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ABSTRACT 

 

The food industry is one of the fastest growing industries in Swedish e-commerce 

today. However, e-commerce still represents a very small part of the total food sales 

in Sweden. Experts have noted that, in order for e-commerce to expand in this field, 

Internet food sales must increase.  

 

The aim of this study is to form an understanding of why Swedes do not purchase 

more food products online. The theoretical framework consists of various marketing 

theories concerning consumer behavior and the acceptance of new innovations. The 

methodology used for the purpose of this study has a qualitative approach and in 

order to answer the questions at hand two focus groups were assembled. The first 

group of respondents consists of young adults aged 22-29 years old and the second 

group consists of parents with children living at home. This categorization is 

motivated firstly by the fact that the group of young adults have had access to the 

Internet from a very early age, thus affecting the way they relate to and use it. 

Secondly the group of parents with children living at home was chosen because they 

belong to the category of consumers with the greatest online purchasing power.  

 

The focus groups were analyzed separately and by applying a comparative analysis 

some similarities and differences were addressed. The results of this study indicate 

that Swedes do not purchase food products online because of three main reasons. First 

there is poor knowledge of how e-commerce of food products online works, which 

makes consumers skeptical. Secondly consumers want to survey the perishable 

products, which the Internet cannot offer. Finally grocery shopping is a habitual 

behavior which is difficult to change. In addition, the results showed that parents with 

children living at home belong to the group of consumers that is more likely to 

embrace e-commerce related to the food industry. 

 

 

 

Keywords: E-commerce, Groceries, Consumer behaviour, Sales channels, 

Dimensions of Innovations, Focus groups. 
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SAMMANFATTNING 

 

Livsmedelsbranschen är en av de branscher som har kraftigast tillväxt inom e-handeln 

i Sverige. Trots detta utgör e-handeln fortfarande en mycket liten del av den totala 

livsmedelsförsäljningen. Experter anser att det är viktigt att livsmedelsförsäljningen 

ökar på Internet för att e-handeln över lag ska kunna nå nya höjder.  

 

Syftet med uppsatsen är att skapa en förståelse för varför svenskar inte handlar 

livsmedel i större utsträckning på Internet. Den teoretiska utgångspunkten baseras 

främst på olika marknadsföringsteorier som berör konsumentbeteende och acceptans 

av nya innovationer. Studiens metod är av kvalitativ ansats och två fokusgrupper har 

använts till förfogande. Den första fokusgruppen består av unga deltagare i åldrarna 

22-29 år och den andra består av föräldrar till hemmavarande barn. Den unga gruppen 

valdes för att de är den första vuxna generationen som växt upp med Internet och 

därmed är internetvana. Föräldrarna valdes då de är den grupp som e-handlar mest på 

Internet idag.  

 

Fokusgruppernas resultat har analyserats var för sig men vissa likheter och skillnader 

har tagits upp i en jämförande analys. Resultatet för denna studie visade en indikation 

på att svenskar inte e-handlar livsmedel av fram för allt tre anledningar. Först och 

främst finns det en stor okunskap över hur det går till när man handlar livsmedel på 

Internet, vilket gör konsumenterna skeptiska. Man vill även ha kontroll över vilka 

färskvaror som man inhandlar, vilket Internet inte kan erbjuda. Slutligen är handel av 

livsmedel ett invant beteende, vilket är svårt att förändra.  Dessutom visade resultatet 

att föräldrar till hemmavarande barn är den grupp som har lättast att ta till sig e-handel 

inom livsmedel.   

 

 

 

 

 

Nyckelord: E-handel, Livsmedel, Konsumentbeteende, Försäljningskanaler, 

Innovationers dimensioner, Fokusgrupper. 
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1 

1. INLEDNING 
 

Bara under 2013 växte e-handeln inom livsmedel med 30 procent (Svensk 

Distanshandel, 2014). Därmed är branschen en av dem som har störst tillväxt på 

Internet. Trots den höga tillväxten procentuellt sett är tillväxten i antal fortfarande låg 

och en stor del av befolkningen använder fortfarande endast de fysiska 

livsmedelsbutikerna som försäljningskanal. Acceptansen av e-handel för denna typ av 

höga omsättningsprodukter blir högre ju mer Internetvana konsumenterna blir men 

utvecklingen är trög. Vad beror detta på? Har e-handeln unika förutsättningar i denna 

bransch? Varför är konsumenterna mindre villiga att byta försäljningskanal för denna 

typ av produkter? 

Inledningsvis i detta kapitel illustreras utvecklingen inom e-handeln överlag och 

livsmedelsbranschen de senaste åren för att skapa en förståelse för hur läget på 

marknaden ser ut idag. 

 

1.1 E-HANDELNS BRANSCHER OCH UTVECKLING 

 

I mitten av 1990-talet hade Internet gjort stora framsteg i samband med utvecklingen 

av world wide web. Den första e-handelssajten startades upp av det amerikanska 

företaget Amazon, som var den första att rikta sig till konsumenter. Det hade skapats 

stora förväntningar om en explosiv tillväxt av elektronisk handel och man ansåg att 

den traditionella handeln var närmast dödsdömd i konkurrensen med alla de 

kostnadseffektiva internetbaserade lösningarna som nu skulle finnas på marknaden. 

Man började satsa mycket optimistiskt på e-handel men sedan sprack den stora  

”IT-bubblan” i början av 2000-talet. (PostNord, Svensk Digital Handel och HUI 

Research, 2014) IT-kraschen medförde att många e-handelsbolag istället hade svårt 

att överleva. Mycket kapital hade satsats på dessa företag men marknaden och 

tekniken var inte riktigt redo vilket orsakade att få bolag överlevde. En av de största 

och mest omtalade konkurserna under den här tiden var boo.com som hann göra av 

med miljardbelopp innan bolaget gick i graven. Några av överlevarna klev dock 

starka ur krisen och finns kvar på marknaden än idag, däribland de välkända 
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varumärkena CDON, NetOnNet och Tradera (Jeppsson, 2001). I och med den hastiga 

teknikutvecklingen de senaste åren har förutsättningarna för e-handel blivit bättre. En 

större användning av bärbara medier såsom smartphones och läsplattor har bidragit 

till att öka bekvämligheten genom att man nu kan handla var man vill och när det 

passar en själv. Konsumenterna har insett fördelen med att inte längre behöva ta 

hänsyn till butikernas öppettider och dess läge för att kunna handla. (Solomon et al., 

2010:15) 

 

HUI följer tillsammans med Postnord och Svensk Distanshandel sedan år 2000 den 

svenska e-handelns utveckling genom rapporten e-barometern. 2013 visade den att 

den svenska detaljhandelns försäljning över Internet haft den kraftigaste tillväxten 

sedan 2007. Under 2013 omsatte den svenska e-handeln 37 miljarder kronor och totalt 

utgör e-handeln nu sex procent av den totala detaljhandeln i Sverige. Svenska 

konsumenter tillhör en av de konsumentgrupper som e-handlar mest i världen. 

Förklaringen till detta är att svenskarna ofta är mobilt uppkopplade och att tillgången 

till mobilt bredband är omfattande. Dessutom ligger svenska detaljhandelsföretag 

förhållandevis långt fram i utvecklingen. (PostNord, Svensk Distanshandel och HUI 

Research, 2014) 

 

 

 

 
                          (bildkälla; PostNord, Svensk Distanshandel och HUI Research, 2014) 
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De tre största mest framgångsrika branscherna på den svenska e-handelsmarknaden är 

idag hemelektronik, kläder och skor samt böcker och media (PostNord, Svensk 

Distanshandel och HUI Research, 2014). En bransch som har förändrats helt sedan  

e-handeln kom är resebranschen. Där har försäljning av resor via butiker och telefon 

minskat samtidigt som försäljningen har ökat drastiskt online. Konsumenterna kan 

idag hitta mer information om resmål hemma vid sin egen dator, surfplatta eller mobil 

än inne hos en resebyrå (Fredelius, 2009). Resehandeln är ett bra exempel på hur den 

fysiska butiken blivit en utställningslokal för e-handeln där det faktiska köpet ofta 

sker.  

 

E-handel växer idag kraftigare än den traditionella handeln, även om förändringen 

sker från låga nivåer i flera branscher då e-handeln fortfarande är inne i ett 

tillväxtstadie i sin livscykel. E-handelns utveckling förväntas fortsätta öka i snabb takt 

och bli etablerade i branscher utöver de befintliga mest framgångsrika branscherna. 

(GS1 Sweden, HUI Research AB, 2013) Även om e-handeln ökar över lag är det 

fortfarande långt ifrån alla företag som är villiga att sälja över Internet. Många gånger 

är det en rädsla för att konsumenterna fortfarande inte helt accepterat denna form av 

handel. 55 av de 133 största bolagen och kedjorna i detaljhandeln erbjuder fortfarande 

inte en e-handelstjänst, däribland företag såsom ICA, Rusta, Jula, Ö&B samt Åhléns 

(TT, 2014). För att e-handel ska kunna nå en högre nivå menar man främst att det 

krävs att svenskarna ska börja handla mer livsmedel via Internet (PostNord, Svensk 

Distanshandel och HUI Research, 2014). 

 

1.2 LIVSMEDELSBRANSCHEN OCH INTERNET 

 

Fenomenet med att handla mat på Internet är relativt nytt i Sverige. Det är få aktörer 

som funnits i mer än fem år som e-butik. De flesta har startat upp sin verksamhet de 

senaste fem åren och nu går utvecklingen i rasande fart. (Svensk Distanshandel, 2014) 

Enlig e-barometerns årsrapport 2013 omsattes två miljarder kronor av 

livsmedelsbranschen online, vilket fortfarande är en mycket liten del av branschens 

totala omsättning på 297 miljarder kronor. Fyra procent av svenskarna e-handlade 

någon gång livsmedel på Internet förra året till skillnad från exempelvis 
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Storbritanniens 27 procent. Trots att det fortfarande är relativt få svenskar som 

handlar livsmedel på Internet tror experter att branschen har fortsatt potential för hög 

tillväxt. (PostNord, Svensk Distanshandel och HUI Research, 2014) Man ser en 

särskilt hög potential för ökad e-handel av livsmedel hos de yngre, internetvana 

konsumenterna som nu växer upp och bildar familj. Då konsumenter i barnfamiljer 

ofta har brist på tid är de extra benägna att få maten hemlevererad. Men man ser även 

att den äldre målgruppen på sikt kommer att vilja e-handla livsmedel mer då man har 

sett värdet i hemleverans i kommuner och landsting, framförallt inom hemtjänsten 

och äldreboenden. (Svensk Distanshandel, 2014) 

 

Idag finns framförallt tre huvudinriktningar inom e-handel av livsmedel. Det är 

matvarukedjor med fullsorterat sortiment, ”matkassekonceptet” med recept och 

livsmedel till färdiga middagar samt mer nischade butiker, som har en viss typ av 

specialvaror som exempelvis ekologiska varor, fisk eller grönsaker. (Svensk 

Distanshandel, 2014) Den största e-butiken för dagligvaror är i dagsläget Mathem.se 

som startade upp så tidigt som 2006. Butiken, som enbart finns på Internet, erbjuder 

både fullsortiment och färdiga matkassar för försäljning i storstadsregionerna 

Stockholm med omnejd, Göteborg och Skåne. (Mathem, 2014) I matkassekonceptet 

var Middagsfrid först ut år 2007 och nu finns ett flertal företag som erbjuder samma 

koncept (Middagsfrid, 2014) 

 

När det gäller dagligvaruhandeln i Sverige utgörs branschen av en oligopolsituation 

med några stora aktörer som dominerar på marknaden. Siffror från 2012 visar att ICA 

är starkast med en marknadsandel på hela 50 procent, ett rejält försprång till tvåan 

Coop som utgör drygt en femtedel av marknaden tätt följt av Axfood (bland annat 

Willys, Hemköp, Tempo). De nästföljande bolagen Bergendahls, Lidl och Netto har 

bara marknadsdelar på knappt 12 procent tillsammans. (Delfi, DLF och Fri 

Köpenskap, 2013) Koncernen Axfood har i dagsläget bara e-handel mot företag; 

snabbgrossisten. De två största dagligvarukedjorna Coop och ICA har anammat den 

nya e-handelstrenden olika. Fram tills i år har det sett olika ut vad gäller strategi av  

e-handel. Coop startade sin e-handelstjänst i Stockholm och Mälardalen redan år 2008 

och efter den starka tillväxten expanderade de även till Göteborg. De förväntar sig 

fortfarande ökad tillväxt med deras online-tjänst och deras mål är att bli rikstäckande. 
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(Coop Sverige AB, 2014) Marknadsledaren ICA meddelade däremot så sent som i 

februari 2014 att de nu jobbar på en e-handelsplattform som planeras vara klar till 

slutet av 2014. ICA satsar på att bli marknadsledare även inom e-handeln och anser 

att det nu är rätt tidpunkt att äntra denna marknad då tekniken är utvecklad och 

kunderna redo. För ICA kommer e-handeln vara ett komplement till deras 

traditionella butiker och det kommer främst vara färdiga beställningar som kunden 

hämtar i butik snarare än hemleveranser. (Andersson, 2014) Konceptet skiljer sig 

därmed från konkurrenten Coop som valt att erhålla en fullsortimentsbutik med 

hemleverans. 

