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Förord 
 
Vi vill inleda med att rikta ett stort tack till alla respondenter för deras goda engagemang och 

samarbete. Utan Er hade denna studie inte varit möjlig. Vi vill även tacka vår handledare Anita 

Radon för god handledning, och samtliga opponenter för all värdefull feedback. Slutligen vill 

vi tacka familj och vänner för det stöd de givit oss under uppsatsens gång. 
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Sammanfattning 

 

Den teknologiska utvecklingen har lett till en strukturomvandling i dagens samhälle, vilket har 

resulterat i nya vanor och ett förändrat konsumentbeteende då allt fler börjar handla online. 

Företag har svårt att hänga med i denna utveckling och det har blivit en allt större utmaning för 

dem att lyckas möta kundernas behov. Att handla livsmedel är en aktivitet som tar upp en stor 

del av vardagssysslorna och innebär ett invant och traditionellt beteendemönster hos 

konsumenterna. I den digitala övergången till att köpa livsmedel online är det svårt att avgöra 

vad konsumenterna har för förväntningar och preferenser. Utifrån en kvalitativ ansats har 12 

stycken semi-strukturerade intervjuer genomförts för att erhålla en djupare förståelse för hur 

konsumenter förhåller sig till köp av livsmedel online. Dessutom har faktorer utifrån tidigare 

forskning setts över, för att ta reda på vad som påverkar de faktiska köpbesluten. Resultatet 

visar att konsumenter väljer att köpa livsmedel online främst på grund av den bekvämlighet det 

erbjuder. Att konsumenter inte väljer att handla online beror på att de förlorar kontrollen och 

den sociala kontexten av livsmedelsinköp. Priset visade sig inte ha stor betydelse vid köpen och 

produktinnehållet var det viktigaste vid val av produkter.  

 

 

Nyckelord: Konsumentbeteende Online, E-handel, Livsmedelshandel Online, Köpbeteende 

Online, Köpintention Online, Kundupplevelse Online, Technology Acceptance Model, Flow, 

Theory of Planned Behavior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

The technological evolution has led to a structural change in today’s society, which has resulted 

in new habits and a change in consumer behaviour. Companies are struggling to keep up with 

this development of technologies and it has become a greater challenge for them to meet 

customer needs. Buying groceries is an activity that is a big part of day-to-day chores, which 

means that consumers have an accustomed and traditional behaviour pattern. In the digital 

transition to buy groceries online, it is hard to determine what expectations and preferences the 

consumers have. From a qualitative approach, 12 semi structured interviews have been 

conducted to gain a greater understanding of how consumers relate to buying groceries online. 

Factors from previous research have been taken into consideration, to find what affects the 

actual buying decision. The results show that consumers choose to buy groceries online mainly 

because of the convenience it offers. The reason consumers choose not to buy groceries online 

is loss of control as well as lack of the social context that comes with buying groceries. The 

price turned out not to be of greater significance whilst making a buying decision, and the 

product contents was the most important whilst choosing a product.  

 

 

Keywords: Online Consumer Behavior, E-commerce, Online Grocery shopping, Online 

Buying Behavior, Online Purchase Intention, Online Customer Experience, Technology 

Acceptance Model, Flow, Theory of Planned Behavior 
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet presenteras bakgrundsfakta kring digitalisering och den ökade 

populariteten av e-handel samt hur livsmedelsbranschen börjat ta fart online de senaste åren. 

Sedan diskuteras problemet som ligger till grund för denna uppsats, vilket leder till dess syfte 

och frågeställning. 

 

1.1 Bakgrund 

Det talas i nutid om en strukturomvandling inom handeln och en digital transformation, då nya 

tekniska framsteg har skett och samhället digitaliseras i allt större utsträckning (Bergman, 

Felländer & Åsbrink 2017; Svensson, Berg & Agnarsson 2017). Detta har bidragit till e-

handelns framväxt vilket innebär förändrade värdekedjor, hårdare konkurrens och nya typer av 

affärsmodeller (Bergman, Felländer & Åsbrink 2017). När digitala framsteg och tekniska 

omställningar sker för snabbt i samhället kan företag drabbas av “digitala distruptioner”, vilket 

innebär att de inte klarar av att hantera förändringen. Detta har tidigare inträffat, som till 

exempel när Blockbuster gick i konkurs år 2010 efter att streamingtjänster hade introducerats. 

Det skifte som nu sker inom handeln och digitaliseringen kan innebära sådana distruptioner, 

vilket skapar oro hos företag i hela världen då det blir allt svårare för dem att hålla takten med 

de ständiga förändringarna och även svårare att möta kundernas behov (Svenska Dagbladet 

2017). E-handelns påverkan på fysiska butiker förväntas innebära att fler varuhus och butiker 

får stänga ned. I Sverige har detaljhandeln online haft en genomsnittlig tillväxttakt på 20% per 

år sedan 2004, vilket kan jämföras med fysisk handel där tillväxten ökat med ungefär 4% per 

år och Svensk Handel uppskattar att handelsbranschen kommer förändras snabbare de närmaste 

tio åren än vad de gjort under de senaste femtio (Svensson, Berg & Agnarsson 2017). 

 

Då teknologin utvecklas förändras även förutsättningarna för konsumenters sätt att söka och 

finna information, vilket leder till nya vanor och förändrat konsumentbeteende (Bergman, 

Felländer & Åsbrink 2017; Darley, Blankson & Luethge 2010; Svensson, Berg & Agnarsson 

2017). Digitaliseringen har bidragit till att konsumenter har tillgång till mer information och får 

mer makt i många avseenden.  Konsumenterna har även bättre koll på vad de vill ha och 

pristransparensen blir högre, vilket i sin tur även pressar priserna inom den växande 

onlinehandeln. Konsumenterna kan sägas vinna tid på att handla online, och genom att bearbeta 

konsumentinformation kan individanpassade erbjudanden skapas. E-handel erbjuder 
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bekvämlighet, låga priser och översiktlighet, men kan inte erbjuda samma personliga service 

och fysiska upplevelse som en traditionell butik (Bergman, Felländer & Åsbrink 2017). 

Konsumenterna löser detta med ett "multikanalbeteende" där de rör sig mellan kanalerna genom 

att först se på en vara i fysisk butik och sedan köper den online eller tvärtom. Att få en sömlös 

köpupplevelse värderas allt högre av konsumenter i takt med utvecklingens framfart (PostNord 

2018; Wallström, Styvén Ek, Engström & Salehi-Sangari 2017).  

 

1.2 Problemdiskussion 

Att handla livsmedel är en stor del av vardagen, vilket innebär ett invant och traditionellt 

beteendemönster som är svårt att bryta. Detta märks då e-handeln för dagligvaror inte varit lika 

snabb i utvecklingen som för resten av detaljhandeln och sägs ligga ungefär 10 år efter. Däremot 

visar svenska rapporter på att dagligvaruhandeln online har börjat ta fart. År 2017 växte 

onlinehandeln för livsmedel med 19% och var därmed det segment inom e-handeln som ökade 

mest. En av de största e-handelsföretagen i världen, Amazon, köpte förra året upp den 

amerikanska matvarukedjan Whole Foods. I Sverige investerar IKEA i Matsmart, och Clas 

Ohlson börjar samarbeta med MatHem (PostNord 2018). På grund av dessa förändringar kan 

det vara viktigt att identifiera och förstå vad som motiverar kunder att köpa livsmedel online, 

vilka hinder som finns och vilka faktorer som har störst betydelse för köpintentionen, för att 

företag ska kunna möta konsumenternas behov (Hansen 2008; Wallström et al. 2017). En hel 

del forskning har tidigare gjorts kring konsumentbeteende vid onlineshopping, dock finns det i 

dagsläget begränsat med forskning inom området gällande livsmedel online (Anesbury, 

Nenycz-Thiel, Dawes & Kennedy 2015). I Sverige har det varit möjligt att köpa livsmedel 

online sedan 1996 och i sin avhandling från 2003 visar Maria Frostling-Henningsson på att 

endast 15–20% av konsumenterna fortsätter att handla mat online under en längre tid, det vill 

säga att de flesta som provar på att handla mat på nätet inom en snar framtid återgår till att 

handla i fysiska butiker (Frostling-Henningsson 2003). Den tidigare forskningen inom området 

för livsmedel online har främst varit av kvantitativ form och skedde till största del för ett antal 

år sedan. Då konsumenter har blivit allt mer vana vid internet och unga människor som vuxit 

upp med tekniken nu börjar bli äldre och börjar göra egna livsmedelsinköp (Sreeram, 

Kesharwani & Desai 2017) är det relevant att undersöka hur konsumentbeteendet online ser ut 

i dagsläget. På grund av utvecklingen för livsmedelshandeln online är det viktigt för företag att 

förstå konsumenternas behov online för att kunna hålla kvar existerande kunder och erhålla nya 

(Bhattacharya, Srivastava & Verma 2018). I en översikt av forskningen inom området för 
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digitalt konsumentbeteende och dess beslutsprocesser mellan åren 2001 - 2008, påpekar Darley, 

Blankson och Luethge (2010) att det är i ett tidigt utvecklingsstadium med stor potential för 

vidare forskning med specifika inriktningar. I Handelsrådets forskningsrapport från 2017 

skriver författarna att det behövs ytterligare forskning gällande livsmedel online (Wallström et 

al. 2017), och en nyligen utgiven artikel av Sreeram, Kesharwani och Desai (2017) 

uppmärksammar hur kunders onlineupplevelse är ett ämne under uppbyggnad med lite empirisk 

forskning. 

