte handlar livsmedel på internet. 

 

Negativa aspekter eller antaganden om e-handel av livsmedel 

Elva respondenter anger på något sätt priset som en anledning. Några skriver att det är dyrare att 

handla livsmedel på internet än i fysisk butik, medan andra skriver att de tror att det är dyrare. 

En skriver att han inte tror att det är billigare. 

 

5 respondenter skriver att de inte vill binda upp sig på en tid då leveransen kommer eller att de 

inte vill behöva anpassa sig efter en leveranstid. En person skriver att hon inte orkar vänta på 

leveransen. 

 

Andra skriver att det är eller tycker att det verkar vara krångligt eller obekvämt att handla 

livsmedel på internet. 

 

Har ej möjlighet 

Sex hushåll angav att e-handel av livsmedel inte finns där de bor som en anledning till att de 

inte handlar livsmedel på internet. Utifrån de postorter som respondenterna har angett att de bor 

i visar det sig dock att det är betydligt fler som bor på orter där det inte erbjuds. Ett par andra 

respondenter angav att de inte har någon dator eller internet vilket gör att de inte har möjlighet 

att handla livsmedel på internet. 
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Skeptiska 

Tre personer skriver något som har att göra med att de inte litar på aktörerna, till exempel att de 

tror att de kommer få varor med dålig kvalité eller att de är oroliga att få varor som är gamla; 

“känns som det blir fel, att vissa varor saknas o.s.v.” (Man, 24 år) 

 

Andra anger svar som på ett eller annat sätt indikerar att de är skeptiska till e-handel av 

livsmedel, eller skeptiska till e-handel överlag. 

4.3.4 Förändrad livssituation 

De respondenter som inte har handlat livsmedel på internet fick följdfrågan om de tror att de 

kommer att göra det inom det kommande året. 23 procent svarade ja och 51,5 procent nej. 12 

procent var osäkra och svarade kanske. 13,5 procent svarade att de kan tänka sig att handla 

livsmedel på internet om deras livssituation förändras på något sätt. Även om dessa 

respondenter upplever att de inte är i behov av konceptet just nu kan det bli aktuellt i framtiden, 

till exempel när de bildar familj, om de blir sjuka och då inte kan ta sig till en fysisk butik eller 

att de flyttar och då har längre till en livsmedelsbutik. 

 

“Då vi ska flytta och kommer ha längre till en mataffär kan det bli aktuellt. Läget 
och avståndet till en fysisk mataffär påverkar mitt val” (Man, 23 år) 

 

“Om den lokala butiken t.ex. ICA, som man känner till, erbjuder tjänsten tror jag 
att det blir lättare att ta steget att börja handla än om det är ett e-handelsföretag 
som man inte känner” (Kvinna, 48 år) 
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5. Analys 

I analyskapitlet diskuteras de teman som analyserats fram i föregående kapitel och dessa knyts 

samman med de teorier som valts för studien för att sedan kunna dra slutsatser i kommande 

kapitel. Inledningsvis lyfts studiens frågeställningar fram för att påminna om vad studien är 

avsedd att besvara och vad analysdiskussionen vill mynna ut i. Därefter presenteras en 

sammanställning av de teman som funnits varefter en analysdiskussion följer. 

5.1 Studiens frågeställningar och identifierade barriärer 

Studiens frågeställningar lyfts fram för att förtydliga och påminna om vad studien vill besvara 

för att uppfylla dess syfte, och vad analysen är menad att mynna ut i.  

 

1. Vilka barriärer finns som kan förklara varför konsumenter inte handlar livsmedel på 

internet? 	

2. Varierar barriärer till e-handel av livsmedel beroende på hur hushållets utformning och 

förutsättningar ser ut?	

För att förtydliga vilka barriärer som har upptäckts genom tematiseringen av intervjuer och 

enkäter presenteras en sammanställning av dessa i Tabell 5 på nästa sida. I vänsterspalten 

presenteras de barriärer som har funnits från intervjuerna medan den högra spalten representerar 

de barriärer som har funnits i enkäten. Flera av de barriärer som funnits i intervjuerna har 

funnits även i enkäten, och för att förtydliga vilka dessa är har de barriärer som funnits i 

intervjuerna och som sedan funnits även i enkäten angetts i grå text i högerspalten. Några 

barriärer har funnits endast i intervjuerna och några andra endast i enkäten. 
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Tabell 5. Barriärer för intervju- respektive enkätrespondenter 

Intervjuer Enkät 
Vana 

Ny process (svår, jobbig, tidskrävande) Ny process (svår, jobbig, tidskrävande) 
Rutin Rutin 
  Ovan datoranvändare 

Sättet de handlar livsmedel på 
Spontant och oplanerat Spontant och oplanerat 
  Liten konsumtion på grund av litet hushåll 
  Handlar sällan 

Inget problem uppstår 
Ingen tidsbrist Ingen tidsbrist 
Närhet till fysisk livsmedelsbutik Närhet till fysisk livsmedelsbutik 
Ser inget behov av eller anledning till det Ser inget behov av eller anledning till det 
Tycker inte det är negativt att handla i fysisk 
livsmedelsbutik   

Personlighet 
Ej innovativ   
Lathet   

Okunskap 
Visste inte om möjligheten Visste inte om möjligheten 
Dåligt informerad   
  Inte känt till det speciellt länge 
  Okunskap 
  Aldrig fått tanken att e-handla livsmedel 
  Glömmer att det finns 
  Blir inte påmind om att det finns 

Fördelar med fysiska livsmedelsbutiker 
Se och känna på varorna Se och känna på varorna 
Social interaktion Social interaktion 
Inspiration Inspiration 
Gillar att handla i fysisk livsmedelsbutik Gillar att handla i fysisk livsmedelsbutik 
  Vill stödja lokala butiker 
  Nyttigt med promenad till affären 

Negativa aspekter eller antaganden om e-handel av livsmedel 
Dyrare än fysisk livsmedelsbutik Dyrare än fysisk livsmedelsbutik 
Leveranstid Leveranstid 
Kan inte se datummärkningar eller 
prisjämförelser   

Svårt att reklamera   
Måste handla en större mängd varor   
Måste planera   
  Krångligt 
  Obekvämt 

Har ej möjlighet 
Erbjuds inte där de bor Erbjuds inte där de bor 
  Har ingen dator/internet 

Skeptiska 
  Litar inte på aktörerna 
  Skeptisk till e-handel med livsmedel 
  Skeptisk till e-handel 
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 5.2 Analysdiskussion  
Eftersom att konsumenter som inte har handlat livsmedel på internet har studerats i denna studie 

är det av intresse att göra en kategorisering av dessa konsumenter utifrån deras barriärer till e-

handel av livsmedel. Med inspiration av det empiriska material som denna studie bidragit med 

samt de kategorier som Pechtl (2003) delar in konsumenter som inte har anammat en innovation 

i, togs en egen modell fram. Pechtls modell innehåller både konsumenter som har anammat en 

innovation och de som inte har det. Det vi intresserar oss för är onekligen de kategorier som 

innefattar de konsumenter som inte har anammat en innovation. Dessa kategorier är omedvetna, 

ointresserade och passiva intresserade och det är dessa kategorier som vi inspirerats av i 

utformningen av en egen modell där dessa kategorier har reviderats samt ytterligare kategorier 

har lagts till. Detta resulterade i fem kategorier som presenteras och förklaras i Figur 9 nedan. 