 

1.3 PROBLEMDISKUSSION MED RELATION TILL TIDIGARE 

FORSKNING 

 

Eftersom e-handeln är ett så pass nytt fenomen har många forskare intresserat sig för 

det under fram för allt de senaste 15 åren. Det finns forskning som berör 

konsumentbeteendet inom e-handel, vilket tas upp i uppsatsens teoretiska 

referensram, men lite aktuell forskning berör konsumentbeteendet för e-handel med 

höga omsättningsprodukter som livsmedelsprodukter ofta är.  

 

Enligt Seider et al. (2000) kan en av anledningarna till varför det går trögt för 

livsmedelsbranschen på Internet vara att den fulla potentialen begränsas av att vara 

bunden till leverans åt stora städer, med en relativt liten målmarknad. Därför tvingas 

företagen ta ut höga avgifter av konsumenterna. Mer forskning som är relevant för 

denna uppsats är den amerikanska studie som tagit fram shoppingtyper när det gäller 

e-handel av livsmedel (Rohm och Swaminathan, 2004). Det finns dock implikationer 

med att använda dessa studier för att kunna bedöma dagens konsumenter på 

livsmedelsmarknaden online. Anledningen till detta är att studien genomfördes för tio 

år sedan då livsmedelsmarknaden på Internet var i stort sett obefintlig. Urvalen i 

undersökningarna bestod därför förmodligen till stor del av innovativa konsumenter, 

så kallade ”early adopters”. Den ökade användningen av Internet och den mer 

accepterade och frekventa användningen av e-handel borde tillsammans med en stor 

förändring i tekniken under det senaste decenniet ha förändrat konsumenternas 
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beteende radikalt sedan studien gjordes. Dessutom undersöker den senare studien inte 

konsumenter som aldrig handlat mat på Internet tidigare. Med anledning av den ökade 

utbredningen av e-handeln i allmänhet och den stora procentuella ökningen av  

e-handel med livsmedel i synnerhet så finns det ett behov av att undersöka hur dessa 

konsumenter ser på förändringen av branschen. Det behövs alltså aktuell forskning 

som undersöker konsumenternas attityd till e-handel med livsmedel för att kunna se 

hur utvecklingen inom branschen kan fortskrida.  

 

1.4 SYFTE 

 

Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse för varför svenska konsumenter inte 

handlar livsmedel i större utsträckning på Internet. 

 

1.5 PROBLEMFORMULERING 

 

För att utreda syftet behövs frågeställningar som: 

- Vilka beteenden och köpmönster kännetecknar konsumenter vid handel av 

livsmedel? 

- Hur väljer konsumenter försäljningskanal när det gäller livsmedel? 

- Vilket engagemang känner konsumenter inför handel av livsmedel? 

- Vilken syn har konsumenter på e-handel i allmänhet och e-handel av 

livsmedel i synnerhet? 
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2. TEORETISKT RAMVERK 
 

Denna studie har utgångspunkt i ett antal marknadsföringsteorier, främst 

konsumentbeteendeteorier då studien utgår från konsumenter. Teorierna ska hjälpa till 

att bedöma resultatet från den undersökning som genomförs. Konsumentbeteende-

forskning är bred och influerad av många olika discipliner som behövs för att förstå 

människors agerande, såsom psykologi, sociologi, ekonomi och många fler. I denna 

referensram har utvalda delar valts ut som passar området för studien. Först beskrivs 

teorier som förklarar individens beteende i konsumtionssammanhang som kan 

härledas till studieobjektet. Vidare diskuteras acceptansen av nya innovationer bland 

konsumenter då undersökningen syftar till att förstå konsumenters acceptans av  

e-handel som en ny försäljningskanal.  

 

2.1 KONSUMENTBETEENDE 

 

Länge benämndes konsumentbeteende som kundbeteende, vilket gjorde att 

forskningen mest berörde det slutliga utbytet vid det faktiska köpet. Numera har man 

förstått vikten av att se till hela processen av konsumtionen; det utbyte som sker 

mellan flera parter, både organisationer och personer, samt vad som påverkar 

konsumenter före, under och efter ett köp. (Solomon et al., 2010:7) Med detta som 

utgångspunkt kommer några modeller och teorier som är väsentliga för den här 

studien att presenteras. Först beskrivs en teori som förklarar hur konsumenter fattar 

beslut beroende på vilken produkt som ska införskaffas. Därefter tas teorier upp som 

behandlar vad som motiverar människor till att konsumera och vad som avgör valet 

av försäljningskanal. Sedan sammanfattas en del av den forskning som fokuserat på 

hur konsumentbeteendet förändrats i och med att man nu kan handla på Internet. 

Detta syftar till att få en uppfattning om hur konsumenter generellt har tagit till sig 

den nya försäljningsformen samt vilka förutsättningar Internet har till skillnad från 

fysiska butiker. 
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2.1.1 Konsumenters beslutsfattande 

 

I konsumentbeteendelitteratur diskuteras olika former av beslutsprocesser beroende 

på vilket engagemang och vilken risk konsumenten står inför vid införskaffandet av 

en produkt. Solomon et al. (2010) beskriver tre typer av konsumentbeslut; utvecklad 

problemlösning, begränsad problemlösning och vanemässigt beslutsfattande. 

 

 
Modell baserad på ”A continuum of consumer decisions” (Solomon et al., 2010:318) 

 

 

Denna modell visar att det finns flera faktorer som avgör hur beslutsfattandet ter sig 

för olika typer av produkter. Modellen visar att ju högre engagemang kunden känner 

samt en högre risk som kunden står inför (på grund av ovana, osäkerhet och/eller stor 

investering) desto längre process före dess att köpbeslutet tas. Både begränsad 

problemlösning och utvecklad problemlösning innefattar någon typ av 

informationssökning och val mellan olika produkter/tjänster som på bästa sätt löser ett 

problem. Den största skillnaden är tiden som läggs ner och hur viktigt beslutet är för 

ens självbild. Det är alltså individuellt hur utvecklad problemlösning man står inför, 

trots att det kan gälla samma produkter. I andra änden av detta kontinuum återfinns 

det vanemässiga beslutsfattandet som utgörs av rutinmässigt beteende utan någon 

eftertanke bakom. Rutinmässigt beteende är vanligt för produkter som inhandlas ofta, 

till relativt låg kostnad och som inte skapar ett så högt engagemang hos kunden. 

Dessa produkter kan ibland inhandlas utan att man som konsument ens har reflekterat 

över att man stoppat ner produkten i kundvagnen (Solomon et al., 2010:319). De 

flesta livsmedel och andra produkter inom dagligvaruhandeln är just av den här typen 
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av produkter. Det är viktigt för undersökningen att förstå denna typ av beslutsprocess 

då den i stor grad påverkar konsumentbeteendet och dess tröghet att förändras i takt 

med att nya former av handel tillkommer, såsom e-handel och olika typer av 

abonnemang av mat på Internet. Rutinmässigt beteende underlättar för människor att 

vara tids- och energieffektiva vilket kan göra det svårt att introducera ett nytt sätt att 

göra en rutinartad uppgift på. För att skapa denna förändring måste konsumenter bli 

övertygade till att bryta sitt invanda beteende genom att det nya erbjuder en bättre 

lösning. (Solomon et al., 2010:319) 

 

2.1.2 Motivation till konsumtion 

 

Vi människor har olika lätt för att motiveras till att konsumera. Även om handel i 

huvudsak syftar till att införskaffa nödvändiga produkter eller tjänster måste man 

förstå människors sociala motiv till konsumtion (Solomon et al., 2010).  Några 

forskare skiljer på funktionella och lustfyllda motiv till att konsumera (Babin, Darden 

och Griffin, 1994). De funktionella motiven syftar till att fylla rationella och 

målinriktade behov av att införskaffa produkten som efterfrågas genom att göra det så 

tids- och/eller kostnadseffektivt som möjligt. De lustfyllda motiven kan vara att få ut 

så mycket mer av shoppingupplevelsen. Arnold och Reynolds (2003) kom genom sin 

kvalitativa studie fram till sex lustfyllda motiv som människor kan ha till att 

konsumera: 

(1) Äventyrsshopping, vilket handlar om att stimulera en känsla av spänning 

genom att shoppa. Äventyrskänslan kan stimuleras av olika sinnesstämningar 

med hjälp av ljud, ljus, lukt och annat. 

(2) Social shopping, vilket handlar om att umgås med människor, vänner och 

familj, samt att skapa nya kontakter under shoppingturen. 

(3) Tillfredsställande shopping, vilket innefattar shopping för att koppla av, bli 

på bättre humör eller unna sig själv. 

(4) Idéshopping, som handlar om att shoppa för att hålla sig uppdaterad med nya 

trender, produkter och innovationer. Vid dessa tillfällen är själva sökningen 

efter produkten viktigare än det faktiska köpet. 
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(5) Rollshopping, vilket reflekterar människors välmående då de inhandlar 

produkter åt andra, i present eller som en tjänst. 

(6) Värdeshopping, som definierar shopping som ett sätt att leta efter reor, 

rabatter och erbjudanden. Konsumenterna kan nästan uppleva shoppingen som 

ett spel där den som hittar lägsta priset vinner. 

I en studie av hur funktionella och lustfyllda värden påverkar konsumenters 

inställning och avsikter med att e-handla visade det sig att de funktionella värdena var 

viktigare, såsom att spara pengar och tid (Overby och Lee, 2006). För denna studie 

förmodas empirin förklara vilka av dessa motiv som är viktiga vid handel av 

livsmedel. 

 

2.1.3 Val av försäljningskanal 

 

En amerikansk studie menar att man, för att förstå konsumenters val av 

försäljningskanaler, måste förstå människans behov av bekvämlighet. 

Konsumenternas bekvämlighet är nämligen det som främst drivit fram nya innovativa 

försäljningslösningar inom detaljhandeln. Den mest framgångsrika butikslösningen är 

den som bäst sparar konsumenters tid och energi samt erbjuder värde över 

konsumenternas förväntan. Enligt författarna till studien finns det fyra olika typer av 

bekvämlighet att ta hänsyn till när det gäller shopping av detaljhandelsvaror;  

(1) tillgänglighet av butik, (2) sök efter produkt, (3) övertagande och (4) transaktion. 

Med tillgänglighet menas hur snabbt och enkelt en konsument kan nå en återförsäljare 

för att konsumera. Det är lika viktigt för fysiska butiker som e-butiker och andra 

lösningar. Det inkluderar tillgänglighetsfaktorer som öppettider, läge, anpassning till 

andra butiker och telefon- och internetåtkomlighet. Om en detaljhandlare är 

otillgänglig på något sätt är de andra tre bekvämlighetstyperna irrelevanta, det är 

därför den viktigaste formen av bekvämlighet som en detaljhandlare måste ta hänsyn 

till. Att erbjuda hög tillgänglighet är en bra start för att underlätta för konsumenten 

men det är också allt. Därefter måste återförsäljaren underlätta för konsumenten att 

hitta den/de produkter de söker. Det kan göras genom fokuserad och visuell 

marknadsföring, kunnig personal, paketering och tydlig smart inredningsdesign.  

I e-butiker är det viktigt att ha bra och snabba sökmotorer och filter för att snabbt 
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kunna hitta vad man söker. Efter att man har hittat de produkter som man vill ha, är 

det viktigt att dessa produkter finns tillgängliga i lager för att underlätta för 

övertagandet av varan. Om det tar lång tid och är krångligt att beställa hem en 

produkt minskar det konsumentens bekvämlighet och gör att de söker sig till 

konkurrenter. E-handel kan många gånger ha höga värden för sökbekvämlighet men 

låga värden vad det gäller bekvämlighet vid övertagandet. Den tid man sparar på att 

slippa ta sig till butiken vägs sedan upp av den tid det tar att få varorna 

hemlevererade. Övertagandet av produkten är kritisk för konsumenten ur 

bekvämlighetssynpunkt då själva målet med inhandlingen är att kunna konsumera 

produkten. Därför kan en brist i detta avseende vara avgörande för ett köp även om 

tillgänglighets- och sökbekvämligheten är hög. Den slutliga bekvämlighetsaspekten är 

hur transaktionen sköts. Det gäller både vid det faktiska köpet, i form av 

betalningsalternativ och enkelhet att betala samt efter köpet, i form av hur lätt det är 

att returnera eller klaga på produkter. Under köpet är en av de största utmaningarna att 

undvika köer vilket i flera butiker lösts med hjälp av självscanning av varorna. 

Internet har inte problemet med köer men har ändå haft det svårt att få konsumenter 

att ta sig igenom den slutliga transaktionen. Det har att göra med både osäkerheten 

och ovanan att betala på Internet men också tvekan inför hur möjligheterna är att 

returnera produkter som man inte vill ha. (Seiders et al., 2000) 

 

2.1.4 Internet som försäljningskanal 

 

Grewal, Iyer och Levy (2004) har kommit fram till ett antal möjligheter och 

begränsningar med e-handel som försäljningskanal till skillnad från traditionella 

butiker. De möjligheter som e-handeln fört med sig är att: 

(1) Det finns produkter som är lättare att sälja på Internet än andra. Människor har 

haft lättare att ta till sig produkter som är standardiserade och har ett tydligt 

immateriellt värde (exempelvis böcker och elektronik). 

