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Kurs 
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Huvudområde 

Företagsekonomi. 

 

Handledare 

Jonas Kågström. 

 

Datum 

2016-05-24 

 

Syfte 

Inom ett aktuellt ämne har vi valt att implementera en teori om inkludering och exkludering av 

produkter för att undersöka om denna teori håller inom en ny produktkategori. Vårt syfte lyder som 

följer; Givet detta är vårt syfte att förstå de faktorer som förklarar hur konsumenten väljer att 

inhandla livsmedel online. 

 

Metod 

I arbetet har vi analyserat litteratur och vetenskapliga artiklar för att ge oss en god översikt av 

tidigare forskning. Empirin genomfördes med en kvantitativ metod genom en enkät-

/surveyundersökning. Våra resultat analyserades sedan i SPSS där vi utfört en deskriptiv statistik, 

klusteranalys, faktoranalys och ett t-test. Detta följs av vår egen analys, diskussion och slutsats.  
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Slutsats 

Vår studie kan fastställa att teorin om inkludering och exkludering av produkter står sig även när det 

kommer till att köpa livsmedel över internet. Vi kan även konstatera att konsumenter värderar vissa 

faktorer mer än andra, samt visa på olika beteendemönster. Detta är av vikt för återförsäljare av 

livsmedel online, då en förändring av hur återförsäljaren presenterar produkter kan leda till fler 

valda varor och ett i slutändan högre slutpris. Dessutom tar vi upp viktiga gap återförsäljare bör 

fokusera på.  

 

Uppsatsens bidrag 

Bidraget till ämnet företagsekonomi och marknadsföring består av en förhöjd kunskap om främst 

inkludering- och exkluderingsteorin, där vi implementerat denna teori på ett tidigare obeprövat 

område. Till detta bidrar vi även med relevant information om vad konsumenter har för syn på 

livsmedel över internet. Till sist kommer vi med praktiska förslag på hur återförsäljare kan nå 

outnyttjade kundsegment och nå ut till fler konsumenter.  

 

Nyckelord 

Livsmedel, e-handel, matkasse, självplockad matkasse, färdig matkasse, inkludering- och 

exkluderingsteorin. 

  



   

   
 

 

  

                                                                                                                                                                 Framtidens matkasse online 
                                                                                                                                                    P. Vindahl & M. Salmén, maj 2016 

 

 

Abstract 

 

Title 

The future of online grocery shopping  

 

Authors 

Pontus Vindahl och Mikael Salmén. 

 

Course 

Final assignment, Bachelor Degree in Business Administration.  

 

Subject 

Business Administrations. 

 

Supervisors 

Jonas Kågström 

 

Date 

2016-05-24 

 

Purpose 

In a current topic, we have chosen to implement a different product category in the theory about the 

inclusion and exclusion process, to see if this theory follows previous results. Our purpose reads as; 

The purpose of the study is to understand the factors that explains how the consumer choose to buy 

groceries online. 

 

Method  

In the study we have analyzed the litterature and scientific articles, in order to give us a broad 

overall picture of previus research. The empirical work was made possible through a quantitative 

method in form of a survey. Our results was then analyzed in SPSS, where we performed a 

descriptive statistic analysis, cluster analysis, factor analysis and a t-test. Thereafter we interpret the 

statistics, followed by a discussion and then finish the work with a conclusion.  
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Conclusions 

Based on our study we can conclude that the results of previous studies of the theory of inclusion 

and exclusion process correspend with our results, when it comes to buying crocerys online. We can 

also state that consumers value some factors more than others and also show signs of different 

behavior patterns. This is of great importance for retailers of groceries online, since a change of 

how the retailer presents the products can conduce to more chosen products in the grocery bag, 

which results in a higher final price. We also raises important gaps in the industry, which the 

retailers should focus on.  

 

Contribution 

The contribution to the subject Business Administration and marketing consists of increased 

knowledge of the including and excluding process, where we implemented this theory on a 

previously untested area. To this, we also contribute with relevant information about what 

perception consumers have about groceries online. At last, we give practical suggestions on how the 

retailers can reach untried segments and therefor reach more consumers.   

 

Keywords 

Groceries, e-shopping, grocery bag, self picked grocery bag, packed grocery bag, inclusion and 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Anesbury, Nenycz-Thiel, Dawes och Kennedy (2015, s. 1) beskriver att e-handeln med tiden 

kommer att bli allt viktigare i takt med att populationen blir allt äldre, kommunikationstekniken 

utvecklas och konsumenterna blir vana med olika tillvägagångssätt för att utföra sina inköp. 

Mortimer, Fazal e Hasan, Andrews, & Martin, 2016, s. 1) menar att e-handeln har attraherat ett 

överflöd av forskningsintresse, samtidigt som Ha och Stoel (2012, s. 198); Anesbury m.fl. (2015, s. 

1) påstår att e-handeln, trots dess tillväxt fortfarande består av en begränsad mängd forskning. E-

handeln i Sverige fortsätter att växa och under 2014 stod e-handeln för 6,4 % av den totala 

omsättningen inom svensk detaljhandel (Svensk digital handel, 2015; E-barometern, 2014). 

 

Inköp av livsmedel på internet har med åren vuxit globalt sett och förväntas fortsätta öka 

exponentiellt de kommande åren (Benn, Webb, Chang, & Reidy, 2015, s. 265; Campo & 

Breugelmans, 2015, s. 63; Mortimer m. fl., 2016, s. 1). Specifik forskning om livsmedel på internet 

ses som en relativt ny miljö och det har på senare tid riktats mer och mer fokus mot detta område 

(Benn m.fl., 2015, s. 265; Mortimer m.fl., 2016, s. 1). Komplexiteten kring e-handel är fortfarande 

stor och det finns många potentiella inriktningar, tidigare forskning förespråkar utökade studier 

inom livsmedelsbranschen på internet (Benn m.fl., 2015, s. 272; Campo & Breugelmans, 2015, s. 

76; Mortimer m.fl., 2016, s. 15). 

 

I Sverige har de yngre e-handelsbranscherna, bl.a. livsmedelshandeln, starkast tillväxt på internet 

och under 2014 ökade denna sektion med 41 % konstaterar Svensk digital handel (2015). Totalt sett 

står livsmedelshandeln på internet inte för mer än drygt 1 % av den totala handeln för livsmedel 

(Svensk digital handel, 2015). Intresset för att handla mat på internet ökar ständigt i Sverige, vilket 

Dagens Industri (2016) belyser. Att internet som medium för försäljning av livsmedel har en enorm 

tillväxtpotential stärks av såväl inhemska (Svensk digital handel, 2015) som internationella 

(Mortimer m.fl., 2016, s. 1) källor. 
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1.2 Problematisering 

1.2.1 E-handel 

Mihajlović och Dražeta (2014, s. 288) tar upp internet som dagens främsta kommersiella medium.  

Produktens karaktär är avgörande för hur lämplig den är för e-handel och forskare har delade 

meningar om hur passande livsmedel är för försäljning över internet. Forskarna Anckar, Walden 

och Jelassi (2002, s. 211); Ramus och Asger Nielsen (2005, s. 335) betonar problematiken med 

dagligvaror på internet, framförallt livsmedel som besväras av hållbarheten på produkterna.  

 

Campo och Breugelmans (2015, s. 64) tar upp besväret med att konsumenten inte får känna på 

produkten och att en del produktkategorier därmed resulterar i en minskad konsumtion över 

internet, något som i livsmedelskategorin beror på varans förändlighet och känslighet. Benn m.fl. 

(2015, s. 265); Campo och Breugelmans (2015, s. 63); Morganosky och Cude (2000, s. 25); 

Mortimer m.fl. (2016, s. 1) påtalar dock dagligvarors enorma potential för e-handel, den enkla 

anledningen till denna potential är att alla människor måste köpa mat påstår Morganosky och Cude 

(2000, s. 25). 

1.2.2 Livsmedelsförsäljning via internet 

Redan under slutet av 1980-talet startade det första företaget som började sälja dagligvaror på 

internet i USA (Morganosky & Cude, 2000, s. 18). Både Pechtl (2003, s. 150) och Morganosky och 

Cude (2000, s. 18) menar att på den tiden fanns inte behovet av att köpa livsmedel på internet 

beroende på att teknologin och vanan att utföra handel på internet inte alls var lika utbredd.  

 

Livsmedelshandeln över internet har fortfarande en relativt liten andel av branschens omsättning 

internationellt sett, uppgången fortsätter dock och ökar med 14 % årligen (Anesbury m.fl., 2015, s. 

1). Flera aspekter påverkar denna ökning och Anesbury m.fl. (2015, s. 3) poängterar att två viktiga 

anledningar till att använda sig av e-handel är för att spara in tid och av bekvämlighetsskäl, vilket 

även Huang och Oppewal (2006, s. 337) instämmer med.  

 

En stor anledning till att människor fortfarande har svårt att ta steget till att sköta sin 

dagligvaruhandel på internet beror på faktorn att kunna klämma och känna på produkten samt att 

bryta vanan och ändra sitt köpbeteende betonar Pechtl (2003, s. 149); Campo och Breugelmans 

(2015, s. 64). När det gäller att själv plocka ihop sin matkasse på internet finns det fortfarande 
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brister gällande urvalet av produkter. Navigering på återförsäljarens hemsida (Delaney-Klinger, 

Boyer & Frohlich, 2003, s. 195-196) och hur bra smidigheten och inköpsprocessen är har en stor 

påverkan på konsumentens upplevelse (Moshrefjavadi, Rezaie Dolatabadi, Nourbakhsh, Poursaeedi, 

&Asadollahi, 2012, s. 90).  

 

Campo och Breugelmans (2015, s. 65-66) beskriver att bekvämlighet och framförallt hur snabb och 

smidig leveransen för livsmedelshandeln online är av stor vikt för konsumenten, vilket även Yrjölä 

(2001, s. 746) framhävde under tidigt 2000-tal som ett besvär för konsumenten. Campo och 

Breugelmans (2015, s. 66) påstår även att de enskilt största skälen till att konsumenten fortfarande 

vill handla i en fysisk butik istället för genom e-handel, är att ogripbarheten av livsmedel på internet 

associeras med en högre upplevd risk än i en butik där konsumenten kan se och känna den specifika 

produkt denne köper. Huang och Oppewal (2006, s. 337) instämmer med att små risker vid handel 

över internet är viktigt, detta tillsammans med prisvärdhet ses som vitalt för att konsumenten ska 

välja e-handeln som inköpskanal för livsmedel.  

 

1.2.3 Konsumentens beteende 

Det finns en teori som inriktar sig på konsumentval och specifikt inkludering och exkludering av 

produkter i ett erbjudande (Levin, Schreiber, Lauriola, & Gaeth, 2002, s. 336). Denna teori har 

prövats inom flera områden, bl.a. pizza, begagnade bilar, löpband m.m. utav flera olika forskare 

(Levin, Huneke & Jasper, 2000, s 171; Levin m.fl. 2002, s. 337; Park, Jun & Macinnis 2000, s 187). 