Den största skillnaden mellan Pechtls modell och vår modell är att kategorin passiva 

intresserade delas upp i ytterligare tre kategorier; inget behov, ej möjlighet och inaktiva. 

Observera att detta är en modell och därefter en förenkling av verkligheten. En konsument 

skulle till exempel i verkligheten kunna tillhöra både kategorierna ovetande och ointresserad, 

men här görs en uppdelning mellan dem. Efter figuren diskuteras en indelning av 

konsumenterna i de hushåll som intervjuats enligt modellen. 

 

Figur 9. Fem kategorier som delar in konsumenter utifrån deras barriärer till e-handel av 

livsmedel. 

  

Passiva intresserade – inget behov 

Alla intervjurespondenter hade under intervjuerna en positiv inställning till e-handel av 

livsmedel och tycker att det är en lovande idé, även de tre hushåll som inte är intresserade av det 

för egen del just nu. Dessa tre är dock inte helt främmande för att använda sig av det någon gång 
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i framtiden. Gemensamt för dessa respondenter är att de inte upplever tidsbrist i vardagen och 

att det därför inte ses som ett stressmoment att få in i vardagsschemat att handla livsmedel, samt 

andra anledningar så som att de inte upplever något problem med att handla i fysisk 

livsmedelsbutik. Inget problem uppstår alltså då de inte funnit något behov av att använda sig av 

e-handel av livsmedel och därför kan de sägas tillhöra de ”passiva intresserade – inget behov”. 

 

Enligt Solomon (2015) inleds köpprocessen med en problemupptäckt. För att köpprocessen ska 

inledas behöver alltså en problemupptäckt uppstå. Det kan handla om antingen en 

behovsupptäckt eller möjlighetsupptäckt som leder till problemupptäckt. En möjlighetsupptäckt 

i detta sammanhang skulle kunna likställas med när konsumenter som handlar i fysiska 

livsmedelsbutiker, som ju är ett fungerande sätt att handla livsmedel på men som de ändå tycker 

är tråkigt och tidskrävande, upptäcker fördelar med att istället handla livsmedel på internet. En 

möjlighetsupptäckt har då uppstått och det kan sägas vara ett problem med en eventuell lösning. 

Har en problemupptäckt inte uppstått inleds dock inte köpbeslutsprocessen, något som kan 

sägas vara fallet för de intervjurespondenter som ingår i segmentet ”passiva intresserade – inget 

behov”. Frida & Mattias, Inger & Ingvar och John kan sägas falla in under detta segment utifrån 

deras uttalanden om att de inte upplever något problem med att handla livsmedel i fysisk butik 

och i och med detta inte har något behov av att handla livsmedel på internet. Anledningar till att 

inget behov uppstår är att intervjupersonerna inte upplever tidsbrist i vardagen och därför inte 

heller upplever att det är ett problem att handla, att de inte tycker det är negativt eller jobbigt att 

handla i fysisk butik och att det inte känns som ett tvång utan snarare som något roligt. 

 

Av enkätrespondenterna svarade flera respondenter att närhet till butik eller att de inte har 

tidsbrist som anledningar till att de inte handlar livsmedel på internet, eller helt enkelt att de inte 

ser någon anledning till det eller inte har något behov av det. För flera konsumenter uppstår 

alltså ingen problemupptäckt. Huruvida dessa respondenter är passivt intresserade eller 

ointresserade är dock svårt att avgöra utan en djupare förståelse för konsumenterna. Därför går 

det alltså inte att placera in alla enkätrespondenter i kategorierna enligt modellen i Figur 9. 

 

Passiva intresserade – inaktiva 

Även om ett behov eller ett problem har uppstått behöver det ändå inte betyda att 

köpbeslutsprocessen fortsätter. Det är bara om problemet är viktigt för konsumenten och denne 

tror att det finns en lösning på problemet som processen kommer att fortsätta (Foxall, 2003). 

Hur viktigt ett problem är för en konsument kan mätas i motivation, alltså hur motiverad 

konsumenten är att lösa problemet. En konsument som är högt motiverad kommer troligen ta 

tag i problemet och se till att lösa det medan mindre motiverade konsumenter kanske inte tar tag 

i det. Ett exempel på en mindre motiverad konsument kan vara en konsument som tycker att det 
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är tråkigt att handla i fysisk livsmedelsbutik och som upplever att det stjäl tid från en redan 

stressig vardag, något som konsumenten ändå inte gör något åt. Konsumenten har alltså gått 

förbi det första steget i köpbeslutsprocessen men som sedan inte fortsatt. Anledningen till detta 

kan tänkas bero på att problemet inte är viktigt nog för konsumenten, motivationen är alltså låg. 

De intervjurespondenter som karaktäriserades av detta uppgav att en fördel med e-handel av 

livsmedel är att det skulle innebära en tidsvinst, de är alltså medvetna om att det finns en 

lösning på deras upplevda problem men fortsätter ändå inte köpbeslutsprocessen. Dessa kan 

möjligtvis passa in i kategorin ”passivt intresserade – inaktiva”. 