(2) Tillgången på information är mer omfattande och lättare att få tag på än i 

traditionella butiker. I en e-butik är det mer tidseffektivt för konsumenter att 

söka efter varor och jämföra dessa. Det är även lättare att jämföra priser 

mellan likvärdiga produkter utan att öka transaktionskostnaden nämnvärt. 
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(3) Originella köpupplevelser kan skapas med hjälp av teknologin som inte hade 

varit möjlig i fysiska butiker. 

(4) Slutligen erbjuder Internet ett mer tillgängligt och bekvämt sätt att handla på. 

Det innebär att man numera kan handla oberoende av var man befinner sig och 

vilken tid det är på dygnet. 

De begränsningar som togs upp i studien är: 

(1) Produkter som har materiella värden som behöver bedömas genom att 

klämma och känna på produkten har svårare att accepteras av konsumenter på 

Internet. Vissa produkter kräver mer erfarenhet då de materiella aspekterna är 

viktiga och ofta unika från produkt till produkt. 

(2) Bristen på personlig service och övertygande säljare kan göra att konsumenter 

lämnas missnöjda och att vissa lite dyrare produkter har svårt att säljas över 

Internet, då de kräver övertalning av personal. 

(3) Konsumenterna kan känna osäkerhet inför att ge ut information som är privat.  

(4) Dyra frakt- och administrationskostnader kan drabba antingen företagen eller 

konsumenterna. 

(5) Svårigheter för e-handlarna att uppnå skalfördelar som gör att man går med 

vinst. 

(6) Svårigheter att få återkommande kunder då många jämför mellan sidorna och 

byter så fort priserna skiftar. 

(7) Logistikproblem då det är olönsamt att skicka och ta emot enskilda varor i 

retur.  

(8) Slutligen föredrar många konsumenter att gå till traditionella butiker för 

upplevelsens skull. Denna brist försöker man övervinna genom att göra  

e-butikerna så lika vanliga butiker som möjligt men miljön i e-butiker kan 

verka rätt så steril om man jämför med de fysiska butikernas möjlighet att 

lukta, känna och smaka på produkter samt interagera med människor. 

 

Ganesh et al. (2010) kom i sin studie fram till några viktiga attribut som e-handlare 

bör ta hänsyn till om man vill få människor att vilja e-handla mer: 

(1) Nödvändigheter i e-butiken, som säkerhet och kostnader inom frakt och 

betalningsalternativ, returalternativ och hur lätt det är att beställa. 
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(2) Offline-tillgänglighet, hur väl det går att returnera varor i fysiska butiker och 

hur dessa fysiska butiker är lokaliserade.  

(3) Prisorientering, hur ofta man har prisfokuserade erbjudanden som rabatter 

och reor och hur väl dessa kommuniceras. 

(4) Variationen i varuutbudet, hur stor bredd av varumärken och varor som 

finns tillgängligt i sortimentet. 

(5) Attraktiv webdesign, det estetiska och visuella upplevda värdet på hemsidan. 

(6) Säkerhet/Certifiering, huruvida hemsidan är certifierad av oberoende 

organisationer. 

 

2.1.5 Konsumentbeteende på Internet 

 

Många forskare är ense om att den digitala revolutionen är det som i särklass haft 

störst påverkan på att förändra konsumentbeteendet. Framförallt har den senaste 

utvecklingen revolutionerat marknaden mellan konsumenter (C2C) som gjort det 

lättare att kommunicera och handla med människor som inte tillhör deras lokala 

samhällen. Även marknaden mellan företag och konsument (B2C) har gynnats av den 

digitala revolutionen genom att tids- och lägesbarriärer kunnat brytas. Nu har 

konsumenten möjlighet att handla, skaffa sig information och interagera med 

företagen dygnet runt oberoende av var de är i världen, så länge det finns en 

uppkoppling tillgänglig. Detta har skapat nya typer av internationella 

konsumentgrupper som har bidragit till att flera företag kunnat nå en bredare mer 

global målgrupp. (Solomon et al., 2010:15) 

 

De svenska forskarna Dahlén och Lange (2002) har forskat mycket på hur 

konsumentbeteendet förändrats då allt mer av handeln sker online, det vill säga vad 

som skiljer e-handelskonsumenten från den som handlar i fysiska butiker (här kallat 

traditionella konsumenter). Deras studie bekräftade ett antal hypoteser som är 

värdefulla för att förstå hur konsumenter agerar online och hur företagen måste 

anpassa sin e-strategi för att möta detta beteende: 

(1) E-handelskonsumenter gör färre oplanerade inköp än traditionella 

konsumenter. 
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(2) När det gäller frekvensen av handel så är e-handelskonsumenten bättre på att 

köpa större partier för lagring, göra färre komplementköp och färre singelköp 

än traditionella konsumenter. 

(3) Konsumentbeteendet hos e-handelskonsumenten är mindre målfokuserat än 

hos traditionella konsumenter. 

Det är viktigt att ta hänsyn till dessa aspekter för att kunna tyda förutsättningarna för 

hur livsmedelsbranschen har möjlighet att utvecklas inom e-handeln i Sverige. 

 

2.2 ACCEPTANS AV E-HANDEL 

 

För att förstå hur konsumenter lär sig att acceptera den nya försäljningskanalen som 

Internet erbjuder måste man se försäljningskanalen som en ny innovation. Enligt 

Solomon et al. (2010) är innovationer alla typer av produkter och tjänster som upplevs 

som nya för konsumenter. Det kan då innefatta ett nytt sätt att göra affärer på. När det 

gäller att acceptera nya innovationer i relation till när den blir tillgänglig kan man 

urskilja fyra stadier som en innovation går igenom; introduktion, växtfas, mognadsfas 

och avtagandefas (Solomon et al., 2010:555).  

 

2.2.1 Användarkategorier 

 

Everett Rogers (2003) publicerade sin teori om innovationers dimensioner för att 

förklara hur, varför och i vilken utsträckning nya idéer och innovationer sprids i 

samhällen. Modellen visar den normala frekvensens fördelning uppdelad i fem olika 

användarkategorier; (1) innovatörer, (2) tidiga användare, (3) tidig majoritet, (4) sen 

majoritet och (5) eftersläntrare. Dessa fem användarkategorier är idealtyper, ett 

koncept som bygger på observationer av verkligheten och är utformade för att göra 

jämförelser möjliga. Dessa användarkategorier kan hjälpa denna studie till att förstå 

var livsmedelsbranschen på Internet befinner sig tidsmässigt idag och om man kan se 

vilken typ av användare som idag e-handlar livsmedel. 
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Modell baserad på ”Adopter categorization on the basis of innovations” (Rodgers, 2003:281) 

 

Innovatörer 

Innovatörer är de första individerna att ta sig an en innovation. Innovatörers intresse 

för nya idéer leder dem ut ur en lokal krets av nätverk i flera sociala relationer. Att 

vara innovatör har många förutsättningar. Att ha kontroll över stora ekonomiska 

resurser är till hjälp för att absorbera eventuella förluster från en olönsam innovation. 

Det behövs en förmåga att förstå och tillämpa komplicerad teknisk kunskap för att 

vara innovatör. De måste också kunna klara av en hög grad av osäkerhet när 

innovationen släpps. Det framträdande värdet hos en innovatör är vågande och 

riskfyllt. Innovatören måste vara villig att acceptera ett tillfälligt bakslag när en ny idé 

visar sig vara misslyckad, som oundvikligen inträffar. Även om en innovatör ibland 

inte visar sig vara respekterad av andra, har innovatörer en viktig roll i 

diffusionsprocessen. Att lansera en ny idé i systemet under introduktionsfasen genom 

att importera innovationen från utsidan av systemets gränser ger en innovatör stor 

makt i flödet av nya idéer i ett system. (Rodgers, 2003:282) 

 

Tidiga användare 

Tidiga användare är de individer som accepterar en innovation efter innovatörerna. 

Denna grupp är något större i antal. Tidiga användare har en mer integrerad del av det 

lokala sociala systemet än vad innovatörer har. Denna användarkategori har, mer än 

någon annan, den högsta graden av yttrande ledarskap i de flesta system. Potentiella 

framtida användare lyssnar till de tidiga användarna för råd och information om en 
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innovation. Tidiga användare har generellt en högre social status, mer finansiell 

likviditet, avancerad utbildning, och är mer socialt framåt än sena användare. 

(Rodgers, 2003:283) 

 

Tidig majoritet 

Tidig majoritet är den kategori av individer som accepterar en innovation efter de 

tidiga användarna. Denna grupp är större i antal än de två föregående 

användarkategorierna. De antar nya innovationer precis innan den genomsnittliga 

medlemmen i ett system. Den tidiga majoriteten interagerar ofta med sina vänner, 

men innehar sällan positioner av ledarskap i ett system. Den här tiden av användandet 

sker under en betydligt längre period än innovatörers och tidiga användares period. 

Den tidiga majoriteten tenderar att vara långsammare i användarprocessen och har en 

social status över genomsnittet. De överlägger också en längre tid innan de helt 

accepterar innovation. (Rodgers, 2003:283) Både tidiga användare och tidig majoritet 

har en viktig roll under innovationens tillväxtfas. 

 

Sen majoritet 

Individer i denna kategori accepterar en innovation efter den genomsnittliga 

medlemmen i samhället. Sena majoriteten närmar sig en innovation med en hög grad 

av skepsis och antar inte innovationen förrän många andra i systemet har gjort det. 

Under mognadsfasen har dock den största delen av samhället accepterat innovationen. 

Användandet hos denna kategori kan bero på en ekonomisk nödvändighet eller ökad 

press från vänner. Användarna i denna kategori har en social status under 

genomsnittet och mycket liten finansiell likviditet. (Rodgers, 2003:284)  

 

Eftersläntrare 

Eftersläntrare är den sista användarkategorin som accepterar en innovation. De är ofta 

isolerade i det sociala nätverket och brukar vanligtvis utgå från traditioner.  De har 

mycket låg social status och lägst ekonomisk likviditet av alla kategorier. 

Eftersläntrare är äldst av alla användare och brukar endast ha kontakt med familj och 

nära vänner. (Rodgers, 2003:284) Värt att nämna är ändå att denna grupp är lika stor 

som innovatörer och tidiga användare tillsammans. 
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2.2.2 The Regional School of Thought 

 

Tidiga författare i den regionala skolan har försökt förklara och förstå förändringar 

som äger rum inom marknadsföring av varor med anknytning till platsen. Tidiga 

marknadsföringstexter för detaljhandel beskrivs ofta i samband med fastställandet av 

handelsområden för en återförsäljare. Måttet på acceptabel genomsnittlig tid och 

avstånd från en butik som konsumenten finner acceptabla, är också relaterade till 

varuperspektivet i att olika typer av varor har olika räckviddsfunktioner. Konsumenter 

är villiga att resa längre sträckor för att köpa specialvaror såsom årgångsviner jämfört 

med dagligvaror såsom livsmedel. Därför har detaljhandeln ett större antal 

livsmedelsbutiker jämfört med exklusiva vinbutiker. (Powers, 2012) Av denna logik 

lär e-handeln av livsmedel aldrig få total acceptans, eller i alla fall inte total 

användning. Eftersom livsmedel tillhör den kategori av varor som man inte gärna 

lägger ner mycket tid på att få tag i lär det bli svårt att omvärdera traditionella 

köpbeteenden fullt ut. Detta är viktigt att förstå i förhållande till användarkategorierna 

då det procentuella antalet inte kommer att stämma överens med hur många i 

verkligheten som testat e-handel av livsmedel. Däremot kan det ge en indikation på 

hur en innovationsprocess ser ut generellt och utifrån detta tyda i vilket stadie  

e-handel av livsmedel befinner sig i den processen. 

 

2.2.3 Word of mouth 

 

Word of mouth (WOM) karaktäriseras som en muntlig person-till-person-

kommunikation mellan en mottagare och en kommunikatör där mottagaren uppfattar 

ett varumärke, produkt eller tjänst som icke-kommersiell (Arndt, 1967). WOM kan 

förklaras som gratis reklam men vad som också skiljer WOM från traditionell reklam 

är att mottagaren ser kommunikatören som oberoende av företagens inflytande. Den 

senaste forskningen inom WOM bedrivs från ett kund-till-kundperspektiv och har 

visat sig spela en viktig roll genom att påverka människors attityder och beteenden. 

WOM kan påverka beslut antingen positivt eller negativt, men negativ WOM har 

visat sig ha en mer kraftfull verkan. (Buttle, 1998) Enligt Dodson och Mullers (1978) 
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studie har tidiga användare av en innovation en viktig roll genom att sprida WOM till 

mindre innovativa potentiella användare. 