 

Att undersöka hur konsumenter beter sig när de handlar på nätet är viktigt för att förstå 

onlinekanalen, och utökad kunskap inom ämnet är av användning för både akademiker och 

praktiker (Anesbury et al. 2015). Inom kontexten för livsmedel är det dessutom av intresse att 

se på förpackningsdesignens påverkan, då livsmedelsprodukter ofta kommer i olika typer av 

förpackningar. Tidigare forskning visar på att de visuella elementen av en förpackning spelar 

stor roll i konsumenters köpbeslut, inte minst gällande lågengagemangsprodukter som just 

livsmedel. Det är även att av stor vikt för matföretag att ta hänsyn till dessa resultat för att kunna 

skapa förpackningar som kan komma att generera ett högre varumärkesvärde (Wang 2013). 

Inom konkurrenskraftiga industrier, främst inom livsmedelsindustrin, ses design som ett 

strategiskt verktyg för att nå ut till konsumenter (Vazquez, Bruce & Studd 2003), och enligt 

Wang (2013) vore det av stort intresse att bedriva mer forskning kring visuella särdrag gällande 

förpackningsdesign. Exempelvis vore det lämpligt att undersöka huruvida färg och storlek har 

någon påverkan gällande konsumenters uppfattningar kring bland annat värde, och om dessa 

faktorer har en inverkan på konsumenters värderingar och varumärkespreferenser. Därmed är 

det av stor vikt att även inkludera förpackningsdesign och dess eventuella påverkan på 

konsumentbeteendet i denna undersökning. 

 

Det stora skiftet inom handeln och digitaliseringen innebär att företag måste anpassa sig och 

befinna sig där kunderna finns, det vill säga online. För att klara konkurrensen är det viktigt att 

få insikter kring konsumenters beteende online samt se till vad kunderna vill ha (Bhattacharya, 

Srivastava & Verma 2018). Genom att göra kvalitativ forskning inom ämnet kan det generera 

en djupare förståelse för de förhållningssätt konsumenter har till att handla livsmedel online. 

Denna studie kan ge insikter i hur konsumentbeteendet ser ut och inkluderar även de estetiska 

faktorerna, som till exempel varumärkes- och förpackningsdesignens roll. Det är dessutom av 

intresse att undersöka vad som får konsumenter att avstå från köp av livsmedel online, då det 

kan hjälpa e-handlare att nå ut även till dessa konsumenter. Resultatet från denna studie kan 
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komma att bidra till nuvarande forskning inom konsumentbeteende online och insikter gällande 

hur företag skulle kunna utveckla sina e-handelsstrategier samt anpassa dessa efter 

konsumenternas beteende och behov.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att erhålla en djupare förståelse för hur konsumenter förhåller sig 

till köp av livsmedel online, samt undersöka vad som kan påverka de faktiska köpbesluten.  

 

1.4 Frågeställning 

“Vad är det som får konsumenter att genomföra, eller avstå, från köp av livsmedel online och 

vilka faktorer påverkar deras köpbeslut?” 
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2. Teoretisk referensram 

I följande avsnitt presenteras teorier, modeller och tidigare forskning som anses vara relevant 

för studien inom områdena för allmän inlärning och beteende, köpbeslut, internetbaserad 

användarupplevelse samt förpackningsdesign. Sammanfattningsvis ligger detta till grund för 

studien i sin helhet och även som referensram för insamling av empiri och analys. 

 

2.1 Inlärning och beteende 

Det mänskliga beteendet bygger på lärande, vilket påverkar hur konsumenter uppfattar och 

hanterar nya utbud och trender. Enligt Baines & Fill (2014) finns det olika teorier gällande den 

mänskliga inlärningen. Dessa typer av teorier innefattar bland annat klassisk betingning, 

operant betingning och socialt lärande. Klassisk betingning inträffar när det ovillkorliga stimulit 

kopplas till det betingade stimulit. Detta sker när en sak per automatik kopplas till en annan. 

Operant betingning däremot innebär att stimulit påverkas av huruvida ett beteende tidigare fått 

antingen positiv förstärkan eller negativa konsekvenser. På så sätt påverkas inlärningen av 

tidigare upplevelser, och kan exempelvis bidra till hur en konsument agerar när denne är 

tvungen att fatta ett köpbeslut gällande en, för kunden, främmande produkt. Socialt lärande 

innebär, till skillnad från klassisk- och operant betingning, att lärandet bygger på hur andra 

beter sig, det vill säga att en individs beteende kommer att styras av hur andra i dess omgivning 

hantera olika typer av situationer och beslut. Även om inlärningen skett på olika sätt, för olika 

personer, är det inte den enda avgörande faktorn för hur ett köpbeslut tas. Det är inte heller 

givet att personer med samma typ av inlärningssätt kommer att fatta likadana beslut. Fler 

faktorer påverkar köpbeteendet och mycket beror på vilken typ av personlighet konsumenten 

har. För att bättre kunna förstå en viss typ av beteende är det lämpligt ta hjälp av diverse teorier, 

däribland Theory of Planned Behaviour (TPB) som är en teori formulerad av Icek Ajzen, vilken 

grundas på att beteende bygger på intentioner att agera på ett visst sätt. Sättet en person väljer 

att agera på förhåller sig till hur denne uppfattar beteendet i fråga, det vill säga om personen 

anser att beteendet är lämpligt eller olämpligt. En individs intention att agera påverkas dessutom 

av sociala faktorer, till exempel grupptryck, men även av vad individen själv har för 

förväntningar kring hur denne kan kontrollera sitt agerande. Theory of Planned Behaviour 



 6 

innebär därmed att attityd, subjektiv norm och förväntad kontroll över beteende utgör hur en 

individ planerar sitt agerande. 

Även Kotler och Keller (2006) ser till beteende och menar att det finns ett antal grundläggande 

psykologiska processer som spelar en viktig roll när konsumenter fattar köpbeslut. De anser att 

det är viktigt för marknadsförare att förstå varje del som utgör konsumentbeteende, samt vara 

medvetna om att deras arbete inte är över även efter ett köpbeslut, eftersom en produkt, ett 

varumärke eller företag kan komma att få positiva eller negativa konsekvenser beroende på om 

konsumenten blev tillfredsställd eller ej. Under en köpprocess granskar konsumenten de 

alternativ som visat sig vara lämpliga lösningar på ett problem eller behov, och under tiden för 

granskandet spelar individens tro, värderingar och attityd en stor roll gällande beslutsfattandet. 

När konsumenten har fattat ett beslut och bestämt sig för en lösning på problemet är det viktigt 

för marknadsförare att förstå hur och varför konsumenten har gjort det specifika valet. 

Konsumenten tar i detta skede upp till fem olika delbeslut gällande varumärke, leverantör, 

kvantitet, rätt tidpunkt och betalningssätt. Även andra faktorer kan ha inverkan på det slutliga 

köpbeslutet, exempelvis kan en konsuments uppfattning av en produkt påverkas av att en nära 

vän har talat antingen gott eller ont om den. Marknadsförare bör även vara medvetna om att en 

konsument vid varje köpbeslut överväger ett flertal olika risker som innefattar det funktionella, 

fysiska, finansiella, sociala, psykologiska samt tid. Medvetenhet om dessa risker ger en stor 

fördel, eftersom det ger ett försprång i arbetet med att förebygga de risker konsumenten ställs 

inför. 

 

2.2 Technology Acceptance Model 

I takt med att e-handeln vuxit fram har fältet för forskning gett rum åt tvärvetenskapliga 

undersökningar gällande informationsteknologi (IT) och beteendevetenskap. En e-handels 

webbsida är dels en plattform där konsumenter interagerar med en handlare 

(konsumentbeteende), och dels en informationsteknologi (systemvetenskap). Därför är det av 

stor vikt att undersöka köpbeteende online genom en modell för hur väl konsumenter anpassar 

sig till teknologi (Gefen, Karahanna & Straub 2003). 

 

Technology Acceptance Model (TAM) är den mest använda modellen inom området för 

förståelse kring systemanvändning (Koufaris 2002) och presenterades först av Fred D. Davis år 

1986 (Davis, Bagozzi & Warshaw 1989). Modellen utgick ursprungligen från IT-acceptans i 

en jobbrelaterad och organisatorisk kontext, men ett flertal studier har sedan dess bekräftat 
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modellens användbarhet gällande e-handel (Gefen, Karahanna & Straub 2003), och i dagsläget 

används den för att bättre kunna förstå relationen mellan teknologi och konsumentinnovation 

(Schiffman & Kanuk 2007). Genom att använda e-handelssida som en teknologi, och 

konsumenten som en användare av teknologin, går det att använda TAM för att förutse 

köpbeteende online (Koufaris 2002). Modellen bygger vidare på Fishbein & Ajzen’s Theory of 

Reasoned Action (TRA), och ett flertal studier implementerar variabler från TAM, TRA och 

TPB då de är så pass generella teorier inom marknadsföring och värdefulla för den typen av 

forskning. Det är även viktigt att ta hänsyn till sociala influenser, bland annat subjektiv norm, 

då dessa är inkluderade i ovan nämnda teorier (Sreeram, Kesharwani & Desai 2017). TAM 

bygger på att intentionen att acceptera och använda en teknologi beror på två grundläggande 

antaganden, upplevd användbarhet (Perceived Usefulness, PU) och upplevd användarvänlighet 

(Perceived Ease of Use, PEoU). Den upplevda användarvänligheten påverkar hur kunden 

uppfattar den upplevda användbarheten, vilket sedan ligger till grund för intentionen att 

använda teknologin, vilket i sin tur är starkt kopplat till ett faktiskt beteende. Det är därmed av 

stor vikt att kunna förstå hur användare förhåller sig till den upplevda användbarheten genom 

lärande över tid (Davis, Bagozzi & Warshaw 1989). 