 

Att köpbeslutsprocessen inte fortsätter efter problemupptäckt på grund av att problemet inte är 

viktigt nog kan också förklaras av att med vissa produkter och tjänster genomgås inte en 

detaljerad, kognitiv beslutsprocess (Solomon, 2015). Många produkter handlar konsumenter 

istället utifrån ett vanemässigt beslutsfattande, alltså att de stannar kvar i gamla köpbeteenden 

av ren rutin vilket gör att de inte överväger eller utvärderar valet innan köpet. Vanemässigt 

beslutsfattande är vanligt för produkter och tjänster som kräver lågt engagemang, som till 

exempel mat (Foxall, 2003). De personer som faktiskt är genuint intresserade av att handla 

livsmedel på internet och till och med har funderat på att göra det, men som ändå inte har 

kommit till skott, kan sägas tillhöra segmentet ”passivt intresserade – inaktiva”, något som kan 

förklaras av detta vanemässiga beslutsfattande, eftersom att livsmedel ses som en 

lågengagemangsvara. Flera av intervjurespondenterna säger att det är en vana att handla i fysisk 

butik, något som gör att de inte tagit tag i att handla livsmedel på internet. Även många 

enkätrespondenter anger vanan att handla i fysisk butik som en anledning. Vid ett vanemässigt 

köpbeteende förlitar sig konsumenten på tumregler eller andra indikationer från omgivningen, 

och tar helt enkelt besluten av ren rutin (Solomon, 2015). Vanemässigt köpbeteende uppstår 

enligt Kotler, Armstrong och Parment (2011) ofta för köp som genomförs frekvent och då priset 

är lågt. Konsumenterna söker då inte efter någon större mängd information och gör inte heller 

något större övervägande vid beslut, något som gör att köpbeteendet blir vanemässigt. Detta kan 

sägas stämma väl in vid köp av livsmedel och kan förklara det vanemässiga köpbeteende som 

flera respondenter anger som en barriär till e-handel av livsmedel. 

 

Ett vanemässigt köpbeteende kan alltså förklara varför vissa konsumenter fortsätter i samma 

gamla vanor eller tycker att det är jobbigt att sätta sig in i nya processer och därför inte handlar 

livsmedel på internet. Speciellt i kombination med att e-handel av livsmedel är ett nytt fenomen 

som många är dåligt informerade om och som de dessutom inte får någon push av i form av till 

exempel marknadsföring. Av de hushåll som medverkade i uppföljningsintervjuer hade fyra 

hushåll som var mycket positivt inställda till e-handel av livsmedel för egen del angett att de 

kunde tänka sig och hade möjlighet att handla livsmedel på internet. Ändå behövde vi 
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upprepade gånger påminna dem om att handla livsmedel på internet för att medverka i 

uppföljningsintervjuer. Att de behövde påminnas flera gånger trots att de redan från början hade 

en positiv inställning till e-handel av livsmedel visar att trots en vilja att testa något nytt blir det 

ändå inte alltid av om det inte går i linje med en konsuments vanor och rutiner. 

 

Ovetande  

Det finns också dem som inte tror eller vet att det finns en lösning på problemet då en 

problemupptäckt gjorts, som för till exempel Adam som inte visste om möjligheten att handla 

livsmedel på internet. Han kan sägas ingå i kategorin ”ovetande”, likt de enkätrespondenter som 

angav att de inte visste om att konceptet e-handel med lösplock av livsmedel finns. Dock var det 

endast två personer som besvarade enkäten som själva angav detta som en anledning till att de 

inte handlar livsmedel på internet, trots att betydligt fler tidigare i enkäten hade svarat att de inte 

tidigare kände till konceptet lösplock av livsmedel på internet. Att inte veta om möjligheten att 

handla livsmedel på internet innebär självklart en barriär.  

 

Passiva intresserade – ej möjlighet 

Även Kristina & Kjell ingår i segmentet ovetande. En annan barriär för dem är också att de inte 

har möjlighet att handla livsmedel på internet eftersom att det i dagsläget inte erbjuds i 

Lidköping där de bor. Stina & Markus däremot var medvetna om konceptet e-handel av 

livsmedel sedan tidigare, men de har inte heller möjlighet att handla livsmedel på internet i 

Skara där de bor. De är dock mycket positiva till idén och vill testa det när det kommer till deras 

städer. De går alltså in under segmentet ”passiva intresserade – ej möjlighet” då de upplever 

innovationen som en lovande idé och de har för avsikt att anamma innovationen i framtiden, 

barriären ligger i att de inte har möjlighet att skaffa innovationen just nu. Även några personer 

som medverkade i enkäten angav att e-handel av livsmedel inte finns där de bor som en 

anledning till att de inte handlar livsmedel på internet. Utifrån de postorter som 

enkätrespondenterna har angett att de bor i visar det sig dock att det är betydligt fler som bor på 

orter där det inte erbjuds. Även i detta fall kan vi dock inte veta om respondenterna är passiva 

intresserade eller om de är ointresserade, eftersom att vi inte har en bred eller djup förståelse av 

dessa respondenter. Det vi vet är att de inte har möjlighet. Samma sak gäller för de 

enkätrespondenter som angav att de inte har någon dator eller internet som gör att de inte har 

möjlighet att handla livsmedel på internet. 

 

Ointresserade 

Hur konsumenterna handlar livsmedel kan också vara en barriär till e-handel av livsmedel. 

Några av intervjurespondenterna gillar till exempel inte att planera sitt handlande och handlar 

frivilligt livsmedel spontant, medan några andra gärna vill planera sitt handlande men inte 
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kommer till skott utan fortsätter att handla spontant trots deras önskan att planera. Detta 

spontana handlande gör att de inte handlar livsmedel på internet eftersom att det kräver en viss 

mängd planering. Att handla livsmedel på internet kan sägas passa bäst för att storhandla, något 

som onekligen kräver planering. Att de som vill planera ändå handlar spontant kan tänkas bero 

att de helt enkelt inte kommer till skott eller på grund av lathet, något som Elin bekräftade i 

uppföljningsintervjun. Det oplanerade köpbeteendet kan även anses inkompatibelt med 

livsmedelshandel på internet eftersom att om konsumenten handlar efter behov vill denne 

förmodligen ha varorna omgående, eftersom att det verkar vara anledningen till att de handlar 

spontant. De respondenter som ofrivilligt handlar oplanerat och spontant kan också sägas ingå i 

segmentet ”passivt intresserade – inaktiva”. John tillhör dock istället de som inte gillar att 

planera och han anser därför att e-handel av livsmedel inte passar för honom trots att han ändå 

är positivt inställd till konceptet. Han skulle kunna passa in i segmentet ”ointresserad” då han 

inte tror att han kommer att testa att handla livsmedel på internet inom den närmsta framtiden. 

 

Skillnaden mellan dessa konsumenter som handlar oplanerat och spontant är alltså att John trivs 

med att handla på detta sätt och har ingen plan att ändra sitt oplanerade köpbeteende utan 

handlar medvetet spontant, medan Elin och Frida & Mattias har en önskan om att vara mer 

välplanerade genom att vecko- eller storhandla, men impulshandlar ändå ofrivilligt efter behov. 

Det finns alltså två sidor med det oplanerade köpbeteendet, där båda är barriärer till att handla 

livsmedel på internet. Den ena handlar om att inte vilja handla spontant och därför är det inte 

kompatibelt med e-handel av livsmedel, medan den andra sidan handlar om en önskan att 

handla spontant men att ändå inte komma till skott att göra det, och därför kommer de inte 

heller till skott med att e-handla livsmedel. 