 

2.3 SAMMANFATTNING AV TEORIN 

 

De teorier som förklarar kundbeteendet berörde forskningsområden som 

beslutsfattande, motiv till konsumtion, val av försäljningskanal och Internets 

förutsättningar som försäljningskanal samt hur konsumentbeteendet skiljer sig åt 

mellan fysiska och virtuella butiker. Enligt teorin är tiden för beslutsfattande beroende 

av det engagemang och den risk som konsumenten står inför. Det visade sig att 

konsumenter kan ha olika motiv till konsumtion, antingen funktionella eller lustfyllda 

motiv. De funktionella syftar till att det ska vara tids- och kostnadseffektivt då 

konsumenten handlar medan de lustfyllda motiven kan innefatta ett tillfredställande 

som innefattar mer än själva köpet av en produkt. Lustfyllda motiv kan vara att 

socialisera sig, utbyta idéer, handla åt andra, leta efter rabatter, stimulera en känsla av 

spänning eller bara unna sig själv lite avkoppling. När det gäller val av 

försäljningskanal är det fyra olika bekvämlighetsfaktorer som avgör hur konsumenten 

uppfattar en försäljningskanal. Dessa innefattar hur tillgänglig butiken är, hur lätt det 

är att söka efter den/de produkter man vill ha, hur snabbt och enkelt det går att ta över 

varan/varorna samt hur smidig och flexibel transaktionen är. E-handeln har enligt 

teorin de fördelar att tillgänglighet och sökbekvämligheten är hög medan 

bekvämligheten kring övertagandet av varan är lägre på grund av leveranstiden. När 

det gäller transaktionen har e-handeln fördelen att man slipper långa köer men många 

är ändå skeptiska till att e-handla på grund av den osäkerhet man känner inför att 

betala på Internet. Vidare diskuterades teorier om Internets möjligheter och 

begränsningar som försäljningskanal samt hur konsumenterna agerar på den nya 

plattformen. Teorin förklarar att möjligheterna för att sälja på Internet är större för 

standardiserade produkter än för unika produkter med högt materiellt värde. Internets 

fördelar är att det är bekvämt och lätt att söka efter produkter och information medan 

begränsningen ligger i att konsumenten upplever Internet som något sterilt jämfört 

med den upplevelse som kan uppnås i fysiska butiker. Konsumenter på Internet 
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upplevs som mindre målfokuserade, handlar mer sällan men i större volymer och gör 

färre oplanerade inköp än traditionella konsumenter. 

 

Slutligen togs Everett Rogers teori om innovationers dimensioner upp. Fyra faser kan 

urskiljas under en produkts livstid; introduktionsfas, tillväxtfas, mognadsfas och 

avtagandefas. Fem olika användarkategorier anammar en innovation olika fort. Först 

ut är innovatörer som har en viktig roll i introduktionsfasen av innovationen. Sedan 

börjar tidiga användare bli intresserade av innovationen och bidrar med positiv WOM 

för att även få med sig den tidiga majoriteten. Dessa har en viktig roll i att skapa hög 

tillväxt för innovationen då de är fler än innovatörerna. Den sena majoriteten är mer 

skeptisk och antar inte innovationen förrän den är helt etablerad på marknaden. 

Slutligen finns det en sista användarkategori, eftersläntrare, som är väldigt sena med 

att anta en innovation. Dessa är äldst av alla kategorier och har lägst social status. 
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3. METOD 
 

I detta kapitel kommer studiens metodval och tillvägagångssätt att presenteras. Sedan 

redogörs för hur bearbetningen av data har gått till samt en kritisk granskning av 

metodvalet.  

 

3.1 ANSATS OCH METODVAL 

 

För att kunna svara på syftet och kunna ta reda på hur konsumentbeteendet ser ut hos 

svenskar som handlar livsmedel, är en kvalitativ forskningsansats att föredra. 

Gemensamt för alla kvalitativa forskningsmetoder är att de ger möjlighet till 

upptäckande som kan ge en djupare kontextuell förståelse kring forskningsämnet. 

(Bryman och Bell, 2010:322) Denna studie har genomförts med hjälp av 

fokusgrupper och anledningen till detta presenteras i efterföljande avsnitt.  

 

3.2 FOKUSGRUPPER 

 

Fokusgrupper är en form av gruppintervju som är inriktad på ett visst tema eller en 

viss frågeställning (Bryman och Bell, 2010:403). Fokusgrupper är bra att använda då 

man vill ta reda på hur människor tänker i vardagssituationer och hur ett samtal kring 

ett givet ämne kan gestalta sig bland en speciell grupp av människor. Att handla mat 

är, som tidigare nämnt, något som många människor gör slentrianmässigt och kanske 

inte reflekterar över så mycket själva. Därför kan studien med hjälp av fokusgrupper 

genera nya upptäckter till forskningsämnet.  

Styrkan med fokusgrupper är att deltagarna uppmuntras till att dela med sig av sina 

tankar och erfarenheter och jämföra dessa sinsemellan. Vidare ger metoden djup och 

kontext för att kunna skapa en förståelse av vad som ligger bakom människors tankar 

och erfarenheter. När det gäller att undersöka åsikter är ofta en gruppdiskussion mer 

effektiv än individuella intervjuer då individer ofta fattar beslut utifrån hur andra 

kommer reagera på deras handlingar. (Wibeck, 2012:149-150)  
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Det finns viktiga faktorer att tänka på vid planerandet av fokusgrupper. Dessa faktorer 

delas in i tre kategorier; intrapersonella faktorer, interpersonella faktorer och 

miljöfaktorer. Vid planerandet av denna studies fokusgrupper har dessa kategorier 

noga tagits hänsyn till. De intrapersonella faktorerna handlar om valet av deltagare till 

fokusgruppen. För att få en så effektiv diskussion som möjligt ska det vara en 

blandning av personligheter inom gruppen men som tillhör liknande samhällsklasser 

och har liknande bakgrund vad gäller kunskap och utbildning. Skulle det dock hända 

att alla deltagare inte får komma till tals är det moderatorns uppgift att leda gruppen 

till en jämnare diskussion. Den interpersonella interaktionen handlar om 

förväntningar på de andra deltagarnas agerande. Man talar då om gruppkohesion, att 

graden av samhörighet i gruppen är bra om den är hög då deltagare med vitt skilda 

åsikter kan skapa problem för hela gruppen. För hög kohesion kan dock leda till 

”group think”, att alla tänker likadant. Detta kan leda till att diskussionen inte når 

önskat resultat. Vid interpersonella faktorer ingår även icke-verbal kommunikation. 

Där är det viktigt för moderatorn att inte bara lyssna på vad som sägs i gruppen utan 

också notera deltagarnas ögonkontakt, leende, kroppsställning m.m. Miljöfaktorer 

spelar viktig roll för att alla i gruppen ska känna sig bekväma. Valet av plats har 

därför noga valts ut innan deltagarna blev inbjudna. Forskning har visat att 

intensiteten i en gruppdiskussion är högre i mindre rum, dock inte allt för trånga 

utrymmen. Att sitta i en cirkel gör att alla deltagare känner bättre samhörighet i 

gruppen och så var även placeringen under denna studie. (Wibeck, 2012:29-34) 

 

3.2.1 Val av grupper och deltagare 

 

Studien har genomförts med hjälp av två fokusgrupper. Fokusgrupperna bestod av tre 

respektive fem personer. Det finns rekommendationer att vara mellan fyra och sex 

personer. Är det färre än fyra personer bildas ofta en triad istället för en grupp och då 

finns det risk för att en person blir medlare för de andra två deltagarna. Är det fler än 

sex personer finns risk för att det bildas subgrupper och att mer tillbakadragna 

personer inte kommer till tals. (Wibeck, 2012:61) I fokusgrupp 2 blev det trots allt 

bara tre personer som ställde upp på grund av att två fick förhinder och tackade nej 

samma dag. Moderatorerna valde att genomföra fokusgruppen ändå. 
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Fokusgrupp 1 består av unga deltagare födda 1984-1991. Denna grupp har valts då 

den innefattar vuxna, internetvana människor som handlar mat till eget hushåll. Denna 

generation utmärker sig för att ha haft tillgång till mobil och Internet stora delar av 

deras liv. Vilket betyder att de känner till e-handeln väl, vet hur den fungerar och 

kanske har e-handlat tidigare. Enligt branschorganisationen Svensk Digital Handel 

(2014) är det dessutom denna generation som kommer att kunna förändra e-handeln 

för livsmedel då de snart börjar bilda familj.  

 

Fokusgrupp 2 består av föräldrar till hemmavarande barn. Denna grupp har valts då 

den gemensamt med fokusgrupp 1 består av vuxna, både kvinnor och män, som är 

internetvana och handlar mat. Deltagarna befinner sig i åldersspannet 26-48 år, vilket 

enligt e-barometern (2013) är den åldersgrupp som har högst andel frekventa  

e-handelskonsumenter, hela 42 procent e-handlar varje månad och 13 procent  

e-handlar fler än en gång i månaden. Till skillnad från fokusgrupp 1 är deltagarna i 

denna grupp föräldrar till minst ett hemmavarande barn vilket innebär att deras vardag 

ser annorlunda ut och att de är en grupp som förmodligen handlar mer livsmedel 

jämfört med fokusgrupp 1. Enligt e-barometern (2013) visade det sig dessutom att 

barnfamiljer är den grupp människor som e-handlar mest i Sverige och därför kan 

denna grupp bidra med relevant information till denna studie.  

 

3.2.2 Förberedelser 

 

För att ta hänsyn till de intrapersonella och interpersonella faktorerna har deltagarna i 

fokusgrupp 1 valts ut för att de känner varandra. Fördelarna med detta är att 

deltagarna känner sig bekväma med varandra och att diskussionen flyter på lättare än 

om man behöver inleda med en presentationsfas. Sju personer kontaktades utifrån 

dessa kriterier och av de sju var det fem personer som tackade ja till studien, tre 

kvinnor och två män. De har liknande ursprung, värderingar och livsstil. Olikheterna 

mellan deltagarna är deras personligheter och sysselsättning. Av dessa studerar tre 

samtidigt som de arbetar deltid medan två arbetar heltid. Samtliga bor i Stockholms 

innerstad förutom en deltagare som bor i närförorten Aspudden. Att använda en 

naturlig grupp som redan känner varandra har även sina nackdelar. Den största 
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nackdelen kan vara att deltagarna utgår från en mängd antaganden som tas för givna 

och att de inte anser att dessa behöver förklaras mer ingående (Bryman och Bell, 

2010:398). Detta har moderatorerna tagit hänsyn till genom att ställa följdfrågor då 

diskussionen blivit för självklar.  

 

För fokusgrupp 2 med föräldrar var det svårare att få tag i personer som redan var 

bekanta med varandra. Av bekvämlighetsskäl har därför personer valts ut som är 

bekanta med någon av moderatorerna. Tanken var att få med en jämn grupp med 

kvinnor och män men responsen var högre hos de kvinnor som blev utfrågade och 

männen kände sig inte lika bekväma med att ingå i en gruppdiskussion. Av de tolv 

utfrågade svarade totalt fem stycken ja till att vara deltagare i fokusgruppen, fyra 

kvinnor och en man. Anledningen hos de som avstod var både tidsbrist och att de 

kände sig obekväma med intervjuformen. En kvinna och en man är bekanta i 

fokusgruppen medan de andra tre kvinnorna inte har en relation till någon av de andra 

deltagarna. Två av dessa kvinnor fick tyvärr förhinder samma dag som fokusgruppen 

skulle äga rum. Ingen av deltagarna erbjöds någon ersättning för att ställa upp 

förutom att det utlovades fika under den timme som diskussionen beräknades pågå.  

 

3.2.3 Teman och frågor för gruppdiskussion 

 

Tanken med studien är att diskussionerna i fokusgrupperna ska ske ostrukturerat där 

det inte finns någon tydlig målsättning över vad deltagarna ska komma fram till 

(Wibeck, 2012:75). Detta för att kunna få oväntade svar från deltagarna. Däremot var 

det viktigt att se till att diskussionen skulle täcka så pass mycket av ämnet så att 

empirin skulle vara möjlig att analysera i relation till teorin och vara möjlig att 

återkoppla till syftet. Därför förbereddes några stödfrågor så att moderatorerna kunde 

ställa dessa om diskussionen skulle sväva iväg åt fel håll eller om vissa delar av ämnet 

skulle uteslutas.  

(1) Kan ni beskriva hur, var, när och hur ofta/mycket ni handlar mat? Denna 

fråga ställdes som en introduktionsfråga för att få igång samtalet och ta reda 

på hur deltagarnas beteendemönster vanligtvis är när de handlar mat.  
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(2) Vad är viktigt när ni väljer plats att handla mat på? Denna fråga syftar till 

att ta reda på vilka faktorer som var viktiga vid val av försäljningskanal.  

(3) Hur ser ert matintresse ut? Denna fråga syftar till att se engagemanget hos 

deltagarna när de handlar mat. 

(4) Vad e-handlar ni för typ av produkter idag? Varför? Denna fråga syftar 

till att se vilka produkter deltagarna handlar och varför de föredrar att handla 

dessa produkter på Internet framför fysiska butiker. Avsikten med detta var att 

kunna se om det fanns ett mönster i vilka produkter som e-handlas. 

(5) Ni som inte e-handlar mat, varför gör ni inte det? Denna fråga syftar till att 

se vad det är för faktorer som gör att deltagarna inte valt att handla mat på 

Internet. 

 

Förhoppningen med studien var som sagt att kunna undvika att styra deltagarna under 

diskussionen allt för mycket för att möjliggöra att nya ämnen skulle upptäckas. Detta 

visade sig senare leda till att diskussionen hade ett jämnt flöde och många av 

stödfrågorna besvarades av deltagarna utan att moderatorerna behövde ställa dem.    