Teorin som nämnda forskare använder går ut på att konsumenten subtraherar eller adderar 

komponenter, beroende på om personen blir presenterad en komplett produkt eller en basprodukt.  

 

Enkelt förklarat finns det två grupper av respondenter, där ena gruppen får skala av sin kompletta 

produkt och den andra får bygga på sin basprodukt. Hypotesen som Levin m.fl. (2000, s 171); Levin 

m.fl. (2002, s. 337); Park m.fl. (2000, s. 187) innehar säger att den grupp som blir presenterad en 

komplett produkt har svårare för att skala av komponenter och att detta leder till att denna grupp 

kvarstår med fler komponenter vid köp. De respondenter som bygger på basprodukten lägger inte 

till lika många komponenter som i det andra fallet. 
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Omfattningen av denna effekt har skiljt sig i tidigare undersökningar, men mönstren har visat sig 

vara detsamma. Levin m.fl. (2002, s. 337, 343) ser det som intressant att undersöka en annan 

produktkategori på en annan geografisk plats, för att se om detta beteendemönster skiljer sig mellan 

olika kulturer. Vi ser det som fascinerande utifrån beröringspunkterna i ovanstående forskning att se 

hur Levin m.fl.'s (2002) teori står sig inom e-handeln för livsmedel i Sverige. Detta i form av en 

jämförelse mellan en komplett matkasse gentemot en där konsumenten får plocka ihop sina varor 

själv.  

 

I dagsläget erbjuder marknaden fyra lösningar för konsumenten, dessa är valmöjligheten att själv 

plocka ihop sina varor över internet eller att plocka ihop en egen matkasse i en fysisk butik. 

Därutöver kan konsumenten via internet beställa hem en färdigplockad matkasse eller hämta upp 

den beställda matkassen i den fysiska butiken.  

 

1.3 Syfte 

Vårt syfte är att förstå de faktorer som förklarar hur konsumenten väljer att inhandla livsmedel 

online. 

 

1.4 Avgränsning 

Vi har valt att begränsa oss till att enbart undersöka följande variabler som vi anser är de mest 

väsentliga för studien. Dessa är; erfarenhet av e-handel samt vikten av prisvärdhet, små risker och 

bekvämlighet, vilka grundar sig i tidigare forskning (Huang & Oppewal, 2006, s. 337; Campo & 

Breugelmans, 2015, s. 66). Vi har även valt att implementera inkludering- och exkluderingsteorin 

på enbart människor bosatta i Sverige, detta för att Levin m.fl. (2002, s. 343) såg det intressant att 

undersöka de kulturella och geografiska skillnaderna mellan olika länder.  

 

Med tiden har det blivit allt mer populärt att handla sin vara eller tjänst över internet, i synnerhet 

inom EU (Seybert, 2011, s. 6). Forskaren rapporterar om hur år 2011´s statistik kan uppvisa att 58 

% av internets användare inom EU har köpt någon vara eller tjänst över internet under det senaste 

året. Anesbury m.fl (2015, s. 1) instämmer och menar att det är en allmän trend att konsumenter 

köper alltmer över internet, något som vi anser relevant att undersöka.  
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Inom handel för livsmedel är det numera normalt att de större återförsäljarna använder sig av både 

försäljning i butik och över internet, den snabbast växande försäljningskanalen är dock e-handeln 

(Anesbury m.fl. 2015, s. 1). Denna utveckling samt det Mortimer m.fl. (2016, s. 15) beskriver att 

det vore intressant att undersöka just livsmedelsbranschen på internet, talar för att vi valt att 

fokusera på den mest växande marknaden d.v.s. e-handel. Till sist har vi valt att avgränsa arbetet 

med att endast undersöka livsmedel över internet och därmed bortsett från andra produktkategorier 

än livsmedel.  
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2. Teorigenomgång 

 

2.1 Konsumentens beteende och val 

Belk (1975, s. 157) påtalar att både individuella och situationsmässiga faktorer måste tas i åtanke 

för att kunna förklara en konsuments val. Att förstå en konsuments beteende och val sågs som 

relevant redan under 70-talet och detta intresse har växt med tiden. Bettman och Park (1980, s. 234) 

belyser två primära aspekter runt konsumentval och dess miljö, först och främst att det finns 

mängder med produktinformation tillgängligt och att konsumenten oftast har tidigare erfarenheter 

av produkten. Aspekterna är av relevans för att återförsäljare erbjuder information under kundens 

olika stadier i beslutsprocessen, därmed vill Bettman och Park (1980, s. 235) få en insikt i hur olika 

faser, kunskap och erfarenheter influerar konsumentens produktval. Målet är att synkronisera 

specifika faktorer till de enskilda faserna en konsument befinner sig i, lyckas återförsäljaren länka 

dessa, kan de på så vis påverka kunderna på djupet.  

 

Generellt söker forskare en inblick i konsumentens beteende och egentligen handlar det om att 

undersöka tankar och känslor hos konsumenten beskriver Gardner (1985, s. 281). Forskaren menar 

att flera faktorer påverkar sinnesstämningen hos en persons konsumentbeteende, bland dessa 

faktorer talar hon om exponeringen av den fysiska miljön samt varumärkesval. Samtidigt 

poängterar forskarna att mindre händelser i allmänhet plötsligt kan förändra humöret. Vidare 

förklaras att det finns tre olika marknadstaktiker som återförsäljaren kan använda sig av för att 

påverka en konsuments humör. Genom servicen i bemötandet, vid kundens beslutsfattande och 

genom att stimulera människan via kommunikation (Gardner, 1985, s. 281).  

 

Svårigheten med en konsuments val beror direkt på om det erbjuds ett stort antal valmöjligheter och 

attribut, komplexa produkter, om det råder en osäkerhet angående värdet på produkten och om 

informationen avseende produkten är begränsad anser Bettman, Johnson och Payne (1991, s. 50). 

En vanlig missuppfattning inom handel är att konsumenten önskar ett brett sortiment, orsaken till 

detta missförstånd är att återförsäljaren tror att ett stort sortiment förbättrar chansen att matcha med 

det kunden strävar efter (Chernev, 2003, s. 170). Problematiken ligger i det som Bettman m.fl. 

(1991, s. 51) tar upp om att ett brett sortiment försvårar valprocessen. Detta hävdar även Chernev 

(2003, s. 170) och Mick, Broniarczyk och Haidt (2004, s. 51) som påtalar att detta förvirrar kunden, 
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vilket leder till ett mer tidskrävande förlopp, det kan innebära en större tvivelaktighet inför 

eventuellt inköp. 

 

Hur olika alternativ är presenterade eller inramade av återförsäljare kan influera både hur 

information processas av en konsument samt hur en konsument gör det avgörande beslutet menar 

Park m.fl. (2000, s 187). Ett alternativ för att presentera en produkt är att använda sig av en process 

där en konsument måste välja bort alternativ från en fullskalig produkt, genom att exkludera 

beståndsdelar, eller genom att inkludera delar och bygga upp en produkt från grunden (Levin m.fl. 

2000, s 171; Park, m.fl. 2000, s 187; Levin m.fl. 2002, s 335). 

 

Teorin som samtliga av dessa forskare använder beskriver de som inkludering- och 

exkluderingsprocessen och enkelt förklarat finns det två grupper av respondenter, där ena gruppen 

får skala av sin kompletta produkt och den andra får bygga på sin basprodukt. Hypotesen som Levin 

m.fl. (2000, s 171); Levin m.fl. (2002, s. 335); Park m.fl. (2000, s 187) innehar säger att den grupp 

som blir presenterad en komplett produkt har svårare för att skala av komponenter och att detta 

leder till att denna grupp kvarstår med fler komponenter vid köp. De respondenter som bygger på 

basprodukten lägger inte till lika många komponenter som i det andra fallet (Levin m.fl. 2000, s 

171; Levin m.fl. 2002, s 335; Park, m.fl. 2000, s 187). 

 

Teorin har i de hittills berörda undersökningsområden resulterat i att den från början kompletta 

produkten har blivit dyrare än basprodukten beskriver forskarna. I och med detta har Levin m.fl. 

(2000, s 171); Park m.fl. (2000, s 187); Levin m.fl. (2002, s. 337) funnit ett sätt att få kunden att 

köpa en mer komplett och dyrare produkt. Ovan nämnda forskare har prövat teorin på pizza, 

sallader, datorer, löpband och bilar med likartade resultat. 

 

Levin m.fl. (2002, s. 337, 343) har nått resultat som bevisar att presentationen av återförsäljarens 

utbud har en inverkan på vad kunden slutligen köper och det finns intresse för att undersöka dess 

inverkan inom flera områden och miljöer. Punj (2012, s. 791) framhåller just e-handeln som ett 

centrum för ett stort utbud av produkter, då dessa återförsäljare många gånger erbjuder ett brett 

sortiment. I och med att handeln online växer i en rask fart innebär det att mängden konsumentval 

över internet ökar i samma takt. Forskaren beskriver att webbaserade återförsäljare erbjuder 

mängder av valmöjligheter och en virtuell shopping upplevelse, en miljö som blir allt verkligare och 
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förbättras genom interaktiva videoklipp, animeringar, zoomning, tredimensionella roteringar samt 

direkt kommunikation med återförsäljarens personal (Punj, 2012, s. 791).  

 

Forskaren menar att det som särskiljer e-handeln från den fysiska försäljningen är att konsumenten 

själv kan filtrera sortimentet på hemsidan utefter vad den är intresserad av. Häubl och Trifts (2000, 

s. 4) fyller i att konsumenten får hjälp via s.k. jämförelse-hemsidor. Vilka redan i millenniumskiftet 

erbjöd kunden ett sätt att sålla ut, jämföra och söka information om olika produkter. 

 

Horrigan (2008, s. 24) poängterar att hela 79 % av konsumenterna som använder e-handel är trygga 

med att internets informationsutbud hjälper dem att göra rätt val av produkt. Med tiden har dessa 

jämförelsetjänster utvecklas och idag är det möjligt att jämföra nästintill alla kategorier, produkter 

eller tjänster (Punj, 2012, s. 791). Fenomenet av hemsidor för att jämföra produkter och tjänster kan 

vara lösningen på den problematik som Chernev (2003, s. 170) och Mick m.fl. (2004, s. 51) tog upp 

att ett brett sortiment skapar förvirring. En filtrering leder slutligen kunden till rätt produkt påpekar 

(Punj, 2012, s. 791). 

 

Darley, Blankson och Luethge (2010, s. 95) menar att studerandet av konsumentbeteende har en 

fast grund i en modell som ursprungligen utvecklades 1910 och fokuserade på 

problemlösningsprocessen. De beskriver att flera forskare sedan dess har byggt vidare på denna 

modell och framförallt anpassat denna för konsumentens beteende över internet. En modell vid 

namn EKB modellen fokuserar på de fem kärnstadierna i beslutsprocessen. Detta är att förstå ett 

problem, söka, utvärdera alternativ, välja ett alternativ och till sist utvärdera köpet (Darley m.fl, 

2010, s. 95). Dessa fem steg är de allmänt mest accepterade faktorerna inom konsumentbeteende 

och själva grunden inom konsumentval.  