 

Att handla sällan eller att handla få varor på grund av liten konsumtion hör också till hur 

konsumenten handlar livsmedel och angavs av några respondenter i enkäten som en anledning 

till att de inte handlar livsmedel på internet. Exakt varför de anger detta som en barriär är dock 

inte helt klart. Det kan dock tänkas bero på frakt- eller expeditionskostnader som vissa aktörer 

tar ut om kunden handlar varor för under ett visst belopp, eller att en konsument som handlar 

sällan eller lite därför helt enkelt inte tycker att det är jobbigt att handla livsmedel i fysisk butik. 

Detta är dock endast spekulationer. 

 

Andra personer som ingår i segmentet ”ointresserade” är de personer som på något sätt är 

skeptiska till att handla livsmedel på internet och dessa återfanns bland några 

enkätrespondenter. De skriver bland annat att de tror att de kommer få varor med dålig kvalité 

eller att de är oroliga att få varor som är gamla. Andra anger svar som på ett eller annat sätt 

indikerar att de är skeptiska till e-handel av livsmedel, eller skeptiska till e-handel överlag. 
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5.2.1 Beslutsstil och innovativ personlighet 
Enligt Kirtons modell (1994) kan alla konsumenter placeras någonstans mellan två extrema 

kognitiva beslutsfattande stilar; extrema adoptörer eller extrema innovatörer. En konsuments 

beslutsstil kan bland annat förklara dennes köpbeslut. Modellen säger att individer som tidigt 

anammar en innovation helt enkelt kan vara mer innovativa till sin personlighet än andra, de har 

alltså en innovationsbenägenhet. Enligt Foxall (2003) köper innovatörer med större sannolikhet 

nya produkter impulsivt, oberoende och kanske slumpmässigt. Denna innovationsbenägenhet 

saknades hos intervjurespondenterna, något som kan förklaras vara en barriär till att de inte 

handlar livsmedel på internet eftersom att det fortfarande upplevs som något nytt på marknaden. 

Ingen av intervjurespondenterna uppgav att de tycker det är viktigt att ha det senaste, utan 

många sa istället att de gärna väntar och ser när andra i deras omgivning testar innovationer 

innan de gör det själva. De vill gärna försäkra sig om att andra konsumenter tycker att 

innovationen är bra innan de själva testar eftersom att de ser en risk i att vara bland de första att 

testa någonting nytt. Utifrån enkätrespondenteras svar har vi dock ingen information om deras 

personlighet och ingen av respondenterna angav deras beslutsstil eller personlighet som en 

anledning till att de inte handlar livsmedel på internet. 

5.2.2 Imitatör eller initiativtagare  

Intervjupersonerna samt de enkätrespondenter som inte har handlat livsmedel på internet är inga 

initiativtagare när det gäller e-handel av livsmedel. Eftersom att ingen av intervjupersonerna 

hade testat att handla livsmedel på internet innan intervjuerna gick det inte heller att benämna 

dessa som imitatörer eftersom att det egentligen inte går att dela in konsumenter efter imitatörer 

eller initiativtagare förrän de har anammat en viss innovation. Efter att de sju hushåll som 

medverkade i uppföljningsintervjuerna hade testat att handla livsmedel på internet kan de dock 

anses vara imitatörer. För de hushåll som inte medverkade i uppföljningsintervjuerna eller de 

hushåll som inte hade möjligheten att handla livsmedel på internet går det dock inte med 

säkerhet att veta om de senare kommer att anamma e-handel av livsmedel, därför kan vi alltså 

inte med korrekthet benämna dessa för imitatörer. I dagsläget kan de istället sägas varken vara 

imitatörer eller initiativtagare. Det som dock är känt är att de i dagsläget inte har anammat 

innovationen, men det går inte att säga idag om de kommer att anamma konceptet i framtiden 

och på sätt kunna benämna dem imitatörer, eller om de kommer att förbli avståndstagare 

(rejectors). Det går dock att anta vilka av dessa som kommer att vara imitatörer och vilka som 

kommer att förbli avståndstagare utifrån deras svar på frågan om de tror att de kommer att 

handla livsmedel på internet inom det kommande året eller utifrån deras attityd till e-handel av 

livsmedel. De respondenter som uppgett att de tror att de kommer att handla livsmedel på 

internet inom det kommande året har större tendens att bli imitatörer medan de som anger ett 

abrupt nej har större tendens att förbli avståndstagare.  
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Vad som är gemensamt för initiativtagare och som gör att de skiljer sig från imitatörer är 

engagemanget i produkten, alltså deras personliga intresse i att äga och använda sig av 

produkten, och att visa upp den för andra (Foxall, 2003), något som kan förklara varför 

intervjupersonerna inte har blivit initiativtagare – att de inte har en innovativ personlighet och 

att de inte tycker det är viktigt att ha det senaste och visa upp det för andra.  

5.2.3 Innovationens karaktär 
Hur radikal en innovation är beror enligt Robertson (1967) på hur mycket innovationen 

påverkar beteendeförändringar eller störningar i existerande konsumtionsmönster. En 

innovation som förändrar konsumentens beteende och livsstil anses vara en radikal innovation 

(Robertson, 1967). E-handel av livsmedel kan ses som en relativt radikal innovation då det 

förändrar en konsuments konsumtionsmönster och påverkar konsumentens sätt att handla 

livsmedel och på det sättet kan komma att förändra konsumentens livsstil. Människor är ofta 

misstänksamma mot radikala innovationer (Rogers, 1983), något som kan förklara den negativa 

attityd som vissa konsumenter har mot e-handel av livsmedel och som gör att de inte handlar 

livsmedel på internet. Detta kunde styrkas i enkäten där flera antytt en skepticism mot e-handel 

av livsmedel. 

 

Enligt enkäten hade endast 17 procent av respondenterna handlat livsmedel på internet, vilket 

antyder att innovationen ännu inte fått en bred spridning trots att det funnits på marknaden i 

många år. Olika innovationer tar olika lång tid innan de sprids och anammas av konsumenter, 

något som beror både av innovationens egenskaper men även andra faktorer som leverantören 

har makten att påverka, till exempel aktörernas marknadsaktiviteter (Robertson & Gatignon, 

1986). Nedan diskuteras de kriterier som Rogers (1983) påstår påverkar adoptionshastigheten av 

en innovation utifrån de egenskaper som e-handel av livsmedel har, samt kriteriet 

marknadsaktiviteter som Robertson & Gatignons (1986) nämner diskuteras, för att få en 

förståelse för varför spridningen av e-handel på internet ännu inte är så utbredd.  