 

3.2.4 Genomförande 

 

Fokusgrupperna genomfördes vid två tillfällen; söndag den 13 april 2014 och söndag 

den 27 april 2014. Det är viktigt att fokusgrupper i så stor utsträckning som möjligt 

liknar en vardaglig situation (Wibeck, 2012:149). Därför skedde båda sessionerna i 

hemmiljö och båda grupperna förseddes med fika och placerades runt ett bord där 

diskussionen skulle ske. Båda grupperna blev också informerade om att diskussionen 

skulle komma att spelas in. Vidare presenterades syftet med studien och lite 

bakgrundsfakta som följdes av att båda moderatorerna öppnade med den första 

frågan. Efter det var det upp till deltagarna att föra en diskussion tillsammans utan 

moderatorerna. Vid perioder av tystnad eller om ett ämne kändes slutdiskuterat kunde 

moderatorerna ställa följdfrågor eller introducera ett nytt ämne. En applikation på en 

surfplatta användes för att spela in samtalet och samtidigt kunna anteckna med 

tidsangivelser. Vid första genomförandet med den unga gruppen blev det fel på 

applikationen vilket medförde att vissa delar av det inspelade ljudet försvann. Detta 
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förbättrades till fokusgrupp 2 som genomfördes utan tekniska problem. Skriftliga 

anteckningar genomfördes även av den moderator som inte antecknade i surfplattan. 

Detta gjorde att de viktigaste delarna av samtalet från fokusgrupp 1 ändå gav ett bra 

resultat. Båda fokusgrupperna genomfördes under ganska exakt en timme. I båda 

diskussionerna märkte moderatorerna när diskussionen började nå mättnad och avbröt 

då samtalet med att fråga om någon ville tillägga något. Oftast blev svaren då 

upprepande och deltagarna sammanfattade det de tyckte var viktigt i samtalet.  

 

3.3 BEARBETNING AV DATA 

 

Nedan redogörs för hur bearbetningen av den insamlade empirin gått till samt varför 

denna typ av bearbetning valts. 

 

3.3.1 Transkription 

 

Enligt Wibeck (2012) är det bästa underlaget för en systematisk och noggrann analys 

att transkribera (skriva ut) diskussionen. Det finns olika sätt att transkribera ett 

material på och det förekommer även olika detaljerade nivåer. Linell (1994) beskriver 

tre former av transkriptionsnivåer. Den första nivån är väldigt detaljerad där bland 

annat anteckningar för andrum, talstyrka, överlappande tal och betonade ord tas med. 

Nivå två transkriberas också ordagrant, även om dessa ord skulle skilja sig från hur 

man egentligen skriver i skriftspråk. I denna nivå tas inte talstyrka och hastighet med 

men annars markeras pauser, uppbackningar och överlappande tal. I nivå tre anpassas 

det inspelade materialet till skriftspråk vilket innebär att tvekljud, pauser och 

uppbackningar helt tagits bort. Syftet med den senare typen är att återge det 

huvudsakliga innehållet i vad som sagts, inte att återge det ordagrant. I denna studie 

har en kombination mellan nivå två och tre valts eftersom det viktigaste är att få med 

den huvudsakliga diskussionen men samtidigt inte tappa värdefulla pauser eller 

uppbackningar och slanguttryck. På grund av de tekniska problemen i fokusgrupp 1 

har dock en kombination av transkription och anteckningsbaserad analys krävts, även 

om den senare vanligtvis inte lämpar sig för forskningsändamål (Wibeck, 2012:97). 

En fullständig transkription skedde dock vid fokusgrupp 2.  
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3.3.2 Analys av materialet 

 

Fokusgrupper har inga förbestämda analysmetoder vilket ger forskaren frihet att själv 

utveckla metod utifrån den empiri som samlats in (Wibeck, 2012:99). Generellt 

handlar dock analysen om att koda materialet, dela upp det i enheter och söka efter 

trender och mönster (Wesslén, 1996). Ett sätt att göra detta är att genomföra en 

innehållsanalys som inleds med att gå tillbaka till syftet med undersökningen och den 

intervjuguide som skapats för att besvara syftet. Det kan i vissa fall vara så att vissa 

ämnen inte alls berörs medan andra delar ofta kommer på tal som inte från början 

fanns med i intervjuguiden. Då är det bra att man som forskare är flexibel och kan se 

till vad som är meningsfullt för studien. (Wibeck, 2012:100) I denna studie har det 

transkriberade materialet skrivits ut och delats upp med hjälp av frågorna under 

problemformuleringen. Detta för att det analyserade materialet skulle kunna leda fram 

till en slutsats som svarar på syftet. I analysen har det varit viktigast att se till hela 

kontexten av samtalet snarare än små detaljer. Enligt Wibeck (2012:107) är det viktigt 

att inte använda för många siffror vid analysen av fokusgrupper då det i så fall kan ge 

intryck av att resultatet är kvantitativt och generaliserbart. Istället bör man nämna 

faktorer såsom frekvens av hur många gånger ett samtal nämns, omfattningen av hur 

många som nämner ett visst ämne och intensiteten i hur vissa ämnen betonas i 

samtalet. I denna studie har det varit viktigast att finna mönster, göra jämförelser och 

kontrastera olika data mot varandra vilket är det huvudsakliga målet med 

fokusgrupper (Wibeck, 2012:109). Innehållsanalyser kan vara både horisontella och 

vertikala (Rausch, 1998). Horisontell analys redovisar alla ämnen som diskuteras i 

alla fokusgrupper gemensamt, vilket är bra om man har flera liknande grupper. En 

vertikal analys diskuterar varje fokusgrupp för sig och likheter tas upp i 

slutdiskussionen. I denna studie har en vertikal analys genomförts. 

 

3.4 METODDISKUSSION 

 

De största svårigheterna med metoden har varit att få tillräckligt många deltagare till 

studien samt att hitta en tid som passar de flesta deltagarna bra. Ett alternativ hade 

varit att ge deltagarna någon form av ersättning för att de skulle kunna ta sig tid, men 
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enligt Krueger (1993) finns då risk för att undersökningens kvalitet hotas om 

deltagare väljer att ställa upp enbart för den ekonomiska ersättningens skull.  

 

I fokusgrupp 1 kände alla deltagarna varandra väl, trots detta bildades inte en för hög 

gruppkohesion tack vare att deltagarna tyckte väldigt olika i de flesta frågor och att 

deras konsumtionsmönster skiljde sig åt. I fokusgrupp 2 var tanken att även där få tag 

på deltagare som kände varandra för att skapa ett så naturligt samtal som möjligt. Det 

var dock svårare att få tag på en så stor grupp föräldrar som kände varandra och 

kunde ställa upp på samma dag. Däremot kände alla deltagare någon av 

moderatorerna vilket gjorde att de kändes avslappnade och diskussionen blev aldrig 

konstlad. Det visade sig dock att gruppkohesionen var högre i denna grupp än i 

fokusgrupp 1 då deltagarna hade mer lika intressen och värderingar trots att 

ålderspannet var högre och deras bakgrund skiljde sig åt.  

 

Då två personer fick förhinder under samma dag som den andra fokusgruppen skulle 

äga rum fanns det stor risk för att en triad skulle bildas då deltagarna blev tre istället 

för fem. Detta blev dock inget problem utan alla deltog i samtalet på lika villkor och 

ingen framstod som någon medlare för de andra två. En fördel med att deltagarna i 

viss mån känt moderatorerna har varit att moderatorn och deltagarna haft liknande 

kulturella värderingar. Det är en förutsättning för att deltagarna ska känna sig mer 

avslappnade och kanske våga säga sådant som de annars inte skulle uttryckt i grupp 

(Smithson, 2000). Det gör också samtalet mer naturligt och mindre konstlat. 

 

En av svagheterna med moderatorernas roll är att den ofta blir för styrande i 

fokusgruppen och inte låter gruppen bestämma diskussionens form. Problemet anser 

Wibeck (2012:152) kan minskas genom att ha en ostrukturerad fokusgrupp. Eftersom 

denna fokusgrupp ämnade vara ostrukturerad så långt som möjligt gav det också 

deltagarna möjlighet att komma på nya samtalsämnen.  

 

Det finns två typer av dokumentationssätt av en fokusgrupp; med hjälp av 

ljudinspelning eller videokamera. Denna studies fokusgrupper har, som tidigare 

nämnts, enbart dokumenterats med hjälp av ljudinspelning. Problemet med detta kan 

vara att det är svårt att veta vem det är som talar (Wibeck, 2012:91). Detta var inget 
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problem i denna studie då någon av moderatorerna kände deltagarna i de båda 

grupperna och på så vis kände igen deras röster vid avlyssning av materialet. 

Dessutom fördes anteckningar för att minska problemet ytterligare. Detta var till stor 

användning då det teknikfel som skedde under fokusgrupp 1 annars hade gjort 

diskussionen oanvändbar. Detta teknikfel hade förmodligen inte kunnat undvikas då 

moderatorerna gjorde en försöksinspelning innan första fokusgruppstillfället, som 

fungerade utan problem. På grund av att en videokamera inte använts är det i princip 

omöjligt att inkludera icke-verbal kommunikation, men å andra sidan finns det 

svårigheter att få med det även om kamera används på grund av att den ofta är vinklad 

från en speciell utgångspunkt och inte alltid får med alla deltagares sinnesuttryck. 

(Wibeck, 2012:92) I denna studie har fokus mer lagts på intensiteten och 

engagemanget i diskussionerna än just fysiska sinnesuttryck. 

 

Slutligen visade sig valet av metod ge bra underlag för analysen. Deltagarnas samtal 

täckte de delar som var väsentliga för att svara på studiens frågeställningar. 
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4. ANALYS AV EMPIRI 
 

I början av detta kapitel beskrivs en sammanfattning av hur diskussionen i varje grupp 

upplevdes av moderatorerna samt en kort introduktion av varje deltagare utifrån den 

information som de delade med sig av. Därefter presenteras delar av det 

transkriberade materialet som analyserats utifrån den givna teoretiska referensramen i 

studien. De båda grupperna analys presenteras var för sig för att i slutet av kapitlet 

jämföras. 

 

4.1 FOKUSGRUPP 1 - SAMMANFATTNING 

 

Diskussionen mellan deltagarna var naturlig från början och hade en jämn fördelning 

mellan vilka som pratade. Deltagarna hade lätt för att säga sina åsikter trots att de 

ibland skiljde sig åt. Vissa av deltagarna hade en mer framträdande roll i diskussionen 

men alla fick komma till tals. Alla deltagarna var väldigt engagerade i samtalet och 

hade ett väldigt stort intresse för ämnet. De hade inga problem att avbryta varandra 

för att tillägga något till vad som hade sagts. Det fanns tillfällen då moderatorerna fick 

leda samtalet till ett nytt ämne för att täcka det studien ville uppnå, men oftast höll 

deltagarna igång samtalet själva. 

 

4.1.1 Deltagarna  
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Caroline 

Caroline tycker att det är tillfredsställande att både handla och laga mat. Hon har ett 

stort matintresse. Hon handlar och lagar gärna mat själv eller tillsammans med andra. 

Hon tycker att det är spännande att gå in i mer specialiserade livsmedelsbutiker som 

eco-butiker eller Cajsa Warg. Caroline e-handlar inte så mycket idag men har testat 

middagsfrids matkassekoncept en gång och köpt hem kurslitteratur eller 

specialprodukter som cocosolja till matlagning. 

 

Gustaf 

Gustaf har ett ganska stort matintresse men tycker inte om att handla i nya butiker. 

Han tycker om att laga mat med sin sambo eller sina vänner men han tycker att det är 

tråkigt att laga mat till sig själv. Därför händer det ibland att han äter hämtmat när han 

är själv. Gustaf e-handlar ibland och då har han köpt exempelvis elektronik och 

kontaktlinser. 

 

Ulrika 

Ulrika har ett ganska stort matintresse och handlar livsmedel på flera olika butiker. 

Ulrika är mycket prismedveten och handlar idag många produkter på Internet då hon 

hittar billigare alternativ där än i fysisk butik. Hon e-handlar allt ifrån kläder till 

kurslitteratur och har även funderat på att e-handla mat men inte tagit det steget än.  

 

Fredrik 

Fredrik har ett stort matintresse och handlar den mat som är bra för honom. Han 

tycker om att handla och får inspiration till matlagning i butikerna. Fredrik handlar 

mat nästan varje dag och tycker att det är viktigt att butikerna har ett stort utbud. 

Fredrik e-handlar nästan aldrig men han har köpt någon unik produkt på e-bay.  

 

Isabelle 

Isabelle har ett stort matintresse och är väldigt ekologiskt medveten. Hon köper därför 

enbart ekologiska livsmedel och står hellre över ett inköp om en specifik vara inte 

finns som ekologisk. Hon handlar mat nästan varje dag men äter även mycket ute på 

restaurang.  Isabelle e-handlar väldigt lite idag men har köpt nästan all sin 

kurslitteratur på Internet. 
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4.2 EMPIRI OCH ANALYS AV FOKUSGRUPP 1 

 

4.2.1 Köpmönster, motiv och val av försäljningskanal 

 

Gemensamt för alla deltagare i fokusgrupp 1 var att de handlar i livsmedelsbutiker 

som ligger nära deras hem. Butiker som nämndes var Coop (fyra gånger), ICA (två 

gånger), Hemköp (en gång), Daglivs (två gånger) och Cajsa Warg (två gånger). Olika 

butiker användes för olika ändamål. Gustaf handlar på Daglivs för att ”de har allt!” 

medan hans inköp på Coop nära bestod av kompletterande basvaror som exempelvis 

mjölk. Ulrika handlar på olika livsmedelsbutiker beroende på var hon befinner sig vid 

just det tillfället, om hon kommer direkt från jobbet, skolan eller om hon är hemma. 