 

2.2 Konsumenters beteende online 

Andrews, Kiel, Drennan, Boyle och Weerawardena (2007); Iglesias-Pradas, Pascual-Miguel, 

Hernández-García och Chaparro-Peláez (2013); Kuhlmeier och Knight (2005); Lokken m.fl. 

(2003); Seock och Chen-Yu (2007) talar i allmänhet om att konsumentbeteendet över internet 

skiljer sig från hur konsumenten beter sig i en fysisk butik. Med tanke på detta har det skapats en 

utvecklad modell som är mer anpassad till konsumentbeteendet och beslutsprocessen över internet. 
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Modellen är relevant då den fokuserar på konsumentens beteende över internet och delar in 

konsumentbeteendet i externa faktorer och bryter sedan ner dessa i fyra delar. Darley m.fl. (2010, s. 

96) tar upp dessa externa faktorer som individuella skillnader och karaktärsdrag, såsom motiv, 

värderingar, livsstil och personlighet. Kulturella faktorer som kultur, klass i samhället, 

referensgrupp och familj. Situationsmässiga och ekonomiska faktorer, samt atmosfären och miljön 

online, där aspekter som hemsidans kvalité, gränssnitt, nöjdhet och upplevelse påverkar 

konsumentens beteende (Darley m.fl, 2010, s. 96). 

 

Denna utvecklade modell lägger fokus på att se värdet i konsumentens tillfredsställelse av dess 

behov snarare än utvecklingen av teknologin. Något som Wind och Mahajan (2002, s. 64) motsätter 

sig och menar istället att nya teknologier inte ersätter gamla, utan lever sida vid sida och att 

människor är komplexa och kombinerar nya teknologi med beteenden om mänskliga behov. 

Modellen involverar beslutsprocessen över internet och Darley m.fl, (2010, s. 96) håller med om att 

konsumentbeteende över internet är ett komplext fenomen. Forskarna påtalar dock att modellen är 

så pass omfattande att den tar med interaktioner, moderatorer och underliggande faktorer.  

 

Darley m.fl, (2010, s. 96) har sammanställt 52 forskares studier inom ämnet och kommit fram till 

flera faktorer som starkt påverkar konsumentens beteende och beslutsprocess. Faktorer som hänsyn 

bör tas till när konsumentbeteende och beslutsprocessen online studeras är psykologiska, kulturella 

och miljömässiga poängterar de. Produkttyp har framförallt en stor påverkan, i form av erfarenhet 

och sökning om produkten samt opåtaglighet och påtaglighet (Darley m.fl, 2010, s. 96). Andra köp 

som bör studeras enligt forskarna är komplexa kontra lätta samt riskfyllda eller säkra köp, 

informationsprocessande och säkerhet har även en påverkan på beteendet och beslutsprocessen. 

 

2.3 Livsmedelshandeln 

Den vardagliga konsumenten som går in i en livsmedelsaffär är antagligen omedveten om de 

utmaningar som väntas enligt Spanjaard och Freeman (2012, s. 439). Deras förväntningar är att de 

kommer gå längs med alla gångar i butiken för att välja ut deras önskade produkter, ha åtkomst till 

en mängd varumärken, betala ett rimligt pris och sedan lämna butiken, med lite om ens någon, 

hänsyn eller medvetenhet om de beteenden och val som har skett (Spanjaard & Freeman, 2012, s. 

439). Det är flera faktorer som en konsument tar hänsyn till vid införskaffandet av livsmedel, både 

medvetet och omedvetet och det är viktigt för återförsäljare att förstå dessa faktorer.  
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Nilsson, Gärling, Marell och Nordvall (2015, s. 1) berättar att under de senaste åren har 

livsmedelshandeln i Sverige och i många andra europeiska länder genomgått en strukturell 

förändring. Denna förändring är mest märkbar i reduktionen av mindre butiker, en större 

konkurrens p.g.a. införandet av och utvecklandet av nya och annorlunda butiksformat. Forskarna 

förklarar vidare att de nya butiksformaten är designade för att speciellt passa konsumenternas behov 

genom anpassat sortiment, öppettider och atmosfär. Genom införandet av nya butiker har 

konsumenterna mer att välja ifrån och kundlojalitet blir allt viktigare för återförsäljarna.  

 

Nilsson m.fl. (2015, s. 1) tar även upp att många återförsäljare av livsmedel försöker skapa olika 

butiksformat som vänder sig till olika grupper i samhället och framförallt har det inneburit en 

märkbar skillnad mellan stormarknader och småbutiker. Med småbutiker menas mindre butiker, 

med mindre sortiment och oftast högre priser. Stormarknader erbjuder ett brett sortiment av 

livsmedel, men erbjuder även kläder, böcker och andra vanliga produkter. Stormarknaderna 

kännetecknas av enkel åtkomst, breda gångar, låga priser och förmånliga erbjudanden, samt att de 

är belägna på öppna ytor med stora parkeringsplatser (Nilsson m.fl. 2015, s. 1) 

 

Spaanjard och Freeman (2012, s. 454) tar upp att konsumenten reagerar starkt negativt på att 

layouten i butiken ändras och varor placeras på andra ställen än vad konsumenterna är vana vid. De 

blir även bekymrade över att varumärken de brukar köpa inte längre finns eller har ändrats utan att 

ha kommunicerats till kunden via t.ex. skyltar, detta gör att återförsäljare bör vara noga med att 

kommunicera budskap till kunderna för att bibehålla kontakten och lojaliteten hos konsumenterna 

understryker forskarna.  

 

En aspekt återförsäljare bör ta hänsyn till, är vilken ålder konsumenterna är och hur detta påverkar 

deras sätt att införskaffa livsmedel. I en undersökning som Goodwin och Mcelwee (1999, s. 408) 

berättar om, fann forskarna att stå i kö är en viktig faktor när det kommer till att välja vilken typ av 

butik äldre konsumenter vill handla i. Tillika ville den äldre populationen gärna ha möjligheten att 

få hjälp, vilket de hade svårt att få på stormarknader och detta ledde till att de handlade på butiker 

där det var lätt att få bra service, även om priset var högre på dessa butiker. Den äldre gruppen sökte 

också efter välkända och traditionella märken och tog mindre risker i val av produkt (Goodwin & 

Mcelwee, 1999, s. 408).  
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En annan synpunkt är att återförsäljare av livsmedel bör tänka på är hur stor del av män och kvinnor 

som står för införskaffandet av livsmedel. Dholakia (1999, s. 162) betonar att kvinnor är den 

främsta inköparen av livsmedel, dock är män inte långt ifrån och står för ca 45 % enligt en 

undersökning. Även motivet med besöket till affären har visat sig skilja mellan könen, vilket kan ha 

en inverkan på val av produkter och val av butik. Med internets framfart i samhället tar forskarna 

upp att det kan bli än mer jämlikt med tiden, då möjligheten att utföra denna syssla i hemmet 

kommer bli alltmer vanlig (Dholakia, 1999, s. 162). 

 

Jensen och Grunert (2014, s. 332) redogör för hur många forskare menar att de flesta konsumenter 

är medvetna om vad priserna är på varor i en livsmedelsbutik med en skäligen god noggrannhet. 

Detta tar återförsäljare hänsyn till i dess prissättning av varor och utgår från att kunden vet vad 

varorna ska kosta. Dock menar Jensen och Grunert (2014, s. 332) att uppfattningen kring priserna 

på livsmedel varierar starkt mellan konsumenterna och visar på skillnader mellan en uppskattning 

på priser som kan skilja så mycket som mellan 2-61,4%. Dessa uppfattningar om pris kan bero på 

sociokulturella skillnader samt makroekonomiska förhållanden, men kan även bero på hur forskarna 

har mätt på olika sätt.  

 

Nilsson m.fl. (2015, s. 2) beskriver att livsmedelsbutikerna i Sverige har minskat i antal från 39 000 

år 1950 till 6000 år 2004, dessa butiker är nu bättre anpassade för konsumenten gällande 

exempelvis öppettider. I slutet av 60-talet var 75 % av alla nyöppnade livsmedelsbutiker 

supermarkets och återförsäljarna fokuserade på att placera sig i anknytning till gallerior för att 

konsumenten skulle kunna inhandla flera produktkategorier samtidigt. 

 

Campo och Breugelmans (2015, s. 65) föreslår att ett stort och brett sortiment i en butik tenderar att 

locka fler kunder och föredras hellre än ett mindre sortiment, detta för att det erbjuder flexibilitet 

och ger en känsla av självständighet. Forskarna tror att sortimentets storlek påverkar 

konsumenternas val av kanal de väljer för att göra sina inköp ifrån och att de generellt väljer den 

kanal som erbjuder det största sortimentet.  
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2.4 E-handel 

Det finns flertalet definitioner av e-handel som Ho, Kauffman och Liang (2007, s. 238) tar upp, 

däribland ”utbyte av affärsinformation, upprätthålla affärsrelationer och sköta verksamhetens 

transaktioner med hjälp av telenät”. En annan definition är ”användningen av globala internet för 

inköp och försäljning av varor och tjänster, inklusive tjänster och support efter försäljningen”. 

Därefter skapar Ho m.fl. (2007, s. 238-239) sin egen sammansatta uppfattning under år 2006 av 

olika definitioner och de poängterar att deras egen beskrivning av e-handel riktar sig till att omfatta 

en företag-konsument relation; ”B2C e-handel avser företags och konsumenters användning av 

globala internet för försäljning och inköp av varor och tjänster, inkluderat med företagets tjänster 

och stöd efter försäljningen till konsumenterna”. 

 

Pechtl (2003, s. 145) beskriver istället online shopping mer simpelt i form av en service innovation 

inom detaljhandeln som låter konsumenterna beställa varor eller tjänster från hemmet genom 

internet och därefter få produkten levererad till dörren. En alternativ metod som tar bort behovet av 

besök i en fysisk butik. Detta ger kunderna mervärde på flera sätt då de gynnas av lägre priser 

(Brynjolfsson & Smith, 2000, s. 579), geografisk sett en ökad räckvidd med ett större utbud av 

produkter (Alba m.fl. 1997, s. 48-49; Pechtl, 2003, s. 148) och även en större bekvämlighet 

(Anesbury m.fl. 2015, s. 3; Verhoef & Langerak, 2001, s. 283). Detta genom att konsumenten 

minskar sin fysiska ansträngning, sparar tid och blir mer flexibel. 