 

Kompabilitet 

Det är större sannolikhet att konsumenter väljer att testa en produkt som inte påverkar 

konsumentens köpbeteende, användningsmönster, värderingar eller uppfattningar i någon större 

utsträckning. Den begränsade kompabiliteten för e-handel av livsmedel kan vara en barriär 

eftersom att det faktiskt ändrar en konsuments köpbeteende och användningsmönster eftersom 

att handla livsmedel på internet skiljer sig i flera aspekter jämfört mot att handla livsmedel i en 

fysisk livsmedelsbutik. Det blir därmed ett större steg att testa än om det inte hade påverkat 

konsumenters köpbeteende och användningsmönster. Detta stöds i det faktum att flera 
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konsumenter uppgav att de upplever det som ett stort steg att sätta sig in i denna nya process 

som e-handel av livsmedel innebär för dem. 

 

Relativ fördel 

De upplevda relativa fördelarna med att handla livsmedel på internet i jämförelse med fysisk 

livsmedelsbutik utifrån både ekonomiska termer samt social prestige, bekvämlighet och nöjdhet 

är en viktig aspekt för att konceptet ska anammas. Flera konsumenter, både de konsumenter 

som har handlat livsmedel på internet och de som inte har det, uppgav att e-handel av livsmedel 

innebär en mycket större bekvämlighet än att handla i fysisk butik och att det är tidssparande. 

Medan andra uppger negativa sidor med e-handel av livsmedel som till exempel att de tycker att 

det är negativt att behöva anpassa sig efter en viss tid för leverans, och utifrån ekonomiska 

termer antar eller påstår vissa konsumenter att e-handel av livsmedel är dyrare än att handla i 

fysiska livsmedelsbutiker. Olika konsumenter har alltså olika uppfattning om de relativa 

fördelarna eller nackdelarna. En barriär för e-handel av livsmedel är även de relativa fördelar 

som flera intervjurespondenter anger med att handla livsmedel i en fysisk butik. Flera teman 

som intervjupersonerna nämnt i intervjuerna är till exempel att de tycker det är roligt att handla i 

fysisk butik, att det är viktigt med den sociala interaktionen och att inspirationen är annorlunda i 

fysisk butik än i e-butik, samt att de tycker att det är viktigt att se och känna på varorna. Även 

enkätsvaren styrker att fler konsumenter upplever dessa fördelar med att handla i fysisk butik 

och anger detta som en anledning till att de inte handlar livsmedel på internet. Några 

intervjurespondenter uppger även fördelar som att de stödjer den lokala butiken eller att det är 

nyttigt med promenaden till affären. 

 

Komplexitet 

Komplexiteten för en innovation handlar om hur innovationen upplevs i fråga om hur svår den 

är att förstå och använda. Nya idéer som är lätta att förstå anammas snabbare än innovationer 

som kräver att konsumenten måste utveckla nya förståelser och färdigheter. Flera 

intervjurespondenter tyckte att det verkade krångligt att komma igång med att handla livsmedel 

på internet. Flera säger också att det tar tid att lära sig och sätta sig in i de nya processer som e-

handel av livsmedel innebär. Några enkätrespondenter skrev att det är obekvämt eller krångligt. 

 

Möjlighet att testa 

Det är svårt för en konsument att riskfritt testa e-handel av livsmedel i begränsad utsträckning så 

som det är möjligt med till exempel att testa kläder i butik eller att få provsmaka mat i en fysisk 

livsmedelsbutik. Det faktum att köpet sker på internet innebär en stor begränsning när det 

kommer till möjligheten att testa. Att få möjlighet att enkelt testa en innovation innebär ett 

mindre risktagande för en konsument som funderar på att anamma en produkt. Flera av 
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intervjurespondenterna säger att ett erbjudande eller någon rabatt hade gjort att de tagit steget att 

testa, något som skulle kunna liknas med en riskreducering. Endast en av 

intervjurespondenterna angav dock att de fått ett erbjudande eller rabatt för att testa e-handel av 

livsmedel. 

 

Möjlighet att observera 

Vad konsumenter köper för livsmedel och var och hur är inte i så stor utsträckning synligt för 

andra, möjligheten att observera genom att se är därför begränsad i detta fall. Opinionsledare 

och opinionsbildare som sprider ordet muntligt är dock också viktigt. Intervjurespondenterna är 

generellt sett dåligt informerade om e-handel av livsmedel, vad det är och hur det fungerar, trots 

att flera har hört om konceptet genom vänner och bekanta som har använt det. 

 

Marknadsföringsaktiviteter 

De flesta intervjurespondenterna hade inte sett eller hört någon marknadsföring om e-handel av 

livsmedel, något som gör att de har brist på information om e-handel av livsmedel och också 

dålig koll på vilka aktörer som erbjuder det. De är alltså dåligt informerade, något som kan vara 

en barriär. I enkäten angav några personer endast ordet ”okunskap” som ett svar på frågan 

varför de inte handlar livsmedel på internet. Någon annan skriver att hon inte blir påmind om 

det, andra att de glömmer bort att det finns och några att de aldrig fått tanken att e-handla 

livsmedel. Dock angav sex av de tio intervjurespondenterna att de känner någon som har 

handlat livsmedel på internet, och de uppfattade alla att deras bekanta som har gjort det har varit 

väldigt nöjda med det. Några av intervjurespondenterna hade även efter att de hört från vänner 

som varit nöjda med e-handel av livsmedel, varit inne på några av aktörernas hemsidor för att 

själva skaffa sig information om tjänsten.  

 

Utifrån ovan nämnda kriterier kan vi anta att kompabiliteten för e-handel av livsmedel utgör en 

barriär, samt dess komplexitet och den begränsade möjligheten att testa riskfritt. Däremot har 

innovationen ett flertal relativa fördelar; den oftast nämnda relativa fördelen i denna studien är 

att det innebär en tidsbesparing. De relativa fördelarna med att handla i fysisk butik kan dock 

också utgöra en barriär då de angetts som anledningar av respondenterna till att de inte handlar 

livsmedel på internet. De negativa aspekterna och antagandena om e-handel av livsmedel utgör 

även barriärer likt de få marknadsföringsaktiviteter som utförs av aktörerna enligt 

respondenterna. 