Precis som i Seiders et al. (2000) studie visar även detta resultat på att tillgänglighet 

är den viktigaste faktorn när det gäller val av försäljningskanal bland deltagarna i 

denna grupp. Det geografiska läget är viktigt då alla handlade i butiker som fanns nära 

deras hem eller den plats de befann sig på för tillfället. Eftersom alla deltagarna bodde 

med närhet till flera olika butiker var även utbud något som avgjorde vilken av 

butikerna som man gjorde sina inköp i. Flera av deltagarna nämnde att den butik som 

låg närmast deras hem inte hade så stort utbud och därför användes den bara för 

kompletterande köp. Om inhandlingen var stor eller ansågs mer viktig för deltagaren 

kunde man tänka sig att åka längre för att handla i en butik med bättre utbud. 

Inköpsfrekvensen på livsmedelsbutiker skilde sig lite mellan deltagarna, allt ifrån en 

gång i veckan upp till varje dag. Inköpsfrekvensen var högre i de butiker som låg 

närmre och som användes för kompletterande köp än de som användes för stora 

inhandlingar.  

 

Deltagarna såg olika på upplevelsen i nya livsmedelsbutiker. De flesta hade svårt att 

byta från sin favoritbutik då de lärt sig hur den butiken fungerar. 

 

     Jag hatar att gå in i nya butiker!  

Man hittar ju ingenting. 

           - Gustaf 
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Jag tycker att det är roligt att handla! Spännande med nya 

affärer särskilt om det är lite specialiserade som typ ecoaffärer.  

- Caroline 

 

Detta tyder på att deltagarnas handel av livsmedel är ett rutinmässigt beteende 

(Solomon et al. 2010). Det upplevs som tids- och energikrävande att gå in i nya 

butiker. I Carolines fall gick det bra att handla i en ny butik om den kunde erbjuda 

någonting utöver det vanliga vilket stödjer teorin om rutinmässigt beteende genom att 

gamla vanor kan brytas om konsumenterna kan bli övertygade om att det nya erbjuder 

en bättre lösning.   

 

Ulrika ansåg sig vara ”superplanerad” när hon skulle handla mat. Hon visste alltid 

vad hon skulle ha innan hon gick in i butiken och hade även en applikation 

synkroniserad med hennes sambo. I applikationen kunde hon skriva en inköpslista 

anpassad till hur varorna var placerade i butiken, vilka som var rabatterade och hur 

mycket som behövdes av varje. Listan delades till sambons telefon så att han kunde 

köpa varorna på väg hem. Fredrik och Isabelle spontanhandlar livsmedel och såg 

butiken som en inspirationskälla när de ska bestämma middagsmat. Produkter som 

basvaror eller frukostvaror var mer rutinartade. 

 

Utifrån Arnold och Reynolds (2003) sex lustfyllda motiv till att konsumera återfinns i 

denna grupp framför allt fem motiv. Två av deltagarna såg butiken som inspiration till 

vilken mat som skulle inhandlas, vilket tyder på att idéshopping är ett viktigt motiv 

för dem till att handla livsmedel. Av de deltagarna som såg butiken som 

inspirationskälla var också äventyrsshoppingen mer framträdande. Det var viktigt att 

få känna, lukta och smaka vid delikatessdiskarna. En deltagare nämnde att det var 

spännande att se vad som fanns för utbud under just den dagen. Flera av deltagarna 

tyckte att det kunde vara tillfredställande att inhandla livsmedel, en uttryckte att det 

var ”härligt att botanisera sig” i butiken. För den deltagare som inte tyckte om att gå 

och handla livsmedel själv var den sociala shoppingen ändå viktig, att umgås och 

handla med familj och vänner. En av deltagarna tyckte att priset hade stor betydelse 

när hon handlade livsmedel. Precis som definitionen av värdeshopping jämförde 

deltagaren ofta produkters priser och kände sig nöjd när hon hittade rabatter och 



 

33 

 

	  
Av	  gammal	  vana	  

	  
	   	  

erbjudanden. Av den här anledningen handlade hon inte produkter som hon ansåg var 

”dyrare kvalitetsprodukter”. 

 

Jag köper aldrig ekologisk! Jag är inte lika insatt som ni andra 

verkar vara. Jag är ju student liksom. Vi sätter in 4000 kronor på 

matkontot varje månad och det tar alltid precis slut vid slutet av 

månaden. Det skulle inte räcka att handla dyrare produkter. 

- Ulrika 

 

4.2.2 Matintresse, engagemang och attityder 

 

När deltagarna fick frågan om matintresse gick diskussionen snabbt in på ekologiska 

varor, nöjet med att laga mat och hälsa. Engagemanget var högt bland deltagarna när 

det gällde den typen av produkter som var hälsosam och bra för omvärlden. 

 

Det som inte är eco är inte äkta vara! 

- Isabelle 

 

Isabelle var den deltagaren som handlade i stort sett bara ekologiska produkter. För 

henne var det viktigt med ekologiska produkter för sin egen och arbetarnas hälsa och 

för djuren och miljöns skull. Fredrik handlade också ekologiskt om priset inte skilde 

sig allt för mycket. Men för honom handlade det främst om att få i sig bättre mat för 

att främja sin egen hälsa. Att djurhållningen och miljön förbättrades vid ekologisk 

produktion var för honom bara en bonus. Både Gustaf och Caroline utgick ofta från 

rekommendationer som de läst i tidningar om vilka produkter man bör välja 

ekologiskt som bananer, kaffe, mejeriprodukter och ägg. Gustaf tog upp ämnet om 

kycklingars buryta som blev en intensiv diskussion som upprörde alla deltagare.  

Precis som Solomon et al. (2010) antyder när det gäller beslutsfattande av produkter 

visar detta resultat på att de produkter som deltagarna känner ett högre engagemang 

inför också gör att de lägger ner mer tid på att hitta rätt produkter. Det tar längre tid 

att ta beslut inför ett köp och det kan också innebära att man byter butik för att kunna 

hitta den produkt man letar efter. En av deltagarna åkte runt till flera butiker för att 
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hitta sina favoritchips och en annan avstod hellre från att köpa en produkt om den inte 

fanns som ekologisk. Det fanns även produkter som deltagarna inte kände samma typ 

av engagemang inför, exempelvis hygienprodukter, städartiklar och mejerivaror. 

Dessa produkter inhandlades mer slentrianmässigt. 

 

4.2.3 E-handel av produkter 

 

Jag handlar väldigt mycket på nätet! Kläder, skor, elektronik, 

kurslitteratur, till och med saker från apoteket. Det finns så 

många bra rabatter på nätet, t.ex. studentrabatt.  

Man handlar ju på nätet för att det är billigare! 

- Ulrika 

 

Nä, jag e-handlar nästan aldrig. Något fint och unikt i så 

fall som man har hittat på e-bay. 

- Fredrik 

 

När deltagarna fick frågan vad de e-handlar för typ av produkter idag blev svaren 

olika. Fredrik utryckte att e-handeln ”inte har löst något stort problem”. Det enda han 

handlade på Internet var produkter som inte fanns tillgängliga i fysiska butiker. 

Caroline och Isabelle var inte heller några stora e-handlare men svarade båda att de 

hade köpt kurslitteratur på Internet. Gustaf berättade att han e-handlar kontaktlinser 

och även elektronik för att det är billigare. Ulrika handlar däremot många produkter 

på Internet. Hon tycker att det är smidigt att e-handla. Hon berättade att hennes sambo 

e-handlar ännu mer produkter än vad hon gör.  

 

David handlar allt på nätet! Sina ansiktsprodukter, skärp, 

begagnade klockor och nyss köpte han en kavaj. Han 

säger att han gillar att ha ”ett paket på väg! 

- Ulrika 
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Diskussionen gick vidare till vad som man kan tänka sig e-handla och varför just 

dessa produkter. Flera av deltagarna ansåg att man först vill prova kläder innan man 

köper dem. Man kan dock chansa om det är en stor prisskillnad eller om man vet 

vilken storlek som passar för ett specifikt plagg, om man köpt det förut. 

 

Ofta finns det ju en returrätt på kläder och det brukar ju följa med 

en följesedel som man bara klistrar på ett paket och skickar tillbaka. 

Men det blir ju jätteannorlunda om det är konsumtionsvaror man 

beställer och man tar upp sina tomater och de ser helt ruttna ut. 

- Caroline 

 

Flera av deltagarna var först tveksamma till att handla livsmedel på Internet. Ulrika 

var den enda deltagaren som hade funderat på att prova få sina matvaror 

hemlevererade och hade faktiskt beställt hem pizza från OnlinePizza. Fredrik och 

Caroline ville gärna känna på sina färskvaror innan de köper dem och Gustaf sa att 

han inte litade på att någon annan skulle välja ut hans färskvaror. Som tidigare nämnt 

tycker deltagarna i denna fokusgrupp om att handla i fysiska butiker för upplevelsens 

skull. Precis som i Grewal, Iyer och Levys (2004) studie är detta en brist som  

e-handlare måste få bukt med för att vinna konsumenter. Fredrik berättade om en  

e-handelsbutik, Gröna Gårdar, där man kan beställa hem en låda ekologisk kött. 

Inställningen till att köpa hem färskvaror från en sådan butik var mer positiv än från 

exempelvis Coop eller ICA. Detta kan bero på att deltagarna tycker att Gröna Gårdar 

erbjuder ett mervärde som inte finns lättillgängligt i fysiska butiker. Flera av 

deltagarna kom efter en kort diskussion fram till att det skulle vara bekvämt att få 

tunga, stora och/eller otympliga basvaror hemlevererade från livsmedelsbutikerna. 

Vetskapen om vilka livsmedelsbutiker som levererar till hemmet var ganska låg bland 

deltagarna. Det tog ett tag för dem att kunna namnge e-handelsbutikerna. De trodde 

att leveranskostnaderna var mycket högre än i verkligheten och när moderatorerna 

avslöjade leveranskostnaden hos en livsmedelskedja blev alla mer positivt inställda 

till e-handel av livsmedel. 
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Jaha, bara 49 kronor? Ja, det var ju inte så farligt. Då 

kanske det är värt att testa. 

- Isabelle 

 

Ja, det vore ju skönt att få hem de här tunga varorna. Typ tre 

backar med ramlösa. 

- Fredrik 

 

Ja, precis! Eller tvättmedel och såna tråkiga saker som man ju 

inte orkar släpa på!  

- Gustaf 

 

Om man ser till Grewal, Iyer och Levys (2004) teori om möjligheter och 

begränsningar med e-handel stämmer det inte alltid för just livsmedel. Dyra 

fraktkostnader var något som gjorde deltagarna i denna fokusgrupp mindre benägna 

att e-handla. Fri frakt ansågs vara en självklarhet bland vissa produkter som böcker 

och elektronik. Bilden som deltagarna hade av livsmedel på Internet var att både 

varornas pris och fraktkostnaderna var höga, vilket var en av orsakerna till att de inte 

e-handlar livsmedel idag. Deltagarna framhöll att vissa produkter var lättare att  

e-handla än andra.  Precis som i teorin var det standardiserade produkter som 

inhandlades främst på Internet. När det gällde kläder var vissa deltagare något 

skeptiska än andra även om en stor prisskillnad eller vana av liknande produkt kunde 

göra att man e-handlade dessa produkter. Livsmedel ansågs tillhöra de produkter som 

har ett högt materiellt värde och dessa produkter lämpas då sämre till att säljas på 

Internet. Detta handlade då främst om färskvaror men vid en närmare eftertanke 

kunde deltagarna ändå tänka sig handla lågt värderade basvaror som var tunga eller 

som man behövde i större mängd. För deltagarna i denna fokusgrupp var tid ingen 

bristvara och därför ansåg de inte att Internet gav ett mer tidseffektivt sätt att handla 

på. Men samtliga deltagare trodde att detta kommer att förändras i framtiden när de 

bildar familj. 
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Nu kan jag ju gå och handla och ta lång tid på mig. Men jag kan tänka 

mig att det blir svårare sen med en skrikande unge på golvet inne i 

affären. Då kanske jag har ett större behov av att e-handla mat. 

- Fredrik 

 

Ja, och sen kan man väl inte bara gå ner och spontanhandla något man 

blir sugen på sent på kvällen. Man måste väl planera ännu mer då? 

- Ulrika 

 

4.3 FOKUSGRUPP 2 – SAMMANFATTNING 

 

Intensiteten i den här fokusgruppen var lägre än i den föregående, även om vissa 

ämnen skapade ett högt engagemang hos deltagarna, som exempelvis ekologisk mat. 

Deltagarna talade under längre perioder enskilt och avbröt bara varandra för specifika 

frågor eller för att instämma. Ingen av deltagarna verkade obekväm i varandras 

sällskap trots att en av deltagarna inte hade träffat de andra två tidigare. I denna 

diskussion behövde moderatorerna ställa få frågor utan samtalet täckte alla delar som 

var ämnade att ta reda på.  