 

I en väl citerad artikel har Koufaris (2002) översatt TAM’s variabler till shoppingens 

produktivitet (PU) och hur enkel webbsidan är att använda (PEoU) för att sedan undersöka hur 

dessa påverkar intentionen att återvända till en webbsida. I tidigare studier av 

konsumentbeteende och TAM är den underliggande logiken att IT-användare 

(onlinekonsumenter) agerar rationellt när de bestämmer sig för att använda en webbsida. 

Köpintentionen hos en konsument beror på upplevelsen av informationsteknologin, speciellt 

gällande dess upplevda användbarhet och användarvänlighet (TAM) samt förtroendet för e-

handlaren, och är viktig för att behålla kunder (Chen & Barnes 2007; Gefen, Karahanna & 

Straub 2003). Desto mer användbar och enkel en webbsida är att använda för att kunna 

genomföra individens aktivitet, desto större sannolikhet är det att den kommer att användas, 

vilket i sin tur leder till större tillförlitlighet (Gefen, Karahanna & Straub 2003). I en studie av 

Gefen, Karahanna och Straub (2003) kommer de fram till att PU, PEoU och tillförlitlighet är 

mycket viktiga för kundens intention att återkomma till en e-handlare. Tillförlitlighet är extra 

viktigt i en onlinekontext, då det är en avgörande konstruktion för affärsförhållanden och 

transaktioner eftersom den fysiska kontakten med butiken och säljare uteblir (Bilighan 2016; 

Gefen, Karahanna & Straub 2003). 
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En framgångsrik webbsida får kunder att uppleva sidan som trovärdig, pålitlig och säker 

(Bilighan 2016). Webbsidor kan öka konsumenternas förtroende genom att minska de upplevda 

riskerna eller genom att höja säkerheten. Upplevd säkerhet och avskildhet (Privacy) leder till 

högre tillit, och ett företags kompetens kan påverka konsumenters onlineförtroende samt 

köpintention. Om ett stort, välkänt företag med gott rykte visar att de är villiga att anpassa sig 

efter kunderna med exempelvis ett brett utbud, och interagerar väl med dem, genererar det 

förtroende för företagets webbutik (Chen & Barnes 2007). Därmed är det väldigt viktigt att 

webbsidor är förtroendegivande genom att exempelvis erbjuda garantier (Bilighan 2016), och 

att designen upplevs som användarvänlig (Gefen, Karahanna & Straub 2003). En webbsida ska 

vara lätt att förstå, enkel att navigera samt ge mycket information om produkter och 

transaktioner med mera. Användbar information kan sänka informationsassymetrin mellan 

köpare och säljare, vilket bidrar till en effektiv köpupplevelse för kunderna. Desto mer 

användbara funktioner eller information en webbsida erbjuder, desto högre förtroende känner 

kunderna. Det har även framkommit att vana av onlineköp påverkar förtroendet enormt då 

konsumenterna byggt ett ramverk för framtida förväntningar inför nästa köp. Detta kan 

dessutom leda till starkare köpintentioner (Chen & Barnes 2007). 

 

2.3 Flow Theory 

Flera olika studier om konsumentbeteende online undersöker konsumenters onlineupplevelse 

genom Flow, vilket är en temporärt omedveten upplevelse en individ uppnår när denne utför en 

onlineaktivitet med total koncentration, kontroll och njutning (Koufaris 2002). 

 

Flow-teorin var från början grundad av Mihaly Csikszentmihalyi, och beskriver hur Flow 

uppnås genom tydliga mål, feedback, fokus, kontroll, omedvetenhet om tid och sänkt 

självmedvetenhet. Detta är vanligt att uppnå när aktiviteter som till exempel sport eller 

shopping utförs (Hoffman & Novak 2009). Hoffman och Novak (2009) utgick från Flow-teorin 

och utvecklade en egen teori för att förklara aktiviteter i en onlinekontext, en så kallad Online 

Flow Experience. De ansåg att marknadsförare borde koncentrera sig på en webbsidas Flow för 

att skapa en upplevelse för kunden, och att internet skulle bli en stor och viktig 

marknadsföringskanal i framtiden. Det framgår att kundupplevelse (Customer Experience) är 

mycket viktigt i en onlinekontext, bland annat på grund av att konsumentbeteende online är 

grundat på motivationer som antingen är målinriktade (Goal-Directed Motivations) eller inte 
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har någon speciell riktning (Non-Directed Motivations) och båda koncepten måste därför tas i 

beaktning när Flow studeras online. Online Flow Experience visar på självaste 

navigationsprocessen för webbanvändare och ger insikter kring vad som skapar en lockande 

onlineupplevelse, vad en tillfredsställande upplevelse innebär och utkomster av den 

upplevelsen. Hoffman och Novak (2009) undersöker detta ihop med skillnaderna mellan 

målinriktat och erfarenhetsmässigt shoppingbeteende. Desto längre en konsument använder en 

webbsida och vänjer sig vid den, desto mer används sidan för målorienterade ändamål. Flow 

uppstår inom båda aktiviteterna, men är mer framträdande hos de som använder internet för 

målinriktade aktiviteter, snarare än de som använder internet för nöjets skull. 

 

Ett antal andra studier har undersökt och byggt vidare med fler variabler på Hoffman och 

Novak’s modell, men de mest använda och grundläggande är koncentration, kontroll, 

tillfredsställelse samt utmaning. Många forskare har även integrerat Flow med Technology 

Acceptance Model och empirisk forskning har visat att Flow direkt influerar köpintentionen, 

intention att återkomma, och intention att använda en webbsida. Både hedonistiska 

(emotionella) och utilitaristiska (funktionella) komponenter av en webbsidas prestanda 

påverkar Flow-upplevelsen (Hoffman & Novak 2009), och de har visat sig spela en stor roll för 

online upplevelsen som helhet, vilket i sin tur påverkar kundlojaliteten och köpintentionen 

(Bhattacharya, Srivastava & Verma 2018; Bilighan 2016). I de fall användarna blir störda i sin 

koncentration vid onlineshopping avtar Flow, vilket har visat sig reducera användarens 

tillfredsställelse av shoppingupplevelsen (Koufaris 2002). Att förstärka upplevelsen online är 

därmed en viktig uppgift för företag. Företagen bör ta hänsyn till de utilitaristiska faktorerna, 

som bland annat lättare navigering på webbsidan eller att kunna jämföra priser. De bör även 

kartlägga de hedonistiska faktorerna som upplevs vara viktiga för de kunder som tycker 

shopping är en njutningsfull aktivitet och inte enbart en aktivitet för att införskaffa nödvändiga 

varor (Bilighan 2016). 

 

Det är viktigt för företag att veta vad som bidrar till en positiv upplevelse för kunden och 

därmed bidra till köpglädje (Koufaris 2002). Genom att uppnå detta kan det påverka lojaliteten, 

bidra till en bättre bild av företaget, få existerande kunder att stanna kvar längre på sidan och 

återkomma vid senare tillfällen (Bhattacharya, Srivastava & Verma 2018; Bilighan 2016). Att 

kunder återkommer (repurchase decision) är en viktig faktor som studerats mycket inom 

kontexten för Flow online (Bhattacharya, Srivastava & Verma 2018; Bilighan 2016; Koufaris 

2002). Enligt TRA/TBP är beteendeintention starkt kopplat till ett faktiskt beteende. Om en 
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kund upplever en tillfredsställande shoppingupplevelse är det mycket stor chans att kunden 

återkommer (Bhattacharya, Srivastava & Verma 2018). 

 

2.4 Onlinehandel och livsmedel 

Hansen (2008) nämner att de som handlar online är mer innovativa, impulsiva, 

bekvämlighetssökande och mindre riskavvisande än de som handlar i butik, och Morganosky 

och Cude (2000) menar att de även rankar bekvämlighet och tidssparande som 

huvudanledningar till att handla online. Även Verhoef och Langerak (2001) lyfter detta som 

fördelar med att handla livsmedel online, då det inte kräver någon form av transport eller fysisk 

ansträngning. Konsumenter sparar tid på att slippa åka till affären, de har fler butiker att välja 

på och därmed även ett större utbud av produkter (Verhoef & Langerak 2001). Forskning visar 

på större sannolikhet att kunder som har mindre tid börjar handla online, medan kunder med 

mer tid över är mer benägna att söka längre efter produkter, vilket påverkar köpbeslutet 

(Bhattacharya, Srivastava & Verma 2018). Även om tid verkar spela en stor roll inom 

onlineshopping, visar en undersökning av Anesbury et al. (2015) att tiden det tar för att 

genomföra ett onlineköp gällande livsmedel inte skiljer sig särskilt mycket från hur lång tid det 

tar i butik. Det har även framkommit att konsumenter som handlar livsmedel online lägger 

betoning på att de inte behöver lämna hemmet för en stressfull situation som uppstår i butik 

under rusningstid, men samtidigt var många oroade över den sociala kontexten som uteblir när 

de handlar hemifrån (Hansen 2008). Individers personliga behov har stor påverkan på 

inställningen till onlineshopping av livsmedel, bland annat stimulation i form av fysisk aktivitet, 

men det innebär även behov av sociala upplevelser och kommunikation med andra. Vissa ser 

aktiviteten att handla som njutningsfull, och kan då känna att de går miste om något om de 

istället handlar på nätet. Dessa behov relaterar till de hedonistiska funktionerna av shopping, 

det vill säga shopping som en tillfredsställande aktivitet. Genom att handla livsmedel online 

försvinner upplevelsen av att kunna klämma och känna på produkter. Trots att shopping av 

livsmedel online anses vara tidssparande i sig, innebär det en längre väntetid för att få hem 

produkterna. En annan faktor som även bidrar till en negativ syn gentemot köp var den upplevda 

komplexiteten av livsmedelshandel online (Verhoef & Langerak 2001). 