5.2.4 Negativa aspekter eller antaganden om e-handel av livsmedel 
Negativa aspekter med e-handel av livsmedel anges både som påståenden och antaganden av 

respondenterna. Antaganden kan enligt Duncan (1990) påverka konsumenters köpbeslut. De 
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antaganden som vissa respondenter gör om e-handel av livsmedel beror förmodligen i grund och 

botten på okunskap om konceptet. Antaganden som intervjurespondenterna anger är till 

exempel att e-handel av livsmedel är dyrare och att det skulle vara svårare att reklamera varorna 

än i fysisk livsmedelsbutik. Lina och Adam, som båda är studenter, tillhör de 

intervjurespondenter som antar att priset är dyrare för e-handel av livsmedel än att handla 

livsmedel i fysisk butik. Flera av de andra intervjurespondenterna uppgav dock att de skulle 

tycka att det är värt att betala extra för plock och leverans av livsmedel. Priset togs inte upp av 

någon annan intervjurespondent som en huvudsaklig anledning till att de inte handlar livsmedel 

på internet. I enkäten angavs det dock som en barriär av flera respondenter. I enkäten är det 

dock svårt att avgöra huruvida detta är ett antagande eller om respondenterna faktiskt har belägg 

för att det skulle vara dyrare. Av de enkätrespondenter som har handlat livsmedel på internet 

påstår vissa att de upplever det som dyrare medan andra säger att det blir billigare att handla 

livsmedel på internet i längden i och med att de tvingas planera mer och därmed minskar svinn. 

Mellan de olika aktörerna på marknaden skiljer sig också priset mycket åt både på priset på 

varorna och plock- och leveransavgifter.  

 

Andra antaganden som några av intervjurespondenterna gör är att de tror att de inte kan se alla 

datummärkningar på internet, att det även blir svårare att göra prisjämförelser, att det kan vara 

svårt att reklamera varor som är dåliga samt att de upplever att de måste handla en större mängd 

varor för att det ska vara värt att handla dem på internet. 

 

En negativ aspekt som några av intervjurespondenterna men även enkätrespondenterna tog upp 

är den begränsade flexibiliteten som leveransen utgör. Att behöva vara hemma en viss tid, eller 

ännu värre inom ett visst intervall under en viss tid, innebär en nackdel för flera. Flera av de 

hushåll som medverkade i uppföljningsmomentet där de testade att handla livsmedel på internet 

uppgav att leveransen inte var något egentligt problem.  

5.2.5 Hushållens olika karaktär 

En konsuments karaktär innefattar alla de faktorer som påverkar konsumentens beslut och 

beteende (Parment, 2015). En konsuments karaktär kan alltså sägas förklara varför konsumenter 

tar de beslut de tar. Evans, Foxall och Jamal (2008) påstår att konsumenters beteende har en stor 

mångfald idag och detta bekräftas i och med denna studie där det framkommer att varför och 

vad konsumenter väljer att konsumera oftast är baserat på människors individuella behov och 

värderingar, och därför kunde en mängd barriärer identifieras för de olika hushållen och 

konsumenterna. Vi upptäckte dock vid analysering av intervjumaterialet att de olika hushållens 

karaktär skiljde sig i många fler aspekter än just aspekten hushållstyp som de hade delats upp 

efter. Dessa andra karaktärsdrag kom att betyda mer för barriärerna för respektive hushåll än 
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vilken hushållstyp de tillhörde. Det var därför under analysprocessen gång svårt att generalisera 

resultatet från de olika hushållstyperna som studeras. De barriärer som identifierades i studien 

kunde inte kopplas till någon specifik hushållstyp där de var mer eller mindre vanliga eftersom 

att de flesta barriärer återfanns i alla tre hushållssegment.  

 

Det karaktärsdrag som verkade påverka vilka barriärer som uppstod för respondenterna var 

istället hushållets livssituation, i fråga om hur mycket tid de upplever att de har till förfogande i 

sin vardag. I Kotler, Armstrong & Parments (2013) modell över köparens karaktär delas 

köparens karaktär in i de olika faktorerna kulturella, sociala, personliga och psykologiska, där 

livsstil bland annat ingår som en personlig faktor. Just livsstil kan alltså handla om hur mycket 

tid en konsument eller hushåll upplever att de har tillgång till i vardagen och detta påverkade de 

studerade konsumenternas barriärer. Ett exempel på detta är John som angav att han inte handlar 

livsmedel på internet eftersom att han inte har något behov av det just nu, vilket berodde på att 

han inte upplevde tidsbrist i sin vardag. Han såg det dock som möjligt att hans behov i 

framtiden kan förändras om han eventuellt skaffar familj och i och med det upplever mer 

tidsbrist, och att han då kan tänka sig att använda e-handel av livsmedel. Vi antog i ett första 

stadie att i första hand konsumenter med hushållstypen barnfamiljen skulle uppleva tidsbrist i 

vardagen på grund av barnen och att de därför skulle ha någon annan barriär än att de inte har 

tidsbrist, samt att det skulle gå att finns något mönster i barriärerna för detta segment. Men i 

fallet med Frida & Mattias stämmer inte detta, då de trots att de har barn i skolåldern inte 

upplever någon tidsbrist i vardagen. Dock uppgav de två andra barnfamiljerna att de upplevde 

tidsbrist och att de därför kunde tänka sig att handla livsmedel på internet, och de hade alltså 

andra barriärer som gjorde att de inte handlar livsmedel på internet.  

 

De barriärer som upptäcktes i studien kunde alltså inte kopplas till någon specifik hushållstyp då 

alla barriärer återfanns i alla de tre olika hushållstyperna. Just tidsbrist kan dock sägas vara en 

central aspekt som påverkar barriärer till e-handel av livsmedel och den aspekten är inte 

nödvändigtvis kopplad med hushållstyp. Genom en analytisk generalisering kom vi fram till att 

för intervjupersonerna gäller att de som upplever tidsbrist i sin vardag är mycket positiva till 

konceptet och har funderat på att handla livsmedel på internet, men att de inte har gjort det beror 

till störst del på ett vanemässigt beteende och att de helt enkelt inte kommer till skott. De som 

däremot inte upplever denna tidsbrist i vardagen anser sig inte ha något behov av att handla 

livsmedel på internet och uppger istället det som en barriär. 

 

I Kotler, Armstrong och Parments (2013) modell över köparens karaktär finns ingen riktlinje för 

vilka faktorer som påverkar konsumentens beteende och beslut mer eller mindre. I Dubois 

(2000) modell för köparens karaktär finns det dock en slags hierarki då den innefattar tre nivåer 
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som påstås påverka en konsuments karaktär olika mycket. Modellen utgår från att 

konsumentbeteendet i de flesta fall kan förklaras utifrån individuella faktorer, och dessa utgör 

den första nivån i modellen. De individuella faktorerna innefattar bland annat motivation, 

uppfattning, tidigare upplevelser samt attityder och preferenser. Nivå två i modellen handlar om 

hur konsumenten blir påverkad av sin omgivning och nivå tre handlar om i vilken sociokulturell 

nivå individen befinner sig i. De barriärer som identifierats i denna studie är främst av den 

karaktär att de kan beskrivas som individuella faktorer. Utifrån dessa två modeller av Dubois 

samt Kotler, Armstrong och Parment kan resultatet i denna studie sägas stämma bättre överens 

med Dubois modell, som säger att individuella faktorer i de flesta fall kan förklara en 

konsuments beteende, eftersom att de barriärer vi har funnit hos konsumenterna främst är 

barriärer som har att göra med individuella faktorer. 
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6. Slutsats 

I det avslutande kapitlet kommer studiens frågeställningar besvaras. De slutsatser som dras 

grundar sig i tolkning och analys av empirimaterialet. Avslutningsvis diskuteras studiens 

kunskapsbidrag och förslag till fortsatta studier inom ämnet. 