 

Internet har med åren blivit allt viktigare för livet i allmänhet, arbete, utbildning och deltagande i 

samhället berättar Seybert (2011, s. 1). Trots att en stor majoritet av Europas befolkning idag 

använder internet finns det en signifikant skillnad i brukandet mellan socioekonomiska grupper och 

olika länder. År 2011 var det fortfarande en fjärdedel av befolkningen i Europeiska unionen (EU) 

som inte hade använt internet, med avseende på åldrarna 16-74 år framhåller Seybert (2011, s. 1). 

Däremot använder 56 %, av motsvarande urval under samma år, internet nästan varje dag. Av de 

befolkningar som använder internet frekvent överstiger sex EU-länder siffran 80 %, däribland 

Sverige som toppar listan på över 90 % poängterar forskaren.  

 

Ho m.fl. (2007, s. 239) betonade år 2006 att den kraftiga ökningen av internetanvändandet inte stod 

i given korrelation med tillväxten inom e-handelstransaktioner. Forskarna menar att detta berodde 

på att många använde internet som informationssökningstjänst, men valde att utföra sitt faktiska 
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inköp i en fysisk butik. Fenomenet kallas ”The look book”, vilket myntades i USA i slutet av 90-

talet då flygresenärer sökte efter attraktiva flygbiljetter på internet, men bokade senare via en fysisk 

resebyrå (Ho m.fl., 2007, s. 239). Ungefär ett decennium senare, närmare bestämt år 2011, kan 

Seybert (2011, s. 5) bekräfta att nästan 80 % av internets användare inom EU använder internet för 

att söka information om varor eller tjänster. ”The look book” nyttjas med andra ord till vardags av 

internetanvändarna även de senaste åren. 

 

Med tidens gång har det dock blivit alltmer populärt att även handla sin vara eller tjänst över 

internet, i synnerhet inom EU (Seybert, 2011, s. 6). Forskaren rapporterar om hur år 2011’s statistik 

kan uppvisa att 58 % av internets användare inom EU har köpt någon vara eller tjänst över internet 

under det senaste året. Här skilde det sig dock mycket mellan EU’s länder där antalet låg på 13 % i 

Bulgarien och Rumänien medan Sverige kunde uppvisa att hela 75 % av internetanvändarna 

brukade e-handel i någon form under 2011. Det är en allmän trend att konsumenter köper alltmer på 

internet anser Anesbury m.fl. (2015, s. 1). I jämförelse med USA går det att konstatera likartad 

statistik med EU, då forskaren påstår att under år 2015 förväntas 60 % av befolkningen i USA 

handla genom e-handel. Mortimer m.fl. (2016, s. 1) påvisar att 2017 räknar forskare med att den 

totala e-handeln i Europa kommer uppnå en omsättning på 191 miljarder euro och att USA når 

omsättningen 370 miljarder dollar motsvarande år. 

 

E-handelns tillväxt i ett land beskriver Ho m.fl. (2007, s. 245) via en modell som påvisar vilka 

faktorer som påverkar detta. Modellen listar faktorerna; antalet internetanvändare, investeringsnivån 

i telekommunikation, tillgången på riskkapital, betalkortets genombrott och slutligen 

utbildningsnivån. Dessa är faktorer är de som i synnerhet påverkar e-handelns tillväxt i ett land. 

 

Medan försäljningskanalen internet börjar mogna och tillväxten med tiden saktar ner blir 

konkurrensen för återförsäljare online alltmer påtaglig betonar Ha och Stoel (2012, s. 198). Med en 

ökad konkurrens bland företagen och att fler och fler konsumenter som handlar över internet blir det 

viktigare att förstå vilka faktorer om driver individen till att handla online.  

 

2.5 Livsmedelshandeln på internet 

Livsmedelshandeln på internet introducerades på 1980-talet då ett amerikanskt företag startade upp 

e-handel för livsmedel som första återförsäljare i världen enligt Morganosky och Cude (2000, s. 
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18). Forskarna understryker att konsumenterna ännu inte var mogna för detta koncept. Detta 

berodde dels på teknologin samt att konsumenten inte hade för vana att utföra inköp av varor eller 

tjänster via internet påpekar både Morganosky och Cude (2000, s. 18) samt Pechtl (2003, s. 150). 

 

Inom handel för livsmedel är det numera normalt att de större återförsäljarna använder sig av både 

försäljning i butik och över internet, den snabbast växande försäljningskanalen är dock e-handeln 

(Anesbury m.fl. 2015, s. 1). I linje med detta instämmer Benn m.fl. (2015, s. 265); Quevedo-Silva 

m.fl. (2016, s. 572); Campo och Breugelmans (2015, s. 63) samt Mortimer m.fl. (2016, s. 1) och 

hävdar att inköp av livsmedel på internet har med åren vuxit globalt sett och förväntas fortsätta öka 

exponentiellt de kommande åren. E-handeln toppar agendan för alla större livsmedelsåterförsäljare 

poängterar Campo och Breugelmans (2015, s. 63).  

 

Användandet av internet för att köpa varor och tjänster varierar avsevärt beroende på land, område, 

storlek på stad eller landsbygd beskriver Anesbury m.fl. (2015, s. 1). Forskarna påpekar att 

livsmedelsshopping på internet har fortfarande en relativt liten andel av den totala matvaruhandeln, 

dock är den på uppgång i många ställen av världen och har en årlig ökning internationellt på 14 %. 

Livsmedelshandeln över internet i Sverige har även växt och 2013 stod e-handeln för livsmedel 

knappt för 1 % av svensk livsmedelshandel totalt sett (Nilsson m.fl. 2015, s. 3). Tillväxten har 

fortsättningsvis varit god och under 2014 ökade denna sektion med 41 %. År 2015 låg e-handelns 

andel på drygt 1 % av den totala omsättningen inom livsmedelshandeln bekräftar Svensk digital 

handel (2015). 

 

Campo och Breugelmans (2015, s. 63) berättar att livsmedelshandeln på internet ligger bakom i 

utvecklingen i jämförelse med med andra konsumentmarknader. Dock lägger återförsäljare inom 

branschen idag mycket fokus på att hitta nya och innovativa lösningar som gör det enklare och mer 

bekvämt för deras kunder att få vad de är ute efter utan några besvär. Anesbury m.fl. (2015, s. 1) 

understryker att e-handeln med tiden kommer bli allt viktigare i takt med att populationen blir allt 

äldre, kommunikationsteknologin utvecklas och konsumenterna blir mer vana med 

tillvägagångssättet att utföra sina inköp. 

 

I stegen av innovativa idéer beskriver Campo och Breugelmans (2015, s. 63) att marknaden riktar 

sig mot flera kanaler för försäljning, både över internet och fysisk butik. Att upprätthålla flera 
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kanaler och på så sätt erbjuda kunden olika inköpsalternativ är ett av de viktigaste och mest 

framgångsrika koncepten påstår forskarna. Konsumenternas beteenden kan potentiellt sett bli 

påverkade i termer av hur de navigerar och gör sina val, beroende på vilken kanal de nyttjar anser 

Campo och Breugelmans (2015, s. 63). 

 

Konsumenter strävar konstant efter att spara tid. Detta har öppnat upp för möjligheten att köpa 

livsmedelsprodukter via återförsäljare på internet, genom att endast klicka med musen efter 

eftersträvad vara och sedan få varorna hemlevererade för en mindre kostnad (Quevedo-Silva m.fl., 

2016, s. 572). Anesbury m.fl. (2015, s. 1) stärker belägget att inköp av livsmedel via internet är 

tidsbesparande. Forskarna utförde en studie där respondenter med ingen tidigare erfarenhet inom 

området, fick göra inköpen av livsmedel via internet och välja mellan tolv vanliga 

livsmedelskategorier och fylla en varukorg.  

 

Resultaten visade att hälften av deltagarna utförde shoppingrundan på mindre än tio minuter, vilket 

är ungefär dubbelt så snabbt som i en fysisk butik. Val av märke gick väldigt snabbt och 

navigeringen på hemsidan flöt på. Dock användes sökfunktioner som sortering, prisnivå, 

varumärkesurval etc. oväntat lite. Anesbury m.fl. (2015, s. 7) belyser dock att en välfungerande 

sökfunktion och sortering av varor är av stor vikt för att konsumenterna ska anamma denna lösning 

för att köpa livsmedel. 

 

Matval är dock en väldigt komplicerad process och konsumenter gör flertalet matval varje dag, 

baserat på mer eller mindre omedvetna beslut. Vabo och Hansen (2014, s. 152) förklarar vidare att 

de flesta matval baseras på intuitivt tänk, vilket resulterar i enkla och snabba val som grundas i 

gamla vanor. Matvanor kan bero på flertalet olika faktorer som t.ex. hälsa, pris, bekvämlighet, 

humör, sociala influenser, kulturella värderingar med mera (Vabo & Hansen, 2014, s. 152). Den 

största faktorn som forskarna poängterar är sinnesfaktorer, dvs. förmågan att kunna känna, lukta och 

se på en vara. Detta gör att livsmedelshandeln online står inför en stor utmaning poängterar 

forskarna; att få kunden att uppfatta en vara utan att kunna ta hänsyn till vissa av dessa faktorer och 

anamma detta sätt att köpa mat.  

 

Vad en konsument väljer att köpa beror även på hur lång tid i förväg den kan planera sin 

matvarukasse. Milkman, Rogers och Bazermann (2010, s. 17) undersökte vilka produkter och 
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produktkategorier konsumenten köper beroende på hur långt i förväg konsumenten gör 

beställningen. Forskarna fann att när det tog lång tid för orderbeställningar och leveranser skiljde 

sig inköpen åt samt ledde det till en minskad slutsumma på kassen. Längre leveranstider leder även 

till att konsumenten köper en högre procent ”behöver” varor som grönsaker, än ”vill ha varor” som 

isglass. Milkman m.fl. (2010, s. 17) hävdar sedermera att spontaninköpen av ”vill ha varor” ökar 

när leveransen är tätt inpå och minskar när konsumenten planerar inköpen en längre tid från 

leveransen.  

 

Hand, Dall´Olmo Riley, Harris, Rettie och Singh (2009, s. 1207) förklarar att börja anamma 

fenomenet livsmedelsinköp på internet kan klassas som diskontinuerlig innovation, då det är en 

signifikant förändring i människors beteende. Att välja matvaror från en lista på en hemsida istället 

för att välja varor från en hylla i matbutiken är inte alltid så lätt påtalar forskarna. Sinnesfaktorn är 

dock väldigt svår att komma ifrån i vissa produktkategorier, främst färskvaror, där sinnena har en 

hög inverkan på valet av att köpa eller avstå. Hand m.fl. (2009, s. 1207) förklarar vidare att 

anammandet av produkter av detta slag tar längre tid och är mer problematisk än andra 

produktkategorier.  