 

En studie över hur svenska konsumenter förhåller sig till köp av livsmedel online har även 

kommit fram till att konsumenterna kan koppla personliga värderingar till inköp av livsmedel 

på nätet, men att det kan påverkas utifrån huruvida de nyligen har handlat online eller ej 
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(Hansen 2008). Det har även framkommit att konsumenter frekvent väljer att handla varor som 

per automatik visas på startsidan, men att de använder en kombination av olika 

navigeringsverktyg för att hitta produkterna de vill köpa, och att varumärkesnamn var av större 

betydelse vid onlineshopping än vid shopping i fysisk butik samt att konsumenter som handlar 

online var mindre priskänsliga och mer benägna att handla större flerpack (Anesbury et al. 

2015). Däremot nämner Wallström et al. (2017) att det är viktigt för vissa kunder att minimera 

kostnader och maximera nyttan, det vill säga spara tid och pengar. 

 

Sreeram, Kesharwani & Desai (2017) tar upp ett antal viktiga faktorer som anses vara 

nödvändiga stimulanser för en främjande shoppingmiljö, vilket kan influera den psykologiska 

processen som leder till köp. De menar att företag kan uppnå konkurrensfördelar genom att 

anpassa sina webbutiker utefter dessa faktorer. Forskarna undersöker bland annat produktutbud, 

eftersom ett brett produktutbud är starkt kopplat till utilitaristiska attribut och uppmuntrar 

konsumenter till köpbeslut. Även underhållningsvärde och webbdesign är viktiga faktorer 

eftersom värde är relaterat till hedonistiska attribut i shopping, det vill säga att individer finner 

nöje i att använda, och därav acceptera en webbsida vilket sedan leder till köpintention. Då 

kunder upplever att de minskar transaktionskostnader i form av billigare pris, mindre spenderad 

tid samt reducerad ansträngning av att handla online, är det av stor vikt att se till det ekonomiska 

värdet och fysisk ansträngning vid köp av livsmedel online. Dessutom är tidspress en faktor 

som har stor inverkan på beslutsfattande i shoppingsituationer och kan leda till fler oplanerade 

köp. I sådana fall förlitar sig kunden i hög grad på den subjektiva normen och andra människors 

beteende, och väljer därmed samma produkter som till exempel vänner och familj. Även 

Koufaris (2002) undersöker oplanerade köp och menar på att impulsköp kan vara lättare att 

åstadkomma online på grund av anonymitet och att det inte finns samma tidspress som i en 

fysisk butik. Om konsumenten gillar att shoppa kan det leda till att de impulshandlar mer på 

nätet. Däremot har konsumenter mer kontroll online och kan styra över vilka kampanjer de vill 

se (Koufaris 2002). Ur ett företagsperspektiv är den viktigaste faktorn att kunderna erhåller en 

tillfredsställande shoppingupplevelse som skapar lojalitet gentemot webbsidan (Sreeram, 

Kesharwani & Desai 2017). 

 

2.5 Förpackningsdesign och varumärke 

Förpackningsdesign har blivit en viktig del inom området för marknadsföring då det används 

för att bland annat väcka uppmärksamhet och förklara förpackningens innehåll (Kotler & 
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Armstrong 2010). Förpackningsdesign kan även ses som “den tysta säljaren” och därmed 

representera den faktiska säljaren. Designen kan dessutom påverka konsumenter i den mån att 

det bidrar till ökade impulsköp samt stärka och forma ett varumärkes identitet. Alla dessa 

faktorer bidrar till en starkare relation mellan konsument och företag eller konsument och 

varumärke. Förpackningar bidrar till det personliga värdet som en konsument skapar kring en 

produkt. Estetiska uttryck, så som specifika former och färger, hjälper konsumenter att särskilja 

olika egenskaper hos produkter, medan det funktionella har mindre betydelse när det gäller att 

skapa intryck hos konsumenter. Utöver detta har varumärkesnamn och symboler en stor 

betydelse då det är dessa som förmedlar varumärkets värde (Vazquez, Bruce & Studd 2003). 

 

Reimann, Zaichkowsky, Neuhaus, Bender & Weber (2010) undersöker hur konsumenter 

reagerar på estetisk förpackningsdesign när det gäller kärnbeteende, nerver och psykologiska 

mekanismer. Deras studie består av fyra stycken experiment. De första två undersöker 

reaktionstiden hos konsumenterna gällande estetiska och standardiserade förpackningar. Det 

tredje experimentet utgörs av att forskarna försöker isolera förpackningsdesignen i förhållande 

till pris och varumärke. I det fjärde experimentet används funktionell magnetresonanstomografi 

för att undersöka den underliggande processen i hjärnan. Detta för att kunna förklara varför 

konsumenter väljer estetiskt tilltalande förpackningar. Reimann et al.’s fyra experiment visar 

sammantaget på att konsumenter ägnar mer tid åt förpackningar som är estetisk tilltalande. De 

föredrar även estetiska förpackningar i de fall där de standardiserade har ett högre pris och/eller 

är av välkänt varumärke. 

 

I en annan studie undersöker Wang (2013) hur förpackningsdesign påverkar konsumenters 

förväntningar gällande produktkvalité, värde och varumärke inom området matvaror. 

Resultaten från Wangs undersökning visar på att attityder till visuell förpackningsdesign har en 

direkt påverkan gällande konsumenters förväntningar på produktkvalité och 

varumärkespreferenser. Studien visar även att attityd kring förpackningsdesign indirekt har ett 

inflytande över förväntningar kring produktvärdet gällande mat. Dessutom har förväntningar 

på produktkvalité både en indirekt och positiv påverkan på produktvärde. Tack vare resultaten 

från Wangs studie går det tydligt att se vilken viktig roll förpackningsdesign spelar vid 

konsumentutvärdering (Wang 2013). Ett varumärke kan förklaras som ett löfte om fördelar till 

konsument eller kund. Det är ett namn, en symbol, en design eller ett märke som förstärker 

värdet av en produkt utöver dess funktionella syfte. Ett starkt varumärke kan få konsumenter 

att differentiera och förmedla kvalitén av en produkt, och konsumenter tenderar att välja 
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starkare varumärken framför mindre starka. De kan även, genom e-handel, erhålla större 

varumärkesmedvetenhet och skapa associationer. När de uppnår Flow förstärks även deras 

igenkänning av ett märke och desto större varumärkesvärde en hemsida har, desto större 

lojalitet från kunden. Varumärkesvärde adderar värde till en produkt och är en strategisk 

tillgång för att uppnå konkurrensfördelar (Bilighan 2016). 

 

I en undersökning av konsumentbeteende online nämner även Koufaris (2002) hur viktigt det 

är med produkters framställning i webbutikerna. Eftersom onlinekonsumenter inte kan använda 

alla sinnen för att utvärdera en produkt måste de förlita sig på foton och produktbeskrivningar. 

Därav påverkar produktens presentation, och köpupplevelsen överlag, kundernas attityd 

gentemot onlineshopping och deras köpintentioner. 
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3. Metod 

I detta kapitel presenteras studiens metoder och tillvägagångssätt samt urval och population. 

Vidare följer en beskrivning av insamling och bearbetning av data, samt studiens kvalité och 

etiska aspekter.  

 

3.1 Forskningsmetod 

Denna studie bygger på en kvalitativ forskningsstrategi, vilket lägger vikt på ord och ej vid 

kvantifiering vid datainsamling och analys (Bryman & Bell 2014). Detta var ett lämpligt val 

för denna studie eftersom förhoppningarna var att få en djupare förståelse för diverse 

konsumentval och beteende.  

 

Studien utgår från en deduktiv ansats för att empirin ska kunna studeras i förhållande till 

existerande teorier (Bryman & Bell 2014). Detta innebär att författarna har granskat empirin 

utifrån befintliga teorier gällande konsumentbeteende, pris, livsmedelsköp online samt 

förpackningsdesign. Även induktiva inslag förekommer, vilket innebär tolkning och förståelse 

för fenomen (Bryman & Bell 2014) och det förekommer en betoning på förståelse snarare än 

förklaring (Tjora 2012).  

 

Eftersom studien bygger på en kombination av både deduktiva och induktiva tillvägagångssätt, 

kan det liknas vid en abduktiv ansats. Utgångspunkten vid abduktion är empirin men teorier 

och perspektiv spelar in före eller under forskningsprocessen (Tjora 2012). Detta lämpar sig väl 

för denna studie då teorierna gett underlag till empiriinsamlingen, vilket i sin tur genererat 

djupare förståelse för respondenternas egna tankar och åsikter kring köp av livsmedel online. 