 

I enlighet med studiens syfte har en mängd barriärer till att handla lösplock av livsmedel på 

internet, för konsumenter i Sverige som inte tidigare har använt sig av konceptet, identifierats. 

Barriärerna består av 9 huvudteman och totalt 38 underteman och presenteras i Figur 10 på 

nästa sida. Inga mönster som identifierade likheter och skillnader för olika typer av hushåll har 

funnits i studien. Ett hushålls livsstil i fråga om hur mycket tidsbrist de upplever i sin vardag, 

kan däremot vara en faktor som påverkar vilken eller vilka barriärer som gäller för hushållet. 

Det vi fann var att hushåll som upplever tidsbrist ofta är intresserade av konceptet men barriären 

är ofta ett vanemässigt beteende som gör att de inte kommer till skott. För de hushåll som inte 

upplever tidsbrist var en barriär istället ofta att inget problem eller behov uppstår. 

 

 
Figur 10. En sammanställning av barriärer till e-handel av livsmedel som har identifierats i 
denna studie 
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Kunskapsbidraget som studien bidrar med genom att identifiera barriärer till e-handel av 

livsmedel är en ökad förståelse av hur spridningstakten för e-handel med lösplock på internet 

kan ökas då ett vanligt problem för företag är just att förstå hur de ska öka spridningstakten av 

en innovation (Rogers, 1983). En vetskap om dessa barriärer är användbart framförallt för de 

aktörer som verkar inom livsmedelsindustrin på internet. Genom att förstå barriärerna kan de 

utveckla effektivare marknadsföringsstrategier för att på så sätt övertyga konsumenter att 

använda tjänsten, som i sin tur driver användandet av e-handel av livsmedel.  

 

Eftersom att tidigare studier om livsmedelshandel på internet i Sverige är begränsade fanns det 

en lucka i förståelsen av konsumentbeteendet kring denna förändring i livsmedelsbranschen på 

den svenska marknaden. I och med denna studie har vi skapat en förståelse av detta. Att handla 

livsmedel är normalt sett en del av svenska konsumenters vardag och att förstå vad som hindrar 

konsumenter till att anamma ett förenklat köpbeteende i samband med livsmedelshandel är 

därför intressant även ur ett teoretiskt perspektiv. 

 

Eftersom att e-handel av livsmedel är något relativt nytt på den svenska marknaden är ämnet 

som sagt ganska outforskat och det finns därför stort utrymme för vidare forskning. Ett förslag 

är att genomföra en kvantitativ studie med de barriärer som identifierats i denna studie som 

utgångspunkt, för möjlighet att skapa statistisk generalisering och för att mer ingående kunna 

undersöka förhållandet mellan specifika barriärer och olika karaktär hos konsumenter och 

hushåll. Ett annat förslag är att göra en studie utifrån aktörernas synvinkel för att undersöka hur 

de arbetar med att övertyga konsumenter att använda tjänsten, till exempel hur de genom 

marknadsföring och värdeskapande försöker förändra konsumenters vanemässiga beteende. 

Eller att studera vad e-handel av livsmedel kommer att få för inverkan på livsmedelsbranschen 

om tillväxten inom branschen fortsätter att växa i den snabba takt som den gör nu.  
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Bilaga 1 – Intervjumall 
 

Intro 

Vi intervjuar konsumenter som inte tidigare har handlat livsmedel på internet, och då fokuserar 

vi bara på lösplock av livsmedel på internet. Det innebär att man handlar livsmedel i 

livsmedelsbutiker på internet med fullt sortiment, på sådant sätt att det ersätter det traditionella 

sättet att handla livsmedel. Man väljer alltså själv ut de livsmedel som önskas. Med andra ord 

ingår inte matkassekonceptet i detta, som istället innebär att man beställer en matkasse som 

innehåller färdiga recept och tillhörande ingredienser. Även sådan e-handel av livsmedel som 

snarare kompletterar än ersätter sitt traditionella sätt att handla, t.ex. nischbutiker som bara 

säljer delikatesser eller godis, eller andra snäva sortiment, utesluts i denna studie. 

 

Syftet är att identifiera vilka barriärer som förklarar varför konsumenter inte använder sig av 

internet för att köpa livsmedel. Vi vill förstå konsumentbeteendet kring en innovativ tjänst.  

 

[Vi vill spela in intervjuerna och frågar intervjupersonerna innan intervjun startar om detta är 

okej, och förklarar även vad materialet används till. Vi frågar om namn och om det är okej att 

detta anges i studien] 

 

1. Information om hushållet  

� Ålder? 

� Vilken ort? 

� Antal vuxna i hushållet? 

� Hur många barn som bor hemma? 

� Hushållets månadsinkomst (disponibel inkomst)? 

0-14 999 / 15 000 - 29 999 / 30 000 - 44 999 / 45 000 - 59 999 / 60 000 - 74 999 / 75 000 eller 

mer  

 

2. Känner ni sedan tidigare till att man kan handla livsmedel på detta sättet på internet? 

(Syftar till introduktionen där vi förklarar lösplock av livsmedel) 

 

3. Har någon i ert hushåll handlat livsmedel med lösplock på internet? 

 

4. Har ni vänner/familj/släkt/kollegor som har handlat livsmedel på internet?  

� Om ja: fick ni intrycket av att de var nöjda eller inte, och vad har ni för tankar kring det? 

 



 
  

5. Har ni hört eller sett någon marknadsföring om konceptet?  

� Har ni fått något erbjudande? 

� Vilka tankar gav det er? 

 

6. Hur viktigt är det för dig att “ha det senaste”/”göra det senaste”? 

� Hur tänker ni vanligtvis när ni får höra om nya varor eller tjänster? Är ni sådana som gärna 

tidigt vill testa det nya grejer?  

� Anser ni att ni är sena eller tidiga i er umgängeskrets med att testa nya produkter eller 

tjänster? 

 

7. Kan ni berätta om hur det går till när ni handlar livsmedel? 

� Var (hur långt till butiken)? 