 

Inköp av livsmedel har betraktats som stressfyllt och som en hushållssyssla. En undersökning 

Huang och Oppewal (2006, s. 334) tar upp, kommer fram till att konsumenter anser att handla 

matvaror är den syssla de tycker om minst, precis bakom att gå till tandläkaren. Liknande pratar 

forskaren om en annan studie som visar på att bland 22 hushållssysslor som kunden utför, så är 

inhandlandet av livsmedel på näst sista plats och på sista plats finns städning. Detta med hänsyn till 

den ökade användningen av internet samt bristen på tid leder förmodligen till att fler konsumenter 

förväntas anamma bekvämligheten med att inhandla matvaror via internet (Huang & Oppewal 

2006, s. 334).  

 

2.6 Risker 

Upplevelsen av att handla livsmedel över internet är fundamentalt annorlunda från andra former av 

shopping över internet, detta pga. ömtåligheten och livslängden på vissa varor, samt hur frekvent 

inköpen av livsmedel sker (Mortimer m.fl. 2016, s. 4). Det skiljer sig även åt då konsumenten inte 

kan se, ta eller lukta på produkten, vilket gör den ogripbar och risken blir högre för kunden. 
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Pechtl (2003, s. 156) stärker detta påstående och hävdar att förlusten av att känna och klämma anses 

vara den största faktorn för att konsumenter inte anammar internetshopping av livsmedel. I 

författarens studie visar det sig att konsumenter som anser att känna och klämma är viktigt, även 

bedömer detta sätt att handla som riskfullt. Pechtl (2003, s. 156) påtalar att det bästa sättet att 

motverka detta är att fokusera på att ha ett bra rykte, goda reklamationsvillkor och returer. Att vara 

bekant med internet som kommunikationsteknologi är även en viktig faktor för att anamma 

internetshopping.   

 

Kurnia och Chien (2003, s. 229) tar upp att de olika risker som finns med livsmedel är den största 

anledningen till varför konsumenter har svårt att börja göra sina inköp av livsmedel via internet. De 

flesta konsumenter saknar även en förståelse över vilka risker som finns, samt hur hög risken är 

med livsmedel, detta i kombination med en avsaknad av socialt påtryck har hållit tillbaka 

utvecklingen av detta fenomen. Ramus och Asger Nielsen (2005, s. 335) tar upp risker som hämmar 

användandet av denna kanal, risker som returer av dåliga varor eller produkter som inte levde upp 

till vad konsumenten förväntade sig. Färskvaror ses som en produktkategori som konsumenter helst 

inte köper över internet, då de inte litar på vilken kvalitét produkten kommer ha.  

 

Huang och Oppewal (2006, s. 339) samt Campo och Breugelmans (2015, s. 66) teorier går i linje 

med att köpa livsmedel via internet är riskfyllt. Många varor som frukt och grönsaker, tillhör 

se/känna/lukta kategorin, vilket konsumenter generellt föredrar att fysiskt undersöka innan köpet 

genomförs och denna process kan inte utföras i en online-miljö. Dock kan en e-handlare garantera 

en överlägsen produkt med färskhet och kvalitét i åtanke, trots det har konsumenter svårt att 

anamma detta sätt att handla med tanke på opåtagligheten av produkterna. Till skillnad från en 

fysisk butik som kan erbjuda produkten direkt efter köp, kan inte e-handeln erbjuda detta, då den 

separerar köpet och leveransen, något som ökar risken för att få produkten i tid (Huang & Oppewal, 

2006, s. 339).  

  

2.7 Bekvämlighet 

Campo och Breugelmans (2015, s. 66) berättar att bekvämligheten med att handla livsmedel på 

internet, kan få konsumenter att speciellt inhandla tunga och otympliga produktkategorier, då online 

shopping eliminerar bördan att fysiskt hantera dessa produkter. Kacen, Hess och Chiang (2013, s. 

12) beskriver att i en webbaserad butik, placerar konsumenten en order för varor eller tjänster via ett 
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online system. Återförsäljare via internet beskrivs utifrån flera aspekter som en mer bekväm 

shoppingkanal för konsumenter, bl.a. för att webbutiker erbjuder större tidsbesparing. Likväl kan 

konsumenter hitta återförsäljare på ett enklare sätt, samt produkter och produktinformation genom 

att söka på webben, vilket reducerar sökkostnader och eliminerar behovet av att resa påtalar Kacen 

m.fl. (2013, s. 12). Därmed kan konsumenter finna bekvämligheten med att införskaffa livsmedel 

via internet istället för i en traditionell fysisk butik.  

 

Rohm och Swaminathan (2004, s. 749) sorterar in konsumenter i olika grupper och tar upp den 

bekväma shopparen som en grupp med fokus på tidsbesparande och minsta möjliga ansträngning. 

Forskarna kännetecknar den bekväma shopparen som att konsumenten väljer butik efter tid och 

ansträngning samt att geografiskt läge blir irrelevant då internetshopparen inte behöver ta hänsyn 

till denna aspekt. Fördelen med att den webbaserade butiken är tillgänglig hela dygnet samt att 

konsumenten kan göra sin beställning hemifrån, lockar över många kunder från den fysiska butiken 

till den webbaserade. Morganosky och Cude (2000, s. 25) påtalar även att människor med 

funktionshinder, flera barn i familjen samt en åldrande population ökar användandet av att köpa 

livsmedel på internet. Hagberg och Normark (2015, s. 461) styrker ovanstående med att redan på 

40-talet var många äldre människor beroende av att få hemleverans av varor och hade inte möjlighet 

att ta sig till en fysisk butik. Personligen tror vi att i takt med att fler äldre lär sig att hantera internet 

på ett bättre sätt, kommer denna åldersgrupp att öka användandet av sina inköp över internet.  

 

Morganosky och Cude (2000, s. 17) menar att återförsäljare har potentialen att skapa värde i form 

av två dimensioner av bekvämlighet. Den ena dimensionen är att återförsäljare förbättrar 

bekvämligheten med hjälp av att möjliggöra för kunden att öka det antal ärenden konsumenten kan 

utföra på ett enda besök, eller att reducera tiden det tar för kunden att utföra ärendet. Återförsäljare 

som expanderar deras produktsortiment och lägger till extratjänster adderar värde för kunden genom 

tidsbesparing, vilket är den andra dimensionen av dessa två. 

 

Enligt Morganosky och Cude (2000, s. 17) är den ultimata tidsbesparande bekvämligheten shopping 

hemifrån, dvs. internetshopping av livsmedel hemifrån, där återförsäljaren erbjuder hemleverans av 

varorna till kunden. Trenden är att återförsäljare söker fler kanaler som gör att de kommer i kontakt 

med konsumenter, utan att kunden behöver ta sig till den fysiska butiken. Därmed har 

internetshopping av livsmedel potentialen att uppnå målen för båda konsumenter och återförsäljare 
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(Morganosky och Cude, 2000, s. 17). Redan under 1940-1960 talet erbjöds hemleverans i olika 

former (Hagberg & Normark, 2015, s. 461). Detta genom att Sveriges konsumenter ringde sin 

gårdsbutik som sedan plockade ihop varorna och levererade matkassarna hem till kunden (Hagberg 

& Normark, 2015, s. 461), något som med andra ord blivit alltmer återkommande igen.  

 

2.8 Pris 

Återförsäljare kan ta olika mycket betalt beroende på var de säljer produkterna, dvs. i den fysiska 

butiken eller på företagets hemsida (Campo & Breugelmans 2015, s. 66). Detta med hänsyn till 

kostnad, utbud och efterfrågan. E-handeln av livsmedel kan medföra högre operationella kostnader 

som att plocka, hantera och leverera produkter. Samtidigt bidrar e-handeln av livsmedel med 

kostnadsbesparingar för återförsäljare inom andra aspekter som butikens layout, utseende, påfyllnad 

av produkter samt att priserna kan snabbt och enkelt ändras med ett knapptryck menar Campo och 

Breugelmans (2015, s. 66).  

 

Raijas och Tuunainen (2001, s. 262) förklarar att livsmedelshandeln över internet inte är utbredd 

över alla geografiska delar i flera länder, vilket innebär att detta inte blir ett realistiskt val för varje 

konsument. Det betyder också att det inte är mycket konkurrens på marknaden och prissättningen är 

därmed fortfarande relativt hög, skulle konkurrensen öka skulle det leda till mer konkurrensmässiga 

priser. Ett exempel på detta är när Sverige gick med i EU under 90-talet, vilket ledde till att ökad 

konkurrens inom branschen och därav även till lägre matpriser i genomsnitt (Nilsson m.fl., 2015, s. 

2-3). Campo och Breugelmans (2015, s. 74) bekräftar att prissättningen fortfarande är högre 

generellt via internet kontra fysisk butik avseende dagligvaror, något som faktiskt stör 

konsumenterna. 

 

Raijas och Tuunainen (2001, s. 262) menar att ett stort problem med elektronisk handel av fysiska 

varor är logistiken, framförallt inom livsmedel, då förvaring, plocka och leverera utförs ofta på ett 

ineffektivt sätt. Historiskt sett finns det dock bevis på att effektivisering av dessa processer kan löna 

sig. Under 1940-talet skedde majoriteten av all livsmedelsförsäljning bakom disk, med tiden 

effektiviserades detta koncept med hjälp av färdigpackad och uppvägd mat. Detta ledde till att 

personalen kunde minska spenderad tid på varje kund och servicetiden gick nu upp till sju gånger 

snabbare belyser Hagberg och Normark (2015, s. 459-460).  
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Dyra logistiklösningar leder till högre priser för konsumenterna. De priskänsliga konsumenterna har 

därför svårt att övergå till internet som inköpskanal av livsmedel, då fördelen med tidsbesparing är 

inte tillräcklig för att balansera ut den höga kostnaden som måste betalas, samt de andra tjänsterna. 

För att kunna jämna ut denna skillnad, måste konsumenten vara säker på att värdet med e-handel i 

jämförelse med det konventionella livsmedelsinköpet är övervägande större (Raijas och Tuunainen, 

2001, s. 262). Campo och Breugelmans (2015, s. 64) samt Anesbury m.fl. (2015, s. 1) visar på att 

hushåll tenderar att vara mer lojala till varumärken och storlek på produkten om de handlar online 

gentemot i fysisk butik, dock är människor mindre priskänsliga vid inköp på internet påstår Campo 

och Breugelmans (2015, s. 64). Gällande inom vilken kanal människor är mest priskänsliga 

instämmer Degeratu, Rangaswamy och Wu (2000, s. 25) och hävdar att människor redan i början av 

2000-talet var mindre priskänsliga online i jämförelse med i fysiska butiker.  

 

Raijas och Tuunainen (2001, s. 262) påtalar dock att konsumenter oftast följer shoppingrutiner. 

Detta innebär att tiden som läggs ned på att shoppa samt kostnaden för att ta sig till den fysiska 

butiken är accepterade kostnader. Kostnader som konsumenten vanligtvis inte tar hänsyn till när den 

räknar ut vad varukorgen kostar i butiken i jämförelse med varukorgen på internet menar Raijas och 

Tuunainen (2001, s. 262). Detta leder till att den vanliga kunden som handlar livsmedel på internet 

är konsumenter med en hög inkomst och oftast inte har mycket tid över i vardagen. 