 

3.2 Population 

Valet av population för denna studie är begränsat till personer födda någon gång mellan 1980 

och 1999, vilket i vissa sammanhang benämns som Milleniumgenerationen. Detta är en av de 

största generationsgrupperna, och konsumentgrupperna, i världen. Den inbegriper individer 

som vuxit upp under en tid med stor teknisk utveckling, inte minst gällande internet, och med 

ekonomisk tillväxt. Dessa fenomen har bidragit till att Milleniumgenerationen är både 

teknikkunnig och köpkraftig då de hanterar webbinformation fem gånger snabbare än äldre 
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generationer, och därmed utgör de en viktig konsumentgrupp som har stor betydelse för hur 

marknadsförare bör utforma marknadsföring i en onlinekontext (Bilgihan 2016). Det är därmed 

av stort intresse för denna studie att undersöka marknadsbeteendet hos Milleniumgenerationen.  

 

3.3 Urvalsmetod 

Snöbollsurval, även kallat kedjeurval, vilket är en typ av bekvämlighetsurval ligger till grund 

för denna studie (Bryman & Bell 2014). Snöbollsurval innebär att forskaren tar kontakt med ett 

fåtal personer som anses vara lämpliga respondenter. Dessa kan i sin tur tipsa forskaren om 

andra tänkbara respondenter, vilka kan ge ännu fler förslag på personer. Urvalet växer sig 

därmed större, likt en snöboll som rullar i snö (Bryman & Bell 2014). Detta tillvägagångssätt 

föll sig som ett naturligt val för denna studie då det effektiviserade sökandet efter lämpliga 

respondenter. 

 

Respondenterna har delats in i två grupper; de som handlar livsmedel online och de som inte 

gör det. Detta för att se tydligare vad som avgör om man handlar online eller ej, och därmed 

kunna besvara frågeställningen. Även ålder, sysselsättning och boendesituation har 

dokumenterats för att kunna analysera empirin. Det har eftersträvats att i så stor utsträckning 

som möjligt ha en jämn fördelning gällande dessa faktorer. 

 

3.3.1 Överblick av respondenter  

Namn Ålder Boendesituation Sysselsättning Inköp  Namn Ålder Boendesituation Sysselsättning Inköp  

Alona 34 Sambo och barn Student Fysisk 

butik 

Filip H. 23 Sambo Student Online 

Amalia 24 Sambo Arbetar heltid Online Josefine 28 Sambo och barn Föräldraledig Online 

Carl 29 Sambo och barn Föräldraledig Fysisk 

butik 

Li 28 Sambo och barn Föräldraledig Online 

Daniel 34 Själv Arbetar heltid Online Marcus 26 Själv Arbetar heltid Online 

Elin 24 Själv Arbetar heltid Online Tobias 27 Själv Arbetar heltid Fysisk 

butik 

Filip E. 27 Sambo Student Fysisk 

butik 

Victor 23 Sambo Student Online 
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3.4 Intervjuer 

Personliga intervjuer med samtliga respondenter har genomförts i denna studie, då intervjuer 

ger information om vilka attityder, normer, åsikter och värderingar de har (Bryman & Bell 

2014).  Eftersom denna studie avser att finna orsaker till varför konsumenter väljer att handla 

livsmedel online, och vilka faktorer som påverkar deras köpbeslut, föll det sig naturligt att 

använda intervjuer. 

 

För denna studie har semistrukturerade intervjuer genomförts för att generera en djupare 

förståelse kring hur respondenterna beter sig när de köper livsmedel på internet. De 

semistrukturerade intervjuerna har möjliggjort för respondenterna att till viss del tala fritt kring 

ämnet och därmed banat väg för ytterligare diskussionsområden. Semistrukturerade intervjuer 

utgår från en så kallad intervjuguide, vilket är en lista över teman som är relevanta för 

undersökningen och bör beröras, men respondenterna ges ändå stor frihet att svara fritt på 

frågorna. Vid intervjutillfället behöver inte frågorna ställas i den ordning de är listade i guiden, 

och det är även möjligt att addera frågor allt eftersom (Bryman & Bell 2014). 

 

Intervjuguiden som skapades för denna studie berör allmänt konsumentbeteende, pris, 

livsmedel online samt förpackningsdesign och varumärke. Denna utgår från de teorier och 

tidigare forskning som presenterats under rubrik 2. Teoretisk referensram. För Intervjuguide se 

Bilaga 1. 

 

3.5 Pilotstudie 

Efter att ha tagit fram intervjufrågor testades dem i en pilotstudie med två respondenter för att 

säkerställa att alla frågor var relevanta, av lämplig karaktär och möjliga att svara på. 

Pilotstudien genomfördes den 6 april 2018 i ett grupprum på Nacka Forums bibliotek. Den ena 

respondenten Emil, 27 år, hade tidigare handlat livsmedel online och fick svara på frågorna 

avsedda för respondenter som i dagsläget handlar online. Den andra respondenten David, 30 år, 

handlar inte livsmedel online och fick därmed svara på frågorna avsedda för de som ej handlar 

livsmedel online. Det dök inte upp några svårigheter i att förstå syftet med undersökningen och 

båda respondenterna förstod frågorna korrekt. 
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3.6 Insamling och bearbetning av data 

Denna studie bygger på primärdata från semi-strukturerade intervjuer med 12 stycken 

respondenter. Den insamlade datan har sedan ställts i förhållande till teorier och tidigare 

forskning inom området för köpbeteende, onlinehandel och livsmedel. Litteraturen består av 

vetenskapliga artiklar och avhandlingar hämtade från databaser samt tryckta och elektroniska 

böcker. 

 

Samtliga intervjuer för denna studie genomfördes mellan den 11–13 april samt den 16 april 

2018. Platserna för intervjuerna har varierat för att underlätta för respondenterna samt för att 

säkerställa att de kände sig bekväma och trygga i den omgivande miljön. Inför varje intervju 

informerades vederbörande om studiens syfte och med hjälp av röstinspelning på mobiltelefon 

spelades alla intervjuer in med tillstånd från respondenterna. Samtidigt antecknades även vissa 

svar och annan relevant information på dator. Intervjuerna utfördes av båda författarna där den 

ena agerade som moderator och förde samtalet framåt, medan den andra dokumenterade stödord 

för det som sades samt kunde även inflika med följdfrågor under samtalets gång. Detta 

tillvägagångssätt är lämpligt för att få ut så mycket som möjligt av intervjun, och säkerställa att 

all information inte går förlorad om exempelvis tekniken fallerar (Ahrne & Svensson 2015). 

 

Efteråt transkriberades intervjuerna och en övergripande sammanställning av samtliga 

respondenters svar sattes ihop för att skapa en bättre överblick.  Transkribering innebär att det 

inspelade materialet ordagrant skrivs ner så snart som möjligt efter intervjun. Detta underlättar 

bland annat för att en noggrann analys ska kunna göras (Bryman & Bell 2014). Efter detta 

analyserades sammanställningen för att finna mönster i svaren och utifrån detta delades de in i 

fyra kategorier för en slutgiltig analys av empirin. Dessa kategorier är hämtade ur 

intervjuguiden: allmänt köpbeteende, pris, livsmedel online samt förpackningsdesign & 

varumärke.  

 

3.7 Studiens kvalité 

Vid bedömning av kvalité gällande kvalitativa studier undersöks de två kriterierna trovärdighet 

och äkthet. Trovärdighet består av de fyra delkriterierna tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet och konfirmering. Tillförlitlighet innebär säkerställning av att forskningen utförts i 

enlighet med de regler som finns samt att forskaren återkopplar till respondenterna för att 

kontrollera huruvida den insamlade datan är korrekt eller ej, för att inte återge falsk information 
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(Bryman & Bell 2014). För att påvisa tillförlitlighet i denna studie har respondenterna vid varje 

intervju fått förfrågan om att i efterhand lägga till kommentarer. De har även haft möjlighet att 

själva ställa frågor till forskarna gällande undersökningen om de har haft sådana. 

 

Överförbarhet innebär att undersöka om resultaten går att tillämpa på andra individer och 

miljöer än de undersökta, och med pålitlighet menas att det hela tiden framgår en fullständig 

redogörelse av studiens alla faser (Bryman & Bell 2014). För att uppfylla dessa två kriterier har 

det under tiden för studien hela tiden arbetats med utförliga redogörelser och transparens i alla 

delar. Detta för att möjliggöra att i framtiden kunna genomföra en liknande eller replikerad 

studie. 

 

Konfirmering betyder att forskaren försöker framställa att denne inte låtit personliga 

värderingar påverka studien i någon form (Bryman & Bell 2014). Personliga värderingar har 

utelämnats ur denna studie för att inte påverka respondenternas åsikter och värderingar. Detta 

har skett genom att respondenternas svar på frågorna har styrt vilken riktning intervjuerna har 

tagit. Författarna har även undvikit att kommentera respondenternas svar med egna åsikter. 

 

Trots att äkthet är ett viktigt kriterium och bygger på flera delkriterier, har det inte något större 

inflytande, och det finns skilda meningar över hur det påverkat forskning. Det viktigaste av 

äkthetskriterierna är att forskaren bör ge en rättvis bild av de åsikter och uppfattningar 

respondenterna har (Bryman & Bell 2014). För att uppnå äkthet i denna studie har de inspelade 

intervjuerna spelats upp flera gånger i samband med att anteckningarna har granskats. Detta för 

att säkerställa att respondenternas svar har tolkats rätt till högsta möjliga grad. 