� När och hur ofta? 

� Planerar ni vad och när ni ska handla, eller är det mer spontant? 

� Är ni nöjda med det sättet ni handlar livsmedel på idag? 

 

8. Beskriv er relation till livsmedelsköp, vilka känslor har ni kring att handla livsmedel?  

� Upplevs det som något roligt eller som en börda? 

� Vad anser ni om den sociala interaktionen när ni handlar livsmedel i en fysisk butik?  

� Upplever ni att det ger dig inspiration att handla livsmedel i en fysisk livsmedelsbutik? Är 

detta viktigt eller oviktigt för dig? 

� Hur upplever ni tid och att handla livsmedel, är det ett stressmoment och ibland svårt att få in 

i vardagsschemat, eller är det inte något större problem? 

 

9. Använder ni internet till att göra andra köp? 

� Om ja: vad för typ av köp? Hur ofta? 

� Om nej: varför inte? 

� Känner ni generellt sett att ni litar på eller inte litar på internetbutiker? 

 

10. Hur viktigt är det att ni själva får känna på och välja de varor som ni köper? Till 

exempel att ni själva väljer ut era äpplen? 

� Om ja: skulle ni ändå lita på att om någon som jobbar med det plockar ihop varor åt er, och att 

de väljer bra varor? 

 

11. Kan ni tänka er att betala extra för att få varorna plockade av personal?  

� Om ja: kan ni uppskatta hur mycket som ni tycker är okej att betala för det?  

 



 
  

12. Kan ni tänka er att betala extra för att få era livsmedel hemlevererade? (allt annat 

lika) 

� Om ja: kan ni uppskatta hur mycket som ni tycker är okej att betala för det?  

 

13. Vad är viktigast när ni handlar livsmedel? [som påverkar valet av butik]  

� T.ex. pris, utbud, närhet till butik, öppettider, närodlat/ekologiskt, exklusivsortiment, kvalitet, 

service o.s.v. 

 

14. Vad tror ni/vet ni om att handla livsmedel på internet? [i jämförelse med fysisk butik] 

T.ex. vad är det som gäller när det kommer till… 

� Utbud  

� Pris  

� Service (bra/dålig) 

� Leverans (hur fungerar det, vad kostar det) 

� Varornas kvalitet 

� Tillgång till närodlat/ekologiskt, exklusivsortiment o.s.v. 

 

15. Vilka positiva och negativa sidor ser ni för ert hushåll med att handla livsmedel på 

internet?  

 

16. Har ni tidigare övervägt eller funderat över att handla livsmedel på internet? 

� Om ja: varför har det inte blivit av? 

 

17. Vilken anser du vara den huvudsakliga anledningen till att ert hushåll inte handlar 

livsmedel på internet? (be dem fundera en stund innan de svarar) 

 

18. Kan ni tänka er att handla livsmedel på internet inom det kommande året? 

Tror ni att ni kommer att handla livsmedel på internet inom det kommande året?  

� Vad skulle få er att ta steget till att testa?/Varför inte? 

� Fråga om de kan tänka sig att göra det och att vi får återkomma med en kort 

uppföljningsintervju 

  



 
  

  



 
  

Bilaga 2 – Enkäten 

 
E-handel av livsmedel 

 
Vi är två civilekonomstudenter vid Linköpings universitet som skriver vår magisteruppsats inom 
marknadsföring. Vi undersöker fenomenet att handla livsmedel på internet och vi är tacksamma 
att du vill svara på några frågor som handlar om konceptet lösplock (vänligen se definition 
nedan). 
 
Syftet med studien är att undersöka vilka barriärer som kan finnas som gör att konsumenter inte 
använder sig av internet för att handla livsmedel. 
 
Dina svar kommer att hanteras konfidentiellt och kommer enbart att användas i denna 
undersökning. 
 
Tack för din medverkan! 
Ida Folmerz & Linnéa Fredriksson 
 
 
 
 
Vänligen börja med att läsa igenom definitionen av lösplock 
Det finns två olika typer av e-handel av livsmedel, dels lösplock och dels färdiga matkassar. 
 
Det vi undersöker är dock endast lösplock av livsmedel på internet. Lösplock innebär att du 
väljer ut de livsmedel som du önskar via en hemsida, och varorna plockas sedan ihop åt dig och 
du kan sedan hämta upp varorna i butiken, eller så får du varorna levererade hem till din dörr. 
För tillfället är de aktörer som erbjuder denna typ av lösplock av livsmedel på internet 
MatHem.se, Mat.se och många Coop- och ICA-butiker runt om i Sverige.  
 
Observera att det med andra ord innebär att vi inte behandlar köp av ”färdiga matkassar” i vår 
undersökning, som istället innebär att man beställer en matkasse som innehåller färdiga recept 
och tillhörande ingredienser (till exempel Linas Matkasse och Middagsfrid).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontaktuppgifter 
Ida Folmerz 

idafo970@student.liu.se 
  

Linnéa Fredriksson 
linfr201@student.liu.se 



 
  

1. Kön: 

 Man 

 Kvinna 

 Annat 

 

2. Ålder: _____________ 

 

3. Antal vuxna (över 18 år) som bor i ditt hushåll, inklusive dig själv: ____________ 

 

4. Antal barn (under 18 år) som bor i ditt hushåll: _____________ 

 

5. Om barn bor hemma – ålder på barn(en) i hushållet: _________________________ 

 

6. Ort som du bor i: ________________ 

 

7. Hushållets disponibla månadsinkomst (total månadsinkomst för hushållet efter skatt): 

 0 - 14 999 SEK 

 15 000 - 29 999 SEK 

 30 000 - 44 999 SEK 

 45 000 - 59 999 SEK 

 60 000 - 74 999 SEK 

 75 000 SEK eller mer 

 Vill inte uppge 

 

8. Känner du sedan tidigare till att man kan handla lösplock av livsmedel på internet? 

(lösplock förklaras på försättsbladet till denna enkät) 

 Ja 

 Nej  

  



 
  

9. Har du någon gång handlat lösplock av livsmedel på internet? 

 Ja 

 Nej 

 

…om ja 

Varför handlar du/har du handlat livsmedel på internet? Vad fick dig att handla 

livsmedel på internet första gången? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

…om nej 

Vad tror du är de främsta anledningarna till att du inte handlar livsmedel på 

internet? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Tror du att du kommer att handla lösplock av livsmedel på internet inom det kommande året? 

Varför/varför inte? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

  



 
  

10. Om du har några övriga tankar om lösplock av livsmedel på internet får du gärna dela 

med dig av dessa här! 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stort tack för ditt deltagande och vi uppskattar att 
du tog dig tiden! 



 
  

 