 

Horrigan (2008, s. 5-6) beskriver att låginkomsttagare i USA är den grupp som är mest benägna att 

se riskerna med att handla på internet, istället för att se fördelarna såsom tidsbesparing och 

bekvämlighet. Detta gör att människor med lägre inkomst är ovilliga att dra full nytta av e-handel 

pga. deras oro gällande finansiell säkerhet. Forskaren menar att låginkomsttagares attityd står i 

skarp kontrast gentemot de med högre inkomst i USA. Quevedo-Silva m.fl. (2016, s. 573) stärker 

detta med att påtala att de främsta faktorerna för en kund att köpa livsmedel via internet är 

tidsbesparing, pris och bekvämlighet.  
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2.9 Teorisammanfattning 

 

 

Figur 2. Teoretisk sammanfattning av att handla livsmedel online (Egen) 

 

Inom livsmedelshandeln önskar idag konsumenterna ett brett sortiment och detta påverkar i sin tur 

hur kunderna väljer att göra deras inköp av livsmedel. Tidigare erfarenhet av livsmedel, 

tillsammans med aspekterna risker, priser och bekvämlighet har visat sig ha en inverkan på vilken 

kanal som föredras. Det har även konstaterats att konsumentens beteende skiljer sig åt beroende på 

om konsumenten handlar i en fysisk butik eller över e-handeln.  

 

En fysisk butik med ett stort utbud innebär att kunden fysiskt behöver navigera sig genom butiken. 

Konsumenten presenteras dessutom av massvis av produkter, vilket leder till många val och besöket 
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tar generellt sätt längre tid än vid ett köp online. Genom att handla över internet kan konsumenten 

sortera och söka på produkter. Något som innebär mindre val och därmed färre beslut, vilket kortar 

ner tiden för inköpet och gör det bekvämt för kunden. Hur produkterna presenteras leder således till 

hur köpbeslutet påverkas.  
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3. Metod 
 

3.1 Val av undersökningsdesign 

I denna uppsats har vi valt att förankra oss i en positivistisk forskningsfilosofi inom ramen av 

företagsekonomisk forskning. Bryman och Bell (2013, s. 36) beskriver detta som att samla in data 

utifrån man kan grunda generaliserbara propositioner som sedan kan prövas och där det görs en 

tämligen stark åtskillnad från teori och praktik. Uppsatsen utgår från teorin som bas, för att sedan 

genom en undersökning hitta faktorer som påverkar och sedan analysera resultateten från 

undersökningen.  

 

I uppsatsen har metodvalet baserats på en kvantitativ metod, där viktiga drag är mätning, kausalitet, 

generalisering och replikation. I den kvantitativa forskningen utvecklas mått på begrepp och sedan 

omvandlas dessa till konkreta siffror som analyseras och slutsatser dras utifrån detta (Bryman & 

Bell, 2013, s. 162). Vi har valt att grunda vår undersökning på Levin m.fl.'s (2002, s. 337) studie, de 

valde att undersöka teorin om exkludering och inkludering som vi beskriver ovan i teorin, genom att 

utföra praktiska experiment. De har applicerat teorin inom försäljning av sallad eller pizza, där 

konsumentens val berör komponenterna som tillhör produkten. Den ena gruppen konsumenter blir 

presenterade för en färdig produkt och den andra gruppen  blir presenterade för en basprodukt, där 

det därefter exkluderar eller inkluderar komponenter. 

 

Teorin har i Levin m.fl.'s (2002), likväl som den äldre studien Park m.fl.'s (2000), visat sig innebära 

att en färdig produkt leder till att konsumenten köper en mer komplett och dyrare produkt. Vi har i 

vårt fall valt att tillämpa denna teori på e-handeln av livsmedel, i form av färdiga matkassar 

respektive de konsumenten plockar ihop själv. Till skillnad från Levin m.fl. (2002) och Park m.fl. 

(2000) har vi valt att använda oss utav en icke – experimentell forskningsdesign, istället nyttjar vi 

en tvärsnittsstudie i form av en elektronisk enkätundersökning. 

 

Detta beror på att vi på ett smidigt sätt kan nyttja exkludering- och inkluderingsteorin inom 

livsmedelsförsäljningen via internet. I detta fall sker den normala försäljningen inom testområdet på 

internet, i och med detta kändes det givet att använda sig av en elektronisk enkät för att undersöka 

teorin på ett naturligt sätt. Boyer, Olson, Calantone och Jackson (2002, s. 357) tar upp elektroniska 

enkäter kontra utskrivna enkätundersökningar och hävdar att elektroniska enkätundersökningar har 
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färre missade svar och kan kodas/presenteras på ett mer flexibelt sätt. De menar vidare att denna 

variant av frågeformulär gör insamlingen av data betydligt enklare, mer kostnadseffektivt och 

mindre tidskrävande, metoden hjälper även skapandet av exempelvis statistiska modeller och 

diagram (Boyer m.fl. 2002, s. 358). 

 

Genom en elektronisk enkätundersökning kan vi närma oss e-handelns naturliga forum och 

samtidigt hämta in data på ett smidigt och tidsbesparande sätt. Vi saknade tyvärr resurser, kunskap 

och tid för att kunna skapa en egenkomponerad e-handel av livsmedel. Dock anser vi att vi genom 

Google Forms kunde skapa ett naturligt och lämpligt mellanting för undersökningen, med hänsyn 

till både teorin och undersökningsområdet. Detta innebär att vi söker data från flera fall, med syfte 

att komma med kvantifierbar data med kopplingar till vanligtvis flertalet variabler för att sedan 

upptäcka ett sambandsmönster (Bryman & Bell 2013, s. 77). 

 

I vår studie har vi valt att tillämpa ett deduktivt tillvägagångssätt. Med detta menas att vi utgår från 

tidigare forskning och teorier, vilket vi sedan genom empiriska studie jämför med hur teorierna 

fungerar i praktiken (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011, s. 82). Under vår teoristudie har vi funnit 

att en majoritet av forskarna som studerat livsmedel över internet, har använt en forskningsmetod 

som baseras på en kvantitativ forskningsansats, exempelvis Mortimer m.fl. (2015, s. 6); Quevedo-

Silva m.fl. (2016, s. 572); Hansen (2005, s. 101). Därmed fann vi det lämpligt att ta rygg på dessa 

och använda en liknande forskningsdesign när vi använder oss av Levin m.fl.'s (2002) teori inom 

branschen livsmedel online.  

 

3.2 Population och urval 

3.2.1 Population 

Banerjee och Chaudhury (2010, s. 60) förklarar att inom statistik avser en population en hel grupp 

som informationen inhämtas ifrån. En population behöver inte endast bestå av människor, utan kan 

bestå av längd, vikt, BMI etc. vilket går att ta med så länge forskaren beskriver vad som ska 

undersökas. I vårt fall är populationen utvald till invånarna i Gävle kommun och Stor-Stockholm, 

vilket innebär närmare 2 200 000 invånare totalt sett enligt Nationalencyklopedins (2016) statistik 

som avser år 2016 respektive 2012. 
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Orsaken till vår valda population beror på ökade möjligheter att nå ett stort antal respondenter 

genom det sociala mediet Facebook. Våra bekantskaper, vänner, vänners vänner och släkt är främst 

spridda på dessa orter och genom att använda Facebook som medium för att sprida 

undersökningarna kunde vi nå ut till väldigt många människor med en hög svarsfrekvens. Däribland 

studenter och yrkesmän i blandade åldrar, vi valde däremot att bortse från människor under 18 års 

ålder, dvs. myndighetsåldern, detta eftersom dessa personer generellt inte utför livsmedelsinköp i 

samma omfattning.  

3.2.2 Urval 

Banerjee och Chaudhury (2010, s. 62-63) beskriver urval som en begränsad del av den totala 

populationen och för att göra noggranna tolkningar måste gruppen representera den större 

populationen. En population definieras enligt forskarna som en komplett uppsättning av människor 

med specifika karaktärsdrag och ett urval är en liten del som ska representera populationen. Det 

mest vanliga kriteriet för ett urval är den geografiska aspekten, men varierar beroende på 

forskningsområde.  

 

Bryman och Bell (2013, s. 185) förklarar att ibland beror urvalen på omöjligheten eller svårigheten 

att ta fram ett representativt stickprov. Tiden och de kostnader som krävs för att göra ett 

sannolikhetsurval är vanligen för stora i relation till de tillgängliga resurser som finns menar 

Bryman och Bell (2013, s. 185), vilket även Banerjee och Chaudhury (2010, s. 64) håller med om. 

 

Ett sorts urval som brukar användas vid begränsningar i tid och resurser är ett bekvämlighetsurval. 

En variant av denna metod är ett snöbollsurval som används främst inom kvalitativ metod menar 

Vedung (2000, s. 309-310) samt Bryman och Bell (2013, s. 206-207), men saknar inte helt relevans 

för kvantitativ metod påpekar de. En sådan urvalsmetod innebär att forskaren utgår ifrån ett färre 

antal människor som är relevanta för undersökningens ledmotiv och därefter använder forskaren 

dessa respondenter för att få kontakt med fler. Varje ny upptäckt leder till nästföljande betonar 

Vedung (2000, s. 309-310) i linje med Bryman och Bell (2013, s. 206-207). Exempel på när den 

används inom kvantitativ forskning är när forskaren funderar över relationer mellan människor och 

söker samband, i dessa fall kan snöbollsmetoden förespråkas före ett konventionellt 

sannolikhetsurval poängterar Bryman och Bell (2013, s. 207).  
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Vi valde att skicka ut våra enkäter via privata meddelanden på Facebook. Detta med tanke på att det 

i vårt fall inte var möjligt att sprida dessa enkäter på annat sätt inom Facebook som exempelvis 

genom en status, i grupper eller andra öppna diskussioner. På så sätt hade människor kunnat 

upptäcka att vi hade fyra olika enkäter, något som möjligen hade kunnat förstöra undersökningens 

teori och påverka respondenternas svar.  

 

Enkäterna bestod av två enkäter med färdiga matkassar och två där respondenten fick plocka själv, 

varav en av varje skickas till studenter respektive yrkesverksamma (detta förklaras mer ingående 

under rubriken ”enkätutformning”). Vid dessa utskick var det även möjligt att skicka ut enkäterna 

till en relativt jämn fördelning av kön, hur många av respektive kön vi har skickat till är vi osäkra 

på, men tanken var att skicka ut enkäten till olika typer av kön för att få in svar från både kvinnor 

och män. 