 

3.8 Etiska aspekter 

Det är viktigt att ha etiska principer i åtanke när en undersökning genomförs. Enligt Diener och 

Crandall finns det fyra huvudsakliga områden som bör tas i beaktning, vilka innefattar huruvida 

studien kan komma att skada deltagarna på något sätt, om det finns någon brist på samtycke 

från deltagarna, om det på inkräktar på deltagarnas privatliv och om bedrägeri, falsk 

information eller undanhållande av information förekommer (Bryman & Bell 2014). För att 

inte orsaka skada hos deltagarna har de blivit väl informerade om studiens syfte och givits 

möjlighet till att vara anonyma. Samtliga deltagare har frivilligt ställt upp i undersökningen och 

muntligt godkänt användandet av relevant information samt intervjuinspelning. 
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4. Resultat & Analys 

I denna studie har resultat och analys vävts samman för att minska upprepning och för att ge 

läsaren en enklare överblick av resultatet. I följande kategorier har den insamlade datan 

analyserats i förhållande till den teoretiska referensramen. 

 

4.1 Allmänt köpbeteende 

Överlag tycker de flesta respondenter att det är kul att handla livsmedel, dock anser vissa att 

det är jobbigt och att det är en ofrivillig vardagssyssla som måste göras. Det framkommer att 

de som finner ett nöje i att handla livsmedel ofta även har ett intresse för matlagning, och att de 

gärna lägger mer tid på att välja varor, oavsett om det är i fysisk butik eller online. 

Respondenterna vill ha mer tid på sig att välja varor då de har någonting specifikt i åtanke, 

exempelvis när de planerat att laga en viss typ av rätt till helgen, men om de måste handla på 

väg hem från jobbet vill de att det ska gå fort. Det har visat sig vara viktigt för konsumenten att 

det är rätt tidpunkt för att de ska lägga tid på att granska varorna och i slutändan uppleva att de 

tagit ett bra beslut (Kotler & Keller 2006). För majoriteten av de som handlar online är det inte 

av stor betydelse att det ska gå fort när de handlar, utan de tar gärna god tid på sig att se genom 

varorna. Ett flertal studier nämner att de som handlar online gör det för att spara tid 

(Morganosky & Cude 2000; Verhoef & Langerak 2001; Wallström et al. 2017), vilket inte 

stämmer helt överens med detta resultat. Dock påpekar Koufaris (2001) att det råder mindre 

tidspress online än i fysisk butik. 

 

Av de respondenter som har barn i hushållet ansåg alla att det påverkar inköpen i den mån att 

det tar längre tid att utföra shoppingen, samt att det är påfrestande då barnen är med i butik eller 

kräver uppmärksamhet vid de tillfällen respondenterna sätter sig vid datorn för att beställa hem 

varor. Det blir då viktigare att ha alla varor hemma och därför blir det viktigare att storhandla. 

De som handlar online storhandlar en gång per månad och kompletterar sedan i fysisk butik 

ungefär två gånger per vecka. De som enbart handlar i fysisk butik handlar med jämnare 

mellanrum och storhandlar inte på samma sätt, utan gör ett större inköp av livsmedel omkring 

en gång per vecka. Det skiljer sig lite i vad för typ av produkter som oftast inhandlas, mellan 

de som handlar online och i fysisk butik. De som handlar i fysisk butik köper vanligtvis mycket 

frukt, grönsaker och mejeriprodukter medan de som handlar online köper mer frys- och 

torrvaror. 
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“Ja, jag gör alltid impulsköp. Jag kan inte gå i butik utan att köpa något, tänker alltid ut en 

anledning till varför jag ska ha det” - Elin, 21 

 

Studien berörde även impulsköp och det framgår att de som handlar i fysisk butik upplever att 

de är mer benägna att göra impulsköp än de som handlar online. De anser att de blir påverkade 

av erbjudanden, nya varor och att det kan uppstå ett sug efter någonting de ser. De som handlar 

online däremot är medvetna om att de gör färre impulsköp då de handlar på nätet. Li nämner 

bland annat att det är lättare att bli sugen på något hon ser framför sig i fysisk butik än när hon 

ser en bild på internet. Även Elin påpekar att hon har svårare att låta bli vissa produkter i fysisk 

butik. Detta går emot vad Koufaris påstår om att impulsköp kan vara lättare att åstadkomma 

online på grund av anonymitet och mindre tidspress (Koufaris 2002). 

 

4.2 Pris 

Efter att ha diskuterat betydelsen av pris för livsmedel med respondenterna fanns det fler tydliga 

skillnader sett till sysselsättning snarare än huruvida de handlar online eller i fysiska butiker. 

Studenterna anser att priset är viktigt men att det inte är den avgörande faktorn till köpbeslutet. 

Även föräldrarna menar att priset spelar en stor roll, men att det är andra värderingar som är 

avgörande. Vissa väljer snarare efter kvalité, ursprung eller utefter miljöaspekter. Andra betalar 

hellre mer om det innebär bekvämlighet. Överlag letar respondenterna inte upp rabatter och 

erbjudanden i förväg, utan lägger bara märke till erbjudanden om de blir direkt utsatta för dem, 

och de få som väljer att söka rabatter gör det antingen veckovis i applikationer på mobilen eller 

direkt i fysiska butiker. Här framkommer det även att de som handlar online ser kampanjer 

direkt på webbutikens startsida när de ska handla. 

 

Det diskuterades även om respondenterna uppfattade priset för att handla online som dyrare. 

Det framkommer att onlineshopping av livsmedel inte framstår som dyrare förutom att det 

eventuellt tillkommer en fraktavgift. Respondenterna tyckte snarare att det borde vara billigare 

att handla online då företagens personal- och lokalkostnader ser annorlunda ut. De som handlar 

online hade inget konkret underlag för att det varken är billigare eller dyrare att beställa hem 

varor, dock uppfattar de flesta att varorna online har ett lite högre pris. Filip H. uttrycker att det 

kan hända att det blir billigare eftersom att han köper fler storpack. Detta kan kopplas till de 
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resultat Anesbury et al. (2015) lagt fram, om att konsumenter som handlar online är mer 

benägna att handla större flerpack. 

 

Om det hade varit mycket billigare att handla i fysisk butik hade respondenterna som redan 

handlar online kunnat tänka sig att avstå från bekvämligheten. Däremot menar de respondenter 

som handlar i fysisk butik att det krävs någonting mer än billigare pris, för att de ska övergå till 

att köpa livsmedel online. Tobias säger att det behövs någonting av mervärde, men kan inte 

förklara exakt vad han är ute efter trots att många av hans vänner talat gott om att handla 

livsmedel online. Detta går i motsatt riktning än vad Sreeram, Kesharwani & Desai (2017) 

påstår om att människor förlitar sig på den subjektiva normen och andra människors beteende. 

Samtidigt väljer Carl hellre att packa varorna själv än att låta någon annan göra det åt honom, 

vilket kan kopplas till Theory of Planned Behaviour och att förväntad kontroll över beteende 

utgör hur en individ planerar sitt agerande (Baines & Fill 2014). 

 

Sammantaget är det inte priset som är en avgörande faktor för huruvida respondenterna väljer 

att handla online eller inte. Dessa resultat stämmer överens med att konsumenter som handlar 

online är mindre priskänsliga (Anesbury et al. 2015), men går emot Koufaris (2002) och 

Wallströms (2017) iakttagelser om att priset har stor betydelse vid köp online. 

 

4.3 Livsmedel online 

Morganosky & Cude (2000) menar att bekvämlighet och tidssparande är huvudanledningar till 

att handla online. Även Verhoef & Langerak (2001) bekräftar detta som fördelar med att handla 

livsmedel online, då det inte kräver någon form av transport eller fysisk ansträngning. Detta 

stämmer väl överens med vad respondenterna i denna undersökning har som anledningar till 

varför de börjat handla livsmedel online. De som handlar online ser fördelar med att slippa bära 

hem tunga produkter, och släpa med dem på kollektivtrafiken. Li nämner att det är fördelaktigt 

för äldre och rörelsehindrade, och faktum är att Marcus började handla online på grund av att 

han skadade sitt ena ben. Att kunna handla vilken tid som helst på dygnet, slippa befinna sig i 

en stressig butiksmiljö samt mindre miljöpåverkan är andra faktorer som respondenterna har en 

positiv inställning till. Det sistnämnda stärker Hansens (2008) yttrande om att konsumenter som 

handlar livsmedel online lägger betoning på att de inte behöver lämna hemmet för den 

stressfulla situation som uppstår i butik under rusningstid. 
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Trots att de som handlar online tycker det är smidigt, anser vissa som inte handlat online att det 

verkar krångligt. Anledningen till att några av respondenterna inte handlat online är att de ännu 

inte blivit helt övertygande om varför de bör göra det. De har alla funderat på att testa vid ett 

eller annat tillfälle, men det har aldrig lett till ett faktiskt köp. Respondenterna upplever det som 

tråkigt att befinna sig på internet, och de som tycker om att handla i fysisk butik tror även att 

de skulle förlora en del av den sociala kontexten. Att känna sådan oro kring den sociala 

upplevelsen är inte ovanligt enligt Hansen (2008), och det stämmer överens med Verhoef och 

Langeraks (2001) påstående om att de som ser aktiviteten att handla som njutningsfull, kan 

känna att de går miste om någonting om de istället handlar online. Då den fysiska kontakten 

med en butik uteblir är det extra viktigt för företag att uppnå tillförlitlighet online eftersom det 

är en viktig aspekt för att kunder ska vara villiga att handla (Bilighan 2016; Gefen, Karahanna 

& Straub 2003). Det är enligt Bilighan (2016) även viktigt att kartlägga de hedonistiska 

faktorerna på en webbsida eftersom det har stor betydelse för de kunder som tycker att shopping 

är en njutningsfull aktivitet. Några respondenter nämner även att de ser risker gällande att inte 

ha någon kontroll över vilka varor som väljs, eftersom de vill se och känna på varorna innan de 

tar ett köpbeslut. Carl, Alona och Elin nämner dessutom att de upplever e-handel som ett hot 

mot fysiska butiker och ser det som en negativ aspekt av att handla livsmedel online. Även de 

respondenter som handlar online håller med om ovan nämnda nackdelar. De som handlar i 

fysiska butiker spekulerar även kring vad de ser för eventuella fördelar, och nämner att de skulle 

kunna spara tid och tror att det finns större utbud av produkter online. 