 

4.3.1 Deltagarna  
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Jonas 

Jonas har ett stort matintresse och tycker det är viktigt med bra mat, den får gärna 

kosta lite mer om det är ekologiskt eller hälsosamt. Han planerar sina inköp noggrant, 

storhandlar en gång i månaden och lägger ner mycket tid på att laga mat. Han tycker 

generellt inte om att gå in i butiker utan e-handlar hellre produkter om det går. Han 

har testat att e-handla mat. Bland favoritbutikerna återfinns mer nischade butiker 

utifrån hans intressen, både vad gäller mat och andra produkter.  

 

Pernilla 

Pernilla är intresserad av att laga mat och ha bra råvaror, främst ekologiskt och frukt 

och grönt. Hon odlar även egna grönsaker på sin tomt. Hon är ändå prismedveten och 

väljer ibland att prioritera bort ekologiska råvaror för prisets skull. Hon går till många 

olika butiker för att handla mat då hon letar bästa pris. Hon är skeptisk till e-handel 

överlag då hon känner ett kontrollbehov av att veta exakt vad hon får för produkter.  

 

Caroline 

Caroline är väldigt intresserad av mat, framför allt ekologiska råvaror och produktion, 

och kan inte förstå hur andra människor inte är intresserade av det. Hon har en 

favoritbutik där i stort sett alla inköp av livsmedel görs. För henne är det viktigast att 

butiken har en bra service och erbjuder en upplevelse utöver det vanliga. Det kan hon 

tänka sig att betala lite extra för. Utöver detta e-handlar hon ekologiska livsmedel 

kontinuerligt och även kläder till både sig själv och sin son.  

 

4.4 EMPIRI OCH ANALYS AV FOKUSGRUPP 2 

 

4.4.1 Köpmönster, motiv och val av försäljningskanal 

 

Val av livsmedelsbutiker såg väldigt olika ut för deltagarna i fokusgrupp 2. Butiker 

som nämndes var Coop och Coop Online (tre gånger), ICA (två gånger), Willys (en 

gång), Lidl (en gång), Ekolådan (en gång) och Cajsa Warg (en gång).  
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Caroline handlar flera gånger i veckan och då inte i de butiker som ligger närmast 

hennes hem utan i en ICA-butik några kvarter bort. Hon väljer att gå lite längre bort 

för att hon tycker att den butiken är ”Helt fantastisk!” med manuella diskar, kunnig 

personal, stort utbud av ekologiska varor och hon upplever en härlig känsla varje gång 

hon handlar där. 

 

Den är inte så stor, inhyst i en gammal biograf. Så den är liksom 

överskådlig, man vet var allting finns. Det är inte så mycket kringgrejer 

som det blir på de här ICA maxi, de har inte det utrymmet. 

- Caroline 

 

För Caroline är sociala och tillfredställande motiv (Arnold och Reynolds, 2003) 

viktigast vid handel av livsmedel. Hon var väl medveten om att det finns mer 

prisvärda alternativ än där hon handlar nu men värderar servicen, kunskapen och 

relationen med personalen samt inredningen i butiken som viktigare. Förutom den 

ICA-butiken handlade Caroline även på Cajsa Warg samt frukt och viner från 

Ekolådan. Hon tycker att just frukt, som det går åt mycket av i hushållet, är smidigare 

att få hemlevererat. Hon tycker att det ska vara härligt att handla och var den enda 

deltagaren som inte storhandlade i denna fokusgrupp. Hon testade det några gånger 

när hennes son var mindre men tyckte inte alls om det. 

 

Nej, jag storhandlar aldrig! Jag får fullständig panik! Jag kan inte vara 

där inne. Jag hakade på den trenden i mammagruppen när Edvin var liten 

och åkte ut till Nacka och gick runt där med de här stora vagnarna. Det 

var galet och sen när jag kom hem så fick jag ingen parkeringsplats. 

- Caroline 

 

Jonas storhandlar ungefär en gång i månaden och kompletterar resten av sina inköp i 

sin lokala Coop-butik. Han planerar flera middagar i förväg med hjälp av en lista och 

när han storhandlar brukar han ofta utgå från den. Jonas har testat att handla från 

Coop Online ett par gånger, han tyckte det var skönt att sitta hemma och bara ”klicka 

hem” varorna och sedan få de levererade hem till dörren dagen efter.  Han hade helst 

handlat alla sina matvaror i en stor ICA-butik nära hans arbete då han tycker att den är 
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mycket fräsch och har kunnig personal. Men rent praktiskt skulle det bli svårt för 

honom ha bära hem många matkassar då han åker kommunalt och därför inhandlar 

han bara någon delikatess där ibland. Jonas tycker att det är tråkigt att handla 

livsmedel som görs rutinartat medan han finner det väldigt tillfredställande att handla 

mer unika livsmedel, som närodlade och ekologiska råvaror eller nya produkter på 

marknaden. För Jonas är idéshopping (Arnold och Reynolds, 2003) mycket viktigt 

vilket förmodligen hör ihop med hans starka matintresse. Han gillar att hålla sig 

uppdaterad med vilka råvaror som är nya i en butik och få tips på produkter som är 

bra för hälsan och miljön från personalen i butiken samt andra matkunniga. 

 

Jag har ju blivit kompis med hon som äger delikatessbutiken 

under mitt jobb. Jag går dit och snackar med henne på rasten 

och får tips om nytt kött och sånt. 

- Jonas 

 

Pernilla har precis flyttat och har efter det testat flera livsmedelsbutiker för att ta reda 

på vilka som passar henne bäst.  

 

När vi var nyinflyttade testade vi alla butiker i närheten så det blev ett 

väldigt medvetet val. Man kollar vad som är bra och var man får hjälp. 

- Pernilla 

 

Nu bor hon ute på landet och har långt till närmaste livsmedelsbutik vilket gör att hon 

storhandlar ungefär varannan vecka och kompletterar med lite andra varor när hon har 

hämtat sin dotter på förskolan. Hon har flera olika butiker för olika ändamål. 

 

Jag gillar ICA Kvantum här i Bålsta. Den är väldigt fräsch med mycket 

frukt och grönt och de har tydliga skyltar för vad som är närproducerat 

och ekologiskt. Det tycker jag är viktigt. Jag kan handla någon mjölk eller 

så på hemköp men jag gillar den inte alls och vill snabbt gå ut, det är så 

rörigt. Annars storhandlar jag på Willys för att det är billigt och vissa 

grejer kan man verkligen fynda på Lidl. 

- Pernilla 
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Pernilla passar bra in på beskrivningen av värdeshopping (Arnold och Reynolds, 

2003). Hon uttryckte ett väldigt högt tillfredställande av att hitta billiga bra produkter, 

hon åkte runt till flera olika butiker för att kunna ta del av olika erbjudanden. Pernilla 

tycker att det är viktigt med ekologiska varor men priset gör att hon ibland måste 

avstå. Därför lagar hon ofta vegetarisk mat i veckorna för att hon ska kunna lägga 

pengar på ett finare kött på helgerna. Hade hon haft mer pengar skulle hon bara köpa 

ekologiskt.  

 

Gemensamt för alla deltagare var att de vill ha ordning och reda i butikerna de handlar 

i och god service från personalen. Alla har sin favoritbutik även om man mer eller 

mindre kompletterar med varor i andra butiker. 

 

Jag tycker den är bra disponerad, man blir van och hittar… 

- Caroline 

 

Ja, man har ju sin hembutik 

- Jonas 

 

Ja precis! Och hamnar man i en främmande så vet man 

liksom inte var finns det? och var finns det? 

- Caroline 

 

4.4.2 Matintresse, engagemang och attityder 

 

Alla deltagare har ett stort matintresse och tycker att ekologiska varor spelar viktig 

roll. Caroline har handlat ekologiska varor ”långt innan det blev populärt”. Hon är 

väldigt nöjd att det ekologiska sortimentet har fått ett uppsving så att varorna är lättare 

att få tag på. Alla deltagare var överens om att ekologiskt borde få kosta lite mer.  

 

Visst kan man ju handla billigt och så men till vilket pris? 

Det är ju inte rimligt att en fläskfilé bara ska kosta 40 kr/kg. 

- Jonas 
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Nej, det är ju bara att tänka efter. Hur kan det vara det priset? Det är ju 

sjukt, det går ju inte ihop. Folk vill inte handla ekologiskt för att det är 

för dyrt. Sen köper de läsk och godis och sånt. Det är ju ingen som 

ifrågasätter att det är dyrt.  

- Caroline 

 

Carolines familj har ett stort fokus på matlagning och väldigt mycket tid går åt till det. 

Hon ser ”så mycket kärlek i mat” och tycker att det är viktigt att ge sitt barn ett bra 

förhållande till mat tidigt.  

 

Små barn är ofta känsliga. Det är ju jätteviktigt att de får i sig bra grejer. 

- Caroline 

 

Jonas och Pernilla tycker också att det är väldigt viktigt att få sina barn delaktiga i 

matlagningen. Alla deltagarna försöker att undvika så mycket kött som möjligt, både 

för djurens och miljöns skull. Pernilla som precis hade börjat odla många grönsaker 

själv i sin trädgård tycker att det ger henne livskvalitet. Det ger även hennes familj 

möjlighet att få i sig bra råvaror och hennes dotter kan se att mat kommer från jorden 

och inte från plastförpackningar i livsmedelsbutikerna. Alla deltagare höll även med 

varandra om att det är viktigt för barnen att veta att köttet de äter kommer från riktiga 

djur.  

 

Jag vill att min dotter ska få se att det är helt naturligt att fåren som 

betar i hagarna sedan ska bli mat till oss människor, men att de är 

lyckliga och inte vet om något annat. 

- Pernilla 

 

Precis som i teorin om beslutsfattande (Solomon et al., 2010) antyder deltagarna att 

det finns olika varor inom livsmedelsbranschen som skapar olika högt engagemang. I 

detta fall är det ekologiska eller närodlade färskvaror som skapar ett högre 

engagemang och är viktigare för deras självbild. Dessa produkter lägger deltagarna 

ner mer tid på att få tag i. De är även villiga att bryta mer traditionella inköpsvanor 

och testa nya sätt att handla på när det gäller den typen av produkter. Caroline har 
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testat olika typer av abonnemang av frukt varav Ekolådan hade bäst råvaror enligt 

henne. Jonas, som är träningsintresserad har beställt rawfood-bars via en kontakt på 

Instagram och Pernilla åker runt på bondgårdarna i hennes omnejd för att hitta bra 

närodlade kvalitetsprodukter. Både Jonas och Caroline besöker gärna specialiserade 

livsmedelsbutiker för att få tag på delikatessprodukter och Pernilla handlar gärna fisk 

från fiskbilen. Även om dessa produkter togs upp menar deltagarna att de produkter 

som inhandlas vanemässigt är vanligare inom livsmedelskategorin. Dessa produkter 

anses mer som ett nödvändigt ont och något som behöver inhandlas ofta för att få 

vardagen att gå ihop. Det gäller basvaror som mjölk, hygien- och städartiklar. 

 

4.4.3 E-handel av produkter 

 

Jag tycker att det är roligt att gå och handla mat. Jag tycker att det är 

lite härligt men jag tycker också att det är skönt att få hem grejer. 

- Caroline  

 

När deltagarna fick frågan vad de e-handlar för typ av produkter idag blev svaren 

olika. Förutom livsmedel från Ekolådan handlade Caroline kläder både till sig själv 

och till sin son på Internet. Hon gillar konceptet att bli inspirerad i butiker men tycker 

samtidigt att det är ”jobbigt att gå runt på stan”. Caroline tycker att det är smidigt att 

få hem allt istället och kunna prova kläderna i lugn och ro och i så fall lätt kunna 

skicka tillbaka dem om de inte passar. Dessutom tycker hon att det är roligt att få hem 

paket, vilket de andra deltagarna höll med om. Caroline tycker att förutsättningarna 

för att hon ska e-handla är att det ska gå snabbt och smidigt och därför söker hon inte 

runt efter produkter hon vill ha utan beställer alltid från samma varumärke. Jonas 

handlar främst funktionskläder på Internet. Till skillnad från Caroline gillar han att 

söka runt på olika hemsidor. Jonas beställer sen från de hemsidor som har snabba 

leveranser och gärna där man kan se orderstatus som anger var paketet befinner sig.  

 

Jag tycker att det är smidigt faktiskt! Ofta är det ju lätt att gå in 

och handla på nätet. Jag har inte tid att gå omkring på stan. 

- Jonas 
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Både Jonas och Caroline hade testat matkassekonceptet men ingen av dem var särskilt 

nöjda med det. Jonas tyckte att det tog bort hela känslan av att laga mat och Caroline 

hade problem med att hennes son inte ville äta maten från recepten.   

 

Ja vi provade det där när vår son var liten men det blir ju 

rätt så konstigt för dels är det ju rätt så lite mat och… 

 - Jonas 

 

Ja och sen så är det ju dyrt! 

- Caroline 

 

Ja och så kanske man inte är sugen på just det den dagen. 

- Jonas 

 

Pernilla var den deltagare som inte alls hade anammat konceptet lika mycket utan 

snarare använde Internet för att prisjämföra produkter. Däremot har hon e-handlat 

billigt byggmaterial till nya huset och använder sig av Blocket eller Tradera för att 

köpa och sälja barnkläder till hennes dotter. När Pernilla fick frågan varför hon inte 

har funderat på att e-handla livsmedel förklarade hon har ett kontrollbehov av att veta 

exakt vilka varor hon får. Hon erkände dock att hon nu blev nyfiken på att testa efter 

att både Jonas och Caroline kunde rekommendera det. 