 

Positivt med detta sätt att sprida enkäten är även att när respondenten får enkäten och öppnar den 

befinner sig antagligen personen i en miljö som exempelvis på arbetet, hemma eller på väg 

någonstans. Detta är miljöer där ett livsmedelsinköp online ofta utförs, vilket stärker trovärdigheten 

för hur och var undersökningen utförs. Negativt med att sprida enkäten genom privata meddelanden 

är att Facebook efter ett större antal utskick klassade detta som skräppost och blockerade en av oss 

från meddelandefunktionen. Denna blockering höll i omkring 12 timmar innan Facebook hade 

godkänt för rapportering av felaktig blockering. Vi fortsatte att skicka enkäten och blev därefter 

varnade för att fortsätta skicka denna stora mängd meddelanden, Facebook bad oss alltså sakta ner 

tempot. Därefter skickade vi succesivt ut ett tiotal om dagen, tills vi ansåg oss nöjda. 

 

Genom att använda oss av denna metod närmar vi oss en modifierad variant av ett snöbollsurval 

som Vedung (2000, s. 309-310) samt Bryman och Bell (2013, s. 206-207) tar upp, när vi spridit 

enkäten till våra vänner via Facebook-meddelanden har vi ibland bett dem skicka denna vidare. I en 

del fall har respondenterna på eget bevåg frågat om vi önskar detta, något som godkänts av oss. I 

huvudsak stannar vi fortfarande inom vår population Stor-Stockholm och Gävle, men i enskilda fall 

har enkäten sannolikt spridits utanför dessa städer och till personer vi annars aldrig hade kommit i 

kontakt med. Detta ser vi som positivt eftersom vi utan att riskera respondenternas vetskap om att vi 

sprider flera enkäter kan nå ut till många personer utom vår egen bekantskapskrets. 
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Med en så pass stor population blir det svårt, tidskrävande och resursmässigt nästintill omöjligt för 

oss att kunna skapa ett urval som representerar konsumenter för livsmedel i Sverige över 18 år. 

Däremot har vi en möjlighet att nyttja en form av subgrupp som Bryman och Bell (2013, s. 190) 

beskriver, detta är även något som Lynch (1982, s. 226) tar upp där han poängterar att ett urval av 

enbart studenter inte alltid behöver vara något besvär. Om en teori ska kunna anpassas efter 

konsumenter i allmänhet, måste den även kunna representera en subgrupp. I annat fall kan den 

förkastas om den fallerar vid undersökningen av sådana undergrupper (Lynch, 1982, s. 226). 

 

Forskaren förklarar vidare hur tidigare studier påpekar att ett bekvämlighetsurval, som exempelvis 

studenter, inte går att använda för att kunna generalisera en hel population av konsumenter, då 

denna inte representerar den totala populationen. Lynch (1982, s. 226) påtalar också hur tidigare 

forskare påstår att studenterna oftast saknar erfarenhet, kunskap och intresse av produkten. I vårt 

fall argumenterar vi starkt emot att studenter inte har erfarenhet, kunskap eller intresse av livsmedel, 

då majoriteten av alla studenter bor i egen bostad och införskaffar livsmedel på egen hand.  

 

Trots både för- och nackdelar med subgrupper väljer vi att använda sådana, vi separerar därmed 

våra undersökningar till två olika undergrupper: studenter och yrkesverksamma. Vi kan då slå 

samman grupperna för att se totalen med ett relativt stort antal respondenter, men även se om det 

skiljer sig mellan grupperna i vårt fall. Fokus är dock att se skillnaderna mellan de olika 

matkassarna. Valet av studenter är utan tvivel ett s.k. bekvämlighetsurval, men å andra sidan kan vi 

stärka våra val med att Levin m.fl. (2002, s. 339) gjorde exakt detsamma då de undersökte just 

studenter. Deras första studie bestod av 115 studenter amerikanska studenter på universitetet i Iowa 

och detta antal har vi själva nått över. 

 

I och med att Iowa befolkningsmässigt är 10-tals gånger större än Gävle enligt 

Nationalencyklopedin (2016) anser vi att subgruppen studenter i sig bör vara användbar för att testa 

teorin. Vi ser det dock som intressant att utöka antalet respondenter och även göra en 

respondentskara bestående av yrkesverksamma, detta för att kunna jämföra och även se till totalen 

precis som vi ovan beskriver. I och med detta har vår population utökats till Stockholm med 

tillhörande förorter, vilket benämns som Stor-Stockholm, totalt sett avser populationen då 

2 200 000 invånare enligt Nationalencyklopedins (2016) statistik som avser år 2016 respektive 

2012. 
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Bryman och Bell (2013, s. 205) förklarar att bekvämlighetsurval består av personer som för tillfället 

råkar finnas tillgängliga för forskaren. Forskarna menar att denna metod av urval gör det 

problematiskt för undersökaren att generalisera resultaten, eftersom det är svårt att veta vilken 

population detta är representativt för. Detta betyder dock inte att undersökare inte ska använda sig 

av denna metod, då det anses acceptabelt om de hamnar i en situation där det finns så pass bra 

möjligheter att de anser sig inte ha råd att missa denna tillfällighet. Ett bekvämlighetsurval kan göra 

det svårt att generalisera, däremot kan det vara ett bra sätt för fortsätta forskare att bygga vidare på 

samt att forskarna kan göra kopplingar till tidigare undersökningar (Bryman & Bell, 2013, s. 205). 

 

Precis som forskarna betonar ovan är det problematiskt att använda sig av denna metod beroende på 

generaliseringssvårigheterna. Vi är medvetna om detta men tyvärr blev vi begränsade av tiden och 

kostnaden för att göra ett sannolikhetsurval, vilket Bryman och Bell (2013, s. 185) nämner som två 

av tre förklarliga skäl till detta. Däremot anser vi det fullt möjligt, att trots vårt bekvämlighetsurval, 

göra kopplingar till Levin m.fl. (2002, s. 339) tidigare teori eftersom dessa forskare specifikt 

undersökte studenter. Utifrån komplexiteten med flera undersökningar, bristen på tid och resurser 

som råder samt att tidigare forskare använt just undergruppen studenter så väljer ändå vi den väg vi 

ovan beskrivit. Vi anser oss ha belägg för vår population och urvalet, trots att det på sätt och vis 

betraktas som ett bekvämlighetsurval. 

 

3.3 Datainsamling i praktiken 

3.3.1 Val av frågeformulär 

Vår undersökning är som vi tidigare nämnt utformad genom Google forms, vilket är en gratistjänst 

för att skapa elektroniska enkäter. Vi har valt att använda Google forms för att på ett enkelt sätt 

kunna skapa enkäter som liknar en miljö för hur e-handel för livsmedel köps in, detta med 

begränsningar till våra resurser, tid och kunskap. Vad det gäller webbaserade enkäter innebär de 

ofta ofrivilliga förändringar eftersom respondenterna har olika varianter av operativsystem, 

mjukvara samt hårdvara från olika utvecklare (Funke, Reips, & Thomas, 2011). 

 

Av denna orsak är det väsentligt för den som utformar designen att reflektera över detta och göra 

enkäten så minimalt krävande som möjligt, något följaktligen innebär mindre problem betonar 
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forskarna. Det är något som vi har tagit hänsyn till då Google forms hjälper undersökare att skapa 

elektroniska enkäter som är stabila och enkäterna formar sig själva utifrån den enhet som 

respondenten använder för att svara, exempelvis mobil eller dator. Google forms kräver inte heller 

särskilt mycket prestanda av datorn, surfplattan eller mobilen, något som hjälper de som inte har en 

modern enhet att ändå kunna besvara enkäten. Utifrån detta ser vi stora fördelar i valet av Google 

forms. 

3.3.2 Enkätutformning och ordningsföljd 

Couper, Traugott och Lamias (2001, s. 236) hävdar att elektroniska enkätundersökningar är en 

bättre metod att använda i jämförelse med mailutskick, då undersökarna ej kan se vad 

svarsresponsen och bortfallet blir. Funke m.fl. (2011, s. 222) menar vidare att ett frågeformulärs 

layout och grafisk formgivning kan ha betydande inverkan på datakvalitet samt vilket alternativ 

som väljs ut i både pappers- och webbaserade enkäter. Rankingskalor kan ha inverkan på 

datakvalitet i synnerhet gällande medelbetyg, svarsfördelning, responstid eller även icke utförda 

svar.  

 

Couper m.fl. (2001, s. 232) diskuterar ordningsföljden och framställningen av frågor och hur detta 

påverkar respondenterna. Det finns fördelar med att enkäten består av genomgående likartade 

skalor, frågor, svarsfunktion och om enkäten har flera frågor på en och samma sida. Detta reducerar 

risken för missförstånd, gör det lättare för respondenten, vilket i sin tur leder till att enkäten slutförs 

på en kortare tid påtalar Couper m.fl. (2001, s. 233, 236). 

 

Våra enkäter är uppbyggda i tre olika avsnitt, med andra ord en blandning över att ha en enstaka 

fråga i taget eller att kunna se samtliga samtidigt. Detta beror på att frågorna på ett naturligt sätt 

kunde delas in i tre avsnitt, något som gjorde att vi även kunde ha likartade frågor och 

svarsfunktioner i respektive del samt en förklarande beskrivning inför avsnitten. Den naturliga 

indelningen skapade följande indelning; I del ett hade vi sex kontrollfrågor, bestående av 

demografiska frågor gällande kön, ålder, inkomst etc. samt en kontrollfråga om respondenten hade 

tidigare erfarenhet av e-handel. Att inleda med dessa är vanligt förekommande i tidigare 

undersökningar för att få svar på sådant innan respondenten i vårt fall fick gå in på inköpet av mat. 
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I del två presenterade vi alltså vår matkasse bestående av 17 varor och tillika ”frågor” i enkäten. I 

ena enkäten var matkassen tom där respondenten fick plocka i sina önskvärda varor själv och i den 

andra enkäten var matkassen full där respondenten istället fick ta bort vad som ansågs icke 

önskvärt. Detta för att följa principen som Levin m.fl. (2002) samt Park m.fl. (2000) använder. I 

detta avsnitt var alltså svaren förmarkerade som ”jag vill inte ha denna vara” i den tomma 

matkassen och ”jag vill ha denna vara” i den fulla matkassen. Genom de förmarkerade valen kunde 

respondenten visualisera en tom eller full matkasse, på så sätt följdes principen vi sedan tidigare 

valt att utgå ifrån även i enkäterna. Dessa förmarkerade val blev enligt oss det mest väsentliga för 

att principen skulle hålla även i enkäterna och kunna genomföras genom Google forms upplägg. 

 

Del tre bestod av tre frågor som grundats på vitala variabler inom ämnet e-handel för livsmedel. För 

respondentens del blev detta en form av utvärdering över vad som anses vitalt om denne ska välja 

att handla livsmedel via internet. Orsaken till att dessa placerades sist var för att respondenten först 

skulle utföra sitt visualiserade inköp av livsmedel online. Dessa frågor skulle även hjälpa studien att 

kunna bekräfta eller motsäga tidigare teorier samt att analysera samband mellan variablerna och 

övriga svar. 

 

Vi är medvetna om forskningen som Krosnick och Alwin (1987, s. 215) tar upp gällande att 

ordningsföljden och placeringen av frågorna i en enkät har betydelse för hur respondenten svarar. 