 

“Det var en gång vi skulle prova att handla online men det blev aldrig något av det. Jag tror 

jag tröttnade redan vid att skapa en profil” - Carl, 29 

 

Verhoef och Langerak (2001) nämner att ett stort produktutbud är en anledning till varför 

konsumenter väljer att handla online, och för respondenterna i denna undersökning är just 

produktutbudet en viktig faktor. De flesta nämner att de väljer att handla på antingen ICA eller 

MatHem av just den anledningen. Ett fåtal beställer livsmedel från Hemköp, Matsmart och 

Mat.se, men endast Daniel väljer att handla på Coop, och enbart på grund av att han får SAS 

Eurobonuspoäng. Även Josefine hade börjat testa Coop en gång men avslutade aldrig köpet då 

sidan var för krånglig. Detta kan kopplas till att om koncentrationen blir störd vid shopping 

online avtar Flow, vilket har visat sig reducera tillfredsställelsen från upplevelsen (Koufaris 

2002). Även de respondenter som handlar i fysisk butik tror att de skulle välja ICA och/eller 
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MatHem om de började handla online, eftersom de anser att MatHem gjort störst intryck på 

dem med sin marknadsföring och för att de är väl bekanta med ICAs utbud och bonussystem. 

Detta kan kopplas till att företag som framstår kompetenta kan påverka kunders förtroende och 

köpintention online. Ett stort och välkänt företag som visar att de är villiga att anpassa sig till 

kunden med exempelvis brett utbud skapar förtroende för företagets webbutik (Chen & Barnes 

2007). Även om den fysiska ansträngningen och momentet med att behöva ta sig till en fysisk 

butik uteblir, och ses som en fördel till att handla online (Verhoef & Langerak 2001), har 

respondenterna som handlar i fysisk butik delade meningar kring huruvida de skulle välja att få 

hem varorna. Hälften anser att det är svårt att planera in hemleverans på grund av att de måste 

vara hemma, medan den andra hälften anser att de lika gärna kan handla i butiken om de ändå 

måste ta sig dit. Alla av de respondenter som i dagsläget handlar livsmedel online väljer alla att 

få hemleverans, förutom Victor som hämtar i fysisk butik då han aldrig vet när han kommer att 

kunna vara hemma. 

 

Gällande de respondenter som handlar livsmedel online ser köpbeteendet snarlikt ut. Väl på 

hemsidan använder majoriteten av respondenterna sökfältet för att hitta specifika varor i de fall 

de redan vet vad de behöver. Kampanjpriser presenteras oftast på startsidan och de flesta börjar 

med att gå igenom dessa. När de vill ha inspiration, se över fler alternativ eller bli påminda om 

glömda varor söker de igenom relevanta kategorier. Väldigt få av respondenterna använder 

recept som presenteras på webbsidan för att välja ut varor. Li nämner att hon går mycket efter 

bilder då hon väljer produkter, och föredrar därför webbutiker med större och bättre 

produktbilder. Detta är både kopplat till hur användbar sidan upplevs i enlighet med TAM 

(Gefen, Karahanna & Straub 2003) och hur en webbsida skapar Flow genom hedonistiska 

attribut med hjälp av exempelvis webbsidans design, vilket leder till att sidan upplevs som 

användbar (Hoffman & Novak 2009). Desto mer användbara funktioner eller information en 

webbsida erbjuder, desto högre förtroende får webbsidan (Chen & Barnes 2007). 

 

“Jag tror jag handlar mycket efter bild, det som tilltalar mig. Jag vill se produkten framför 

mig och då spelar bilden en stor roll” - Li, 28 år 

 

Respondenterna tillfrågades även hur de upplever inköp av frukt och grönt online och det 

framkommer att de som handlar i fysisk butik har skilda meningar kring detta. Tobias förutsätter 

att varorna som packas håller god kvalité, medan Carl och Filip E. inte tror att de skulle köpa 
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frukt och grönt online, då de tidigare testat att beställa hem färdiga matkassar och fått dåliga 

varor. Detta kan förklaras med det Baines & Fill (2014) lyfter fram, om att en konsuments 

köpbeslut påverkas av tidigare upplevelser. Även Kotler & Keller (2006) menar att en dålig 

upplevelse för konsumenten kan leda till negativa konsekvenser för ett företag. De som handlar 

online ser inga större problem med att få dessa typer av varor hanterade, men majoriteten av 

respondenter var eniga om att den känsligaste varan är avokado och väljer därmed att köpa 

frukten i fysisk butik. 

 

Det framkommer att samtliga respondenter upplever att de har god internetvana och är bekväma 

med att göra köp online. Tidigare studier menar på att en stor anledning att inte handla online 

är den osäkerhet som uppstår i de fall en konsument inte upplever en teknologi som 

användarvänlig. Användarvänligheten påverkar även hur användbar en teknologi uppfattas vara 

för konsumentens behov (Davis, Bagozzi & Warshaw 1989). Detta stämmer inte helt överens 

med denna studies resultat; även om respondenterna inte ser något problem i att använda 

teknologin är det för vissa respondenter andra faktorer som påverkar om det känns användbart 

att handla online eller ej. 

 

4.4 Förpackningsdesign och varumärke 

De flesta respondenter anser att produkternas förpackningsdesign spelar stor roll för dem när 

de köper livsmedel. Det är dock svårt att se ett mönster på hur det är avgörande, då samtliga 

respondenter har olika uppfattningar om vad begreppet förpackningsdesign innebär. När det 

gäller den fysiska formen på en förpackning ansåg respondenterna överlag att den inte var lika 

avgörande som den dekorativa designen. Medan en respondent anser att det är viktigt att 

förpackningen ser tilltalande ut i de fall den ska stå framme, väljer en annan förpackning efter 

funktionalitet och huruvida den får plats i ett skåp. Det går ej att dra några direkta slutsatser 

kring förpackningsdesign och förpackningsform på grund av de skilda uppfattningarna om 

innebörden av förpackningsdesign, men det framkommer tydligt att alla påverkas av det på ett 

eller annat sätt. 

 

Samtliga respondenter fick frågan huruvida de anser att utseendet på en förpackning går före 

innehållet eller tvärtom, och av de totalt 12 respondenterna svarade alla förutom Filip E. att 

innehållet går först, eller att de “hoppas att det gör det”. Filip E. svarade att han i ungefär 60% 

procent av fallen låter innehållet gå först, men i övrigt väljer förpackning efter utseende. För 
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Filip E. var det väldigt viktigt att en produkt som står framme ser tilltalande ut, och han själv 

anser sig vara trogen de varumärken som erbjuder estetiska förpackningar. Likt resultaten från 

Wangs studie tyder det på att Filips attityd till vissa varumärken får honom att känna trygghet 

i de varumärken han väljer, då de ger honom ett löfte kring förväntningarna på produktkvalité 

(Wang 2013). 

 

Hälften av respondenterna påstår att de alltid väljer samma varumärke, men de flesta som 

svarade som inte gör det har ett eller fler varumärken de håller sig trogna till. Carl, som inte 

alltid väljer samma varumärke, förklarar att anledningen till varför han ändå är trogen vissa 

varumärken är att han provat på exempelvis olika typer av smör, men sedan återgått till Bregott 

av den enkla anledningen att det gav en bättre smakupplevelse. Amalia, som nästan alltid väljer 

samma varumärke, gör det på grund av att produkternas ursprung ligger henne varmt om hjärta, 

men även för att hon anser sig vara van vid vissa produkter som funnits i hemmet under den 

tiden hon växte upp. Att Amalia väljer produkter hon vuxit upp med kan kopplas till Baines & 

Fills (2014) påstående om att en konsuments köpbeslut påverkas av dennes inlärning och 

tidigare upplevelser. 

 

Respondenterna blev tillfrågade huruvida de väljer en annan typ av produkt än den de avsett 

köpa från början om det innebar en lägre kostnad för dem. Denna fråga var tänkt för att 

undersöka åsikter kring pris men visade sig istället beröra varumärken, då respondenterna som 

ej väljer ett billigare substitut menar att de avstår på grund av att de är trogna ett specifikt märke. 

De respondenter som svarade att de kan tänka sig att välja en annan produkt uttryckte även de 

starka meningar kring varumärke. De skulle inte välja ett substitut från ett märke de uppfattar 

har sämre kvalité. Här nämner de flesta ICA Basic och menar att dessa produkter har en tråkig 

design som gör att förväntningarna på kvalitén blir låga. Dock påpekar flera respondenter att 

ICAs övriga sortiment går an för att det upplevs vara bättre. Detta stämmer väl överens med att 

attityd kring förpackningsdesign indirekt har ett inflytande över förväntningar kring 

produktvärdet och att konsumenter väljer förpackningar som är estetiskt tilltalande (Reimann 

et al. 2010; Wang 2013). 
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5. Slutsats 

Syftet med denna studie har varit att erhålla en djupare förståelse för hur konsumenter förhåller 

sig till köp av livsmedel online, samt undersöka vad som påverkar de faktiska köpbesluten. 