 

Jag har inte tänkt på det här med online överhuvudtaget förrän jag fick 

förfrågan att vara med i det här. I min värld så vill jag ju ha kontroll, jag 

vill veta exakt hur den där tomaten ser ut, så jag inte får en mosig tomat. 

- Pernilla 

 

Nej men det måste man ju lita på. De skulle förlora så 

mycket om de la ner en mosig tomat. 

- Caroline 

 

Det visade sig att de funktionella värdena var viktigare vid handel av varor på Internet 

(Overby och Lee, 2006). Deltagarna nämnde att det måste vara ”smidigt och enkelt” 
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om man ska e-handla. Både Jonas och Pernilla letade även bra priser på produkter. 

Både de funktionella och lustfyllda värdena var viktiga för handel av livsmedel 

överlag. Svårigheten med Internet som försäljningskanal blir då att uppfylla de 

lustfyllda värdena, som att få bra service, hitta inspiration och bedöma produkternas 

kvalitet. Däremot uttryckte Jonas att Internet kan erbjuda en tillfredställande shopping 

(Arnold och Reynolds, 2003) då han slipper ta sig till en butik och kan handla när han 

vill. 

 

Jag har svårt att bara ta mig till en butik innan jag får 

spunk. Det är mycket skönare att sitta i soffan med en kopp 

kaffe och klicka hem saker. Och så har man ju möjligheten 

att kolla i kylskåpet vad man behöver. 

- Jonas 

 

4.5 RESPONS AV DELTAGARNA EFTER SAMTALEN 

 

Efter diskussionen har flera av deltagarna hört av sig och berättat att de blev 

inspirerade på olika sätt. Flera personer i den unga gruppen, som inte hade e-handlat 

livsmedel tidigare, har nu testat det. Även i fokusgrupp 2 inspirerade deltagarna 

varandra. Både genom hur man planerade sina inköp och middagar, men också tips 

om vilka butiker som är bra på Internet. Detta tyder på att en WOM-effekt skedde 

inom båda fokusgrupperna. Moderatorerna eller de personer som hade testat e-handel 

av livsmedel på Internet agerade som kommunikatörer och påverkade mottagarna 

genom positiv WOM. (Buttle, 1998) Vetskapen om e-handelsbutiker av livsmedel är 

fortfarande låg bland konsumenterna. Vad vi kan utläsa av samtalen tillhör den grupp 

som använder e-handel inom livsmedel fortfarande en liten del av samhället, vilket 

tyder på att den tidiga majoriteten (Rogers, 2003) ännu inte har anammat fenomenet. 

Mer positiv WOM-effekt borde då kunna bidra till fler användare (Dodson och 

Mullers, 1978). Inom de båda fokusgrupperna fann vi olika typer av potentiella 

användare. Några av deltagarna har förmodligen en större benägenhet att ta till sig  

e-handel som försäljningskanal. Ulrika i fokusgrupp 1 var den som redan innan var 

intresserad av att e-handla livsmedel och enligt henne fick diskussionen henne att 
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prova på riktigt. Gustaf och Caroline var mer skeptiska men blev inspirerade efter 

diskussionen och valde att söka på Internet för att hitta ett alternativ som passade de 

bäst. Fredrik och Isabelle var mest skeptiska till e-handel i denna grupp, de var också 

de mest matintresserade och ingen av dem har visat intresse för att prova på det ännu. 

Jonas och Caroline i fokusgrupp 2 var de två som hade mest erfarenhet av alla 

deltagarna när det gäller att e-handla mat. Deras beteende har inte förändrats så 

mycket efter fokusgruppen då de redan räknas till de tidiga användarna. Både Jonas 

och Pernilla blev inspirerade av Carolines positiva WOM om Ekolådan. Jonas var den 

som testade snabbt efter fokusgruppen medan Pernilla, som är den mest skeptiska till 

e-handel överlag, ännu inte har testat det. Antagligen krävs det mer positiv WOM och 

erfarenhet för den mer skeptiska användaren att acceptera e-handel som en ny 

försäljningskanal. 

 

4.6 JÄMFÖRANDE ANALYS 

 

Resultatet visar både likheter och skillnader mellan fokusgrupp 1 och 2. 

Livssituationen hos deltagarna spelade större roll i hur de handlar, mer än ålder. En av 

föräldrarna är yngre än flera av deltagarna i fokusgrupp 1 och hon har ändå mer 

gemensamt med de två andra föräldrarna vad gäller köpbeteende och värderingar. 

Föräldrarna är mer benägna att planera sina inköp medan inköpen hos de unga 

deltagarna sker mer spontant. Skillnaden är även stor mellan de som bor utanför och i 

Stockholms innerstad. De två deltagarna, Jonas och Pernilla, som bor utanför 

innerstaden är de enda deltagarna som storhandlar och är villiga att åka en längre 

sträcka för att handla livsmedel.  De två mest prismedvetna deltagarna, Ulrika från 

fokusgrupp 1 och Pernilla från fokusgrupp 2, är de deltagare som är minst 

butikstrogna. Båda byter butik för att kunna utnyttja bästa erbjudande, både vad gäller 

livsmedel och andra produkter. För de övriga deltagarna är butikslojaliteten hög hos 

samtliga.  

 

Utifrån de viktiga attributen en e-handlare bör ta hänsyn till (Ganesh et al., 2010) 

visar denna studie att några attribut är viktigare än andra för deltagarna. När det gäller 

nödvändigheter som säkerhet och extra kostnader är det flera deltagare som tar för 
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givet att frakt ska ingå när de e-handlar produkter. Att det tillkommer fraktkostnader 

vid e-handel av livsmedel är något som gör några deltagare skeptiska till att byta 

försäljningskanal. Tillgängligheten offline är inte viktig för deltagarna när det gäller 

livsmedel. Man förflyttar helst inte sina färskvaror när man precis har fått dem 

hemlevererade och ska börja med matlagningen. Vad gäller prisorienteringen har 

samtliga deltagare den inställningen att e-handel överlag ska vara billigare men att  

e-handel av livsmedel idag är dyrare än i fysisk butik. Detta sågs som något negativt 

vilket också bidrog till skepsisen av framför allt lågengagemangsprodukter.  När det 

gäller produkter som engagerar deltagarna mer kan man dock tänka sig att e-handla 

från mer nischade butiker som exempelvis Ekolådan och Gröna Gårdar. Detta tyder 

på att fokus i produktsortimentet är viktigare än variationen i varuutbudet. Det 

upplevs som besvärligt att navigera bland för många produkter. Det bekräftar även 

vad den regionala skolan säger; att man kan lägga mer tid på att få tag på mer 

specialiserade varor än standardvaror (Powers, 2012). Det verkar som att deltagarna i 

dessa fall är mer villiga att förändra sitt invanda beteende. Attraktiv webdesign var 

inget som deltagarna lade större vikt vid. Däremot är det viktigt att sidan framstår som 

säker med tydliga kontaktuppgifter. Detta var mer framträdande i fokusgrupp 2 som 

också hellre betalar med faktura för att det fortfarande finns en viss oro i att ge ut 

kontokortsuppgifter.   

 

Precis som i Dahlén och Langes (2002) studie visar deltagarna från båda 

fokusgrupperna att e-handel av produkter är mer planerad och att man kan tänka sig 

att e-handla livsmedel i större partier mer sällan. Däremot visar deltagarna i denna 

studie mer målfokusering på Internet än i fysiska butiker, där man gärna ”strosar 

omkring”. Vid handel på Internet vill man istället att det skulle gå snabbt och smidigt. 

Man vet ofta innan vad det var man letar efter.  

   

 

 

 

 

 

 



 

48 

 

	  
Av	  gammal	  vana	  

	  
	   	  

 

5. SLUTSATSER, VÅRT BIDRAG SAMT FÖRSLAG 

TILL VIDARE FORSKNING 
 

5.1 SLUTSATS 

 

Utifrån denna studie har tre faktorer kunnat urskiljas som kan ge en indikation på 

varför svenskar inte e-handlar livsmedel i större utsträckning. Till att börja med finns 

det (1) en stor okunskap bland deltagarna över hur det går till när man e-handlar 

livsmedel, hur mycket det kostar och vilket utbud som finns vad gäller sortiment och 

butiker. Deltagarnas uppfattning av handel av livsmedel på Internet är att det är dyrt 

med fraktkostnader och att det därför inte lönar sig om man inte köper en större 

mängd produkter vid samma tillfälle. Det krävs därför mer planering inför ett köp 

vilket i samband med leveranstiden gör det svårt att spontanhandla. Samtliga 

deltagare har ett behov av att spontanhandla och göra kompletterande inköp i stor 

utsträckning, framför allt de deltagare som inte hade barn. En annan viktig faktor som 

togs upp i båda fokusgrupperna är att deltagarna vill ha (2) kontroll över vilka 

färskvaror som de inhandlar. På Internet kan inte en bild på exempelvis en fisk eller 

en tomat visa hur den specifika varan kommer att se ut som man får hem. Däremot 

blir osäkerheten kring detta mindre om man tidigare handlat denna typ av produkter 

från en e-handelsbutik och varit nöjd med det eller fått höra positiv WOM från någon 

som har gjort det. Slutligen är handel av livsmedel för samtliga deltagare (3) ett invant 

beteende som kan vara svårt att bryta så länge man inte känner att e-handeln erbjuder 

något som överträffar det vanliga. Även om deltagarna kunde tänka sig att e-handla 

vissa livsmedelsprodukter, främst tunga basvaror, skulle frekvensen vara lägre för 

dessa köp än för de i fysiska butiker. Livsmedelsbranschen har därför unika 

begränsningar då inhandling av livsmedel sker med en mycket högre frekvens än för 

någon annan produktkategori. 
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5.2 VÅRT BIDRAG OCH KRITIK TILL STUDIEN 

 

Vårt bidrag ger en indikation på hur svenska livsmedelskonsumenter ser på e-handeln 

av livsmedel. Vidare ger det en antydan till vilka faktorer som är viktiga för handel av 

produkter med hög omsättningshastighet. Dessa parametrar skulle kunna användas för 

att mäta hur en större andel svenskar ser på fenomenet.  

 

Utifrån de slutsatser som denna studie gett kan vi se att livsmedelsbranschen har en 

möjlighet att göra vissa förändringar om man vill få fler svenskar att e-handla. Till att 

börja med bör företagen få konsumenterna att testa e-handel då konsumenterna är 

oerfarna och på så vis skeptiska till att handla livsmedel på Internet. Företagen bör 

arbeta för att skapa en större kännedom bland svenskarna. Detta skulle kunna uppnås 

genom att få konsumenterna att sprida positiv WOM. För att detta ska vara möjligt 

kan företagen behöva erbjuda inflytelserika personer att testa konceptet för att sedan 

kunna sprida erfarenheter vidare. Resultatet visar även att den grupp som har störst 

möjlighet att börja e-handla livsmedel är föräldrar till hemmavarande barn då de 

planerar sina inköp noggrannare samt har mindre tid över. Därför är det den målgrupp 

som företagen bör satsa på. 

 

Man kan dock fundera på om företagen verkligen vill få mer folk att e-handla. Som 

nämnt i Grewal, Iyer och Levys (2004) studie har e-handlarna svårigheter när det 

gäller att uppnå skalfördelar så att företagen kan gå med vinst samt logistikproblem 

som uppstår vid små leveranser som kan bli mycket kostsamma för företagen. Frågan 

är om det inte är mer lönsamt att skicka ett stort parti varor till en livsmedelsbutik mer 

sällan än mindre varumängder oftare till enskilda privatpersoner? 

 

Eventuella brister med studien kan vara att alla deltagarna består av en väldigt snäv 

del av befolkningen. Alla är väldigt matintresserade och lägger ner mycket tid på att 

handla och laga mat. De bor i eller i nära anslutning till Sveriges största stad med en 

stor tillgång till en mängd olika livsmedelsbutiker inom ett nära avstånd, vilket ger de 

en större valmöjlighet än resten av befolkningen.  
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5.3 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

 

Vidare rekommenderar vi att man gör bredare studier genom att undersöka hur ett 

större perspektiv förhåller sig till e-handeln inom livsmedelsbranschen. Först 

rekommenderar vi att man (1) gör en kvantitativ studie över hur en större del av 

befolkningen ser på handeln av livsmedel på Internet för att kunna generalisera och få 

mer tyngd i resultatet. Parametrarna från denna studie kan vara ett hjälpmedel till en 

sådan undersökning så man vet vad som ska mätas. Fortsättningsvis kan det vara bra 

att undersöka (2) hur de som testat e-handel av livsmedel bedömer den upplevelsen. 

På så vis kan man se vilka brister de nuvarande e-handelsbutikerna har och hur dessa 

skulle kunna förbättras. Slutligen bör man ta reda på (3) vad företagen har för 

möjligheter och begränsningar om de övergår mer till e-handel som 

distributionskanal. Dessa aspekter bör vägas samman med konsumenternas attityd till 

e-handel inom livsmedel för att se hur mycket det är värt att satsa på detta fenomen.  
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