 

Den främsta anledningen att konsumenter väljer att handla livsmedel online är bekvämlighet, 

eftersom de vill slippa bära hem varor och undvika stressiga miljöer i fysiska butiker. 

Konsumenterna väljer att beställa varor på nätet för att kunna få hem många produkter på en 

gång, och för att de upplever att webbutikerna har större utbud än de fysiska butikerna. Detta 

resultat bekräftar därmed tidigare forskning, bland annat av Morganosky & Cude (2000). För 

respondenterna i denna studie har priset ingen större inverkan på valet att börja handla 

livsmedel online eller på deras köpbeslut, men deras köpbeteende online är mer strukturerat 

vilket bidrar till färre impulsköp. Resultaten gällande pris överensstämmer med tidigare 

forskning av Anesbury et al. (2015) där priset inte varit en avgörande faktor, men eftersom det 

motsäger tidigare forskning av Koufaris (2002) och Wallström et al. (2016) går det inte att dra 

en fullstsändig slutsats kring pris, förutom att det för respondenterna i denna studie inte är den 

främsta avgörande faktorn. Resultaten kring tid är olikt tidigare forskning, som säger att 

tidssparande är en huvudanledning till att börja handla online (Sreeram, Kesharwani & Desai 

2017). Trots att de konsumenter som handlar livsmedel online påstår att de sparar tid genom att 

göra inköp på nätet, spenderar de gärna tid på att gå igenom varorna. Genom en kvalitativ metod 

har denna studie bidragit med en djupare förståelse för konsumenternas beteende, då det 

framgår att de har en tvetydig uppfattning om sitt tidssparande. Anledningen till att 

konsumenter väljer att avstå från att handla livsmedel online är främst förlorad kontroll över 

situationen, i den mån att de inte får känna och se på varorna innan köp. Konsumenterna 

upplever även en oro kring transporten av varorna och den sociala kontexten som uteblir om de 

övergår till e-handel. Trots god internetvana anser konsumenterna ibland att webbsidor upplevs 

som komplicerade, och det är väldigt viktigt för dem att webbutikerna erbjuder en smidig och 

rproblemfri köpupplevelse. Vid val av webbutik väljer konsumenterna utefter igenkänning och 

lojalitet kopplat till tidigare erfarenheter, samt påverkan från butikernas marknadsföring. 

 

Gällande köpbeslut söker konsumenterna innehållsmässig kvalité i första hand, oavsett om de 

handlar livsmedel online eller i fysisk butik. Vad som sedan avgör det faktiska valet skiljer sig 

mellan konsumenterna som individer, där det för vissa är viktigare med bra priser medan andra 

söker sig till attraktiva former och designer eller familjära varumärken. Utseendet på produkten 
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påverkar uppfattningar om varumärket vilket i sin tur bidrar till den upplevda kvaliteten. Detta 

leder slutligen till vilken attityd en konsument har gentemot en vara. 

 

Tidigare forskning har främst utgått från kvantitativa metoder och forskning inom kontexten 

för livsmedel har visat sig vara ett område under utveckling. Genom en kvalitativ ansats har 

denna studie genererat djupare insikter kring konsumenters tankar och attityder gällande köp 

av livsmedel online, vilket är relevant för att få en djupare förståelse för konsumentbeteende i 

helhet. Resultatet från denna studie innebär ett empiriskt bidrag till forskningen inom 

konsumentbeteende online gällande livsmedel, vilket är av stor innebörd för fältets vidare 

utveckling. Då rapporter och forskning visar på att livsmedelshandeln online de senaste åren 

börjat ta fart är det av stor innebörd att förstå vad som motiverar konsumenterna till köp online. 

Resultaten från denna studie kan bidra med insikter gällande hur e-handlare inom 

livsmedelsbranschen skulle kunna optimera sina webbutiker för att ge konsumenten en 

tillfredsställande köpupplevelse samt bibehålla befintliga kunder och erhålla nya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

6. Avslutande diskussion 

Det framkom en del intressanta åsikter kring köp av livsmedel online som kan vara värda att 

nämna. Bland annat uppgav de flesta att de gärna ville ha tid till att handla och se över varorna, 

men påpekade samtidigt att en av fördelarna med att handla online var att de sparade tid. Detta 

kan bero på att de inte behöver genomföra köpet online direkt, utan kan återkomma när det bäst 

passar konsumenten, och därmed kan ta längre tid på sig. Att respondenterna som handlar 

online oftast vill ta god tid på sig när de handlar kan även innebära att de vid användning av 

webbsidan har uppnått det Flow som Hoffman och Novak (2009) diskuterar, vilket bland annat 

innebär att användaren blir omedveten om tid. Utifrån intervjuerna framkom även att några 

respondenter upplevde e-handelns hot gentemot fysiska butiker som en nackdel med att handla 

online. Detta är intressant då det inte var någonting som förväntades komma på tal, och som 

författarna av denna studie inte heller hade tänkt på innan. Vid frågor gällande köp av frukt och 

grönsaker online fanns det förväntningar om att respondenterna skulle vara negativt inställda 

till detta. Däremot visade resultatet på att de inte hade några större problem med detta, förutom 

med enstaka varianter av frukt och grönt där en majoritet påpekade avokado som problematisk 

att få levererad i rätt mognad. Avslutningsvis var det intressant att se hur respondenterna under 

intervjuernas gång började reflektera över sina val. Tobias hade aldrig tidigare övervägt att 

handla livsmedel online men nämnde att han “kanske borde testa det nu”. Li hade inte tänkt på 

att det går att hitta erbjudanden innan hon handlar, och Marcus övervägde att börja handla från 

ICA istället för MatHem eftersom han trots allt är mer van vid ICA som butik. 

 

6.1 Vidare forskning 

För att stärka resultaten av denna studie skulle det vara lämpligt att utföra observationer för att 

se om konsumenterna faktiskt beter sig på det sätt de påstår att de gör. Det vore även av stort 

intresse att undersöka konsumenternas attityder till inköp av livsmedel online i en annan 

kontext. De faktorer som berörs i denna studie har tidigare inte tillämpats i samband med hur 

respondenternas familjeförhållanden ser ut. Att kartlägga hur köpbeslut och köpbeteende 

påverkas av andra familjemedlemmar eller personer som konsumenterna delar boende med 

skulle ge en större förståelse för fenomenet livsmedel online. Slutligen vore det lämpligt att 

undersöka hur företag som bedriver e-handel av livsmedel förhåller sig till de resultat som 

framkommit av denna studie. Det vore av stort intresse att ställa företagens e-handelsstrategier 

i jämförelse med hur konsumenterna uppfattar dem. 
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Bilaga: Intervjuguide 
 

 

Allmänt köpbeteende 

 

Tycker du att det är kul att handla livsmedel? 

 

Vill du att det ska gå fort? Vill du ha gott om tid för att se och känna på varor? 

 

Finns några barn i hushållet? Om ja, påverkar det hur ni handlar? 

 

Hur ofta handlar du? 

 

Vad brukar du handla oftast? (basvaror) 

 

Anser du att du gör många impulsköp? 

 

 

Pris 

 

Hur viktigt är priset för dig?  

 

Brukar du kolla rabatter innan du handlar? 

 

(Har ej handlat online) 

Letar du aktivt rabatter butiken? 

 

(Har handlat online) 

Letar du aktivt rabatter på hemsidan? 

 

Väljer du en annan vara till kampanjpris än den du avsett att köpa från början? 

 

Uppfattar du shopping online som dyrare? 

 

(Har handlat online) 

Om det skulle vara mycket billigare att handla i butik än online, hade du då valt att börja handla 

i butik istället? 

 

(Har ej handlat online) 

Om det skulle vara billigare att handla online än i butik, hade du då valt att börja handla online 

istället?  

 

 



 

Livsmedel online 

 

(Har ej handlat online) 

Varför handlar du inte online? (risker?) 

 

(Har ej handlat online) 

Har du någon gång handlat eller övervägt att handla online? 

 

(Har handlat online) 

Varför handlar du online och inte i butik? 

 

Vad anser du att det finns för fördelar med att handla online? 

 

Vilka nackdelar? 

 

(Har handlat online) 

Vilken/Vilka hemsidor väljer du att handla från? Varför? 

 

(Har ej handlat online) 

Om du skulle handla online, vilken hemsida skulle du välja och varför? 

 

(Har ej handlat online) 

Hade du valt att få hemleverans eller valt att hämta i butik om du börjar handla online? 

 

(Har handlat online) 

Hur hittar du varor? (Kategori, Söker, recept?) 

 

(Har handlat online) 

Är det någon produkt eller vara du inte köper online? 

 

Hur ser du på inköp av frukt och grönt online? 

 

(Har handlat online) 

Väljer du att få varorna hemskickade eller hämtar ut i butik? 

 

Hur van är du med online shopping generellt? 

 

Vad är det viktigaste för dig när du handlar livsmedel? 

 

 

 

 

 



 

Förpackningsdesign & varumärke 

 

Väljer du alltid samma varumärke? 

- Ja, varför? Nej, varför inte? 

 

Vad tänker du när du hör “förpackningsdesign?” 

 

Spelar det en stor roll för dig vid val av produkter? 

 

Har den fysiska formen på produkten någon betydelse? 

 

Anser du att utseendet på förpackningen går före innehållet eller tvärtom? 

 

Om du står inför ett val gällande en produkt, väljer du då efter; priset, utseendet, innehållet eller 

varumärket? 

 

 

Slutfråga: 

 

Vad är det viktigaste för dig när du handlar livsmedel? 

 

 