De hävdar att respondentens uppmärksamhet är större till en början och lägger därmed mer tid på 

dessa frågor. Därför bör undersökare reflektera över ordningsföljden på enkäten och en potentiell 

lösning på detta är att den elektroniska enkäten blandar frågorna slumpvis för varje gång enkäten 

öppnas av en ny respondent (Krosnick & Alwin, 1987, s. 215-216). Trots dessa resonemang har vi 

inte utfört slumpvis ordningsföljd på våra frågor, detta beror dels på den naturliga uppdelningen 

inom de tre avsnitten, men även att människor ska känna igen sin shoppingrunda med härledning till 

en vanlig livsmedelsbutik. Att ha kontrollfrågor inledningsvis är standard i enkäter och kändes 

därav givet för oss. 

 

Matvarorna är därefter uppdelade utifrån en naturlig ordningsföljd som dessa varor följer i en fysisk 

livsmedelsbutik. En konsument presenteras inledningsvis frukt och grönt, i anknytning till det följer 

torrvaror, därefter mejeriprodukter och sist kött, fisk och fågel. Människan känner igen sig i denna 

ordningsföljd och vi anser att praktiken är viktigare än teorin kring frågornas ordning i detta fall. 
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Krosnick och Alwin (1987) talade om att detta är en större problematik för längre och mer 

komplexa enkäter, vi anser att vår enkät tillhör de enklare och kortare enkäterna, något som många 

respondenter bekräftat. Skalfrågorna placerades sist vilket beror på att det är en form av utvärdering 

av livsmedelsinköp och faller sig därav naturlig att utföra efter det fiktiva inköpet. Skalfrågor är 

också en annan typ av fråga och ett separat avsnitt med dessa gör det enklare för respondenten att 

förstå och besvara frågorna anser vi. 

 

Som vi visat ovan har enkätens layout och ordningsföljd skapats utifrån vetenskapliga artiklar, deras 

principer samt kritik från handledare, respondenter och givetvis vår egen självkritik. En pilotstudie 

på totalt 20 respondenter utfördes innan den spreds runt till övriga människor som kontaktades, 

vilka förändringar denna studie framkallade återkommer vi till. 

 

3.3.3 Val av varor och prissättning 

Grunden i vår studie baseras på två olika forskningsstudier av Levin m.fl. (2002) och Park m.fl. 

(2000). Dessa forskare har i sina studier använt sig av samma teori som vi väljer att undersöka dvs. 

inkludering- och exkluderingsprocessen. Forskarna undersökte olika produktkategorier, men de 

båda forskargrupperna talade om relevansen av att hålla en jämn prisnivå på komponenterna (Levin 

m.fl., 2002, s. 339; Park m.fl., 2000, s. 191). Park m.fl. (2000, s. 191) väljer att ha en genomsnittligt 

jämn prisbild på komponenterna, priset per produkt ligger på en fast procentsats på 4 % av totala 

priset. Även Levin m.fl. (2002, s. 339) utgår från ett fast genomsnittspris, i detta fall 8 % av 

totalsumman per produkt.  

 

Vi har insett att en jämn procentsats är att föredra då teorin föreslår att komponenterna ska vara 

värda lika mycket, just för att inkludering- och exkluderingsteorin ska vara i fokus och inte priset i 

sig. Utifrån nämnda studier och med fokus på vår produktkategori (livsmedel över internet) väljer vi 

en prissättning som avser 6 % av totalpriset. Detta innebär ett snitt som baseras på de procentsatser 

som Levin m.fl. (2002, s. 339) och Park m.fl. (2000, s. 191) använder sig av. Denna procentsats 

anser vi är bättre anpassad till livsmedelsvarornas normala priser i förhållande till ett rimligt 

totalpris på 399 kr. En lägre procentsats eller en dyrare matkasse skulle ha inneburit ett väldigt stort 

antal frågor i enkäten och på så vis påverkat respondenterna negativt. I fallet med 6 % får vi ett 

snittantal produkter i matkassen på 16,67, vilket vi avrundar till 17 varor och med totalpriset 399 kr 

får vi ett snittpris på 23,47 kr/vara.  
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Vi hade gärna önskat att respondenten vid val av produkter hade en kassa som den kunde se öka 

eller minska beroende på om respondenterna la till eller tog bort varor, detta för att se hur 

matkassen ökade eller minskade i pris. En sådan princip var dock inte möjlig i Google forms och 

som vi tidigare nämnt var ingen annan lösning möjlig utifrån vår tid, resurser och kunskap. Vi kan 

dock stärka detta med att Levin m.fl. (2002) i deras undersökning saknade en indikator för detta, 

kunden fick istället tänka plus eller minus via egen huvudräkning. Att vi saknar detta på en 

undersökning om livsmedel känns inte heller avgörande eftersom den vanliga konsumenten 

säkerligen inte har full koll på totalpriset när den plockar sina varor i butik. Vi är dock medvetna 

om att detta är vanligt förekommande inom e-handelslösningar. Dock anser vi det som positivt att vi 

har en genomgående prissättning på 20-28 kr, vilket hjälper respondenten att själv hålla räkningen 

om denne så önskar. Att detta inte upplevdes som ett problem för respondenterna bekräftades i 

pilotundersökningen som utfördes. 

 

För att utforma en normal matkasse väljer vi att utgå ifrån PRO:s undersökning av varor. PRO är 

Pensionärernas riksorganisation som gjort en gedigen undersökning som ägde rum 13 oktober 2015 

och hade som fokus att innehålla vanliga livsmedel i en svensk matvarukasse. Undersökningen 

jämförde varor på internet och i en fysisk butik. PRO:s matkasse tog med vanliga varor som dock 

inte genomgående var anpassade till vår procentsats och ungefärligt pris per vara var 20-28 kr. 

Därmed valde vi även att ta hjälp av Råd & Röns prisjämförelse – en konsumenttidning bestående 

av exempelvis oberoende tester m.m. Prisjämförelsen bestod av tre vanliga återförsäljare av 

livsmedel på internet. I denna jämförelse tog de med ett utplock av varor från vardera återförsäljare 

och listade dessa.  

 

Dessa undersökningar hjälpte oss att plocka ut en vanlig matkasse i Sverige innehållande varor i 

prisklassen 20-28 kr. I tre fall av produktvalen fick vi öka antalet till två stycken i antal av samma 

vara för att uppnå detta prisspann. Detta var dock av varor vi anser rimliga att köpa två av. Vi valde 

även att bortse från produkter med varumärken som är anknutna till särskilda återförsäljare, 

exempelvis COOP’s eller ICA’s eget sortiment. Istället använde vi vanligt förekommande 

varumärken inom de varugrupper som valdes. Bilder på produkterna inhämtades från en vanligt 

förekommande e-handel för livsmedel i Sverige, Coop (2016), på så sätt valdes likartade bilder både 

utseende- och storleksmässigt. 
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Gällande aspekter som ekologi och respondenters potentiella allergier valde vi att bortse ifrån och 

utgick helt och hållet från de vanligaste varorna som PRO och Råd & Rön hade jämfört och listat. 

Detta i förhoppning om att Sveriges vanligaste matkasse skulle vara produkter som svenskar 

generellt tycker om. Vi är väl medvetna om att personliga preferenser kring tycke, smak och vanor 

kommer spela roll i respondenternas svar och utifrån det tror vi att konsumenten kan komma att ta 

en större hänsyn till produkten i sig istället för exempelvis faktisk kostnad. Med Sveriges vanligaste 

matkasse utifrån vårt prisspann anser vi oss dock har påverkat det som är möjligt. 

 

Prismässigt utgick vi från snittpriserna som dessa undersökningar tagit fram samt Coop’s (2016) e-

handel, vilka vi avrundade eller korrigerade utifrån antal exempelvis. I PRO’s undersökning som 

omfattade hela riket valde vi att utgå från Gävleborgs stora butikers snittpriser då en stor majoritet 

av våra respondenter var bosatta i Gävle likväl som denna orts priser var närmast snittet för riket. 

Att välja produkter och sätta priser med referenser från praktik ansåg vi betydligt bättre än att utgå 

från utländska vetenskapliga artiklar med teoretisk inriktning. Att ha tagit hänsyn till alla dessa 

aspekter hjälper respondenten att undvika reflektering av priser, särskiljande varor eller annat udda, 

allt för att fokus ska ligga på principen att välja bort eller behålla de olika varorna. 

 

3.3.4 Direkt och indirekt kommunikation med respondenten 

Funke m.fl. (s. 221, 2011) förklarar att enkäter är en form av indirekt kommunikation mellan 

respondenterna och forskaren. I en sådan undersökning är ingen fysisk person på plats för att kunna 

ge respondenten svar på dennes frågor, istället får de använda sig av ledtrådar i enkäten för att ta sig 

framåt. Utformningen av undersökningens frågor samt skalor kan utformas på ett sådant sätt som 

hjälper den besvarande att förstå frågan och skalan på det sätt som önskas menar Funke m.fl. (2011, 

s. 221). Detta minskar risken för att respondenten ska missförstå frågan och ökar därmed kvalitén 

på de data som skapas. I vårt eget specifika fall har respondenten i majoriteten av fallen fått enkäten 

skickad via ett privat meddelande på Facebook, därmed kan de direkt och på ett smidigt sätt ställa 

frågor om så krävs. 

 

Vi har även använt oss av s.k. ledtrådar som Funke m.fl. (2011, s. 221) tar upp, detta i form av 

beskrivningar inför de olika avsnitten bestående av kontrollfrågor, val till matkassen och 

efterföljande frågor om relevans kring faktorer. Vi hjälper här respondenterna med en noga 
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beskrivning för vad de ställs inför i varje del och hur det går tillväga med frågorna. Exempelvis i 

den tredje delen om vad ”risker” avser i påståendet om ”Det är viktigt för mig att riskerna är små 

om jag ska handla livsmedel via internet.”, finns en s.k. tipstext som påvisar vad vi avser ”Exempel 

på risker kan vara att du inte kan inspektera specifika varor, att betala via internet samt 

leveransen.”. Kombinationen av kontakt via Facebook-meddelanden och tydliga instruktioner samt 

tips i enkäten anser vi leda till en genomgående tydlig kommunikation, både direkt genom 

Facebook ifall respondenten själv önskar samt indirekt via enkäten. 

3.3.5 Pilotstudien och enkätens utveckling 

När vi började nå slutet på enkätskapandet valde vi att utföra en pilotstudie på ett antal personer. 

Genom att göra en sådan sökte vi kritik till våra enkäter och på så sätt kunna säkerställa en högre 

kvalitet när vi skulle släppa de slutgiltiga enkäterna. I pilotstudien valde vi att låta tio personer 

utföra enkäterna till en början och dessa delades upp fem och fem till vardera enkät. Dessa personer 

bestod av vänner och bekanta som befann sig i biblioteket och på så sätt kunde de direkt 

kommunicera med oss för att ge konstruktiv kritik. Denna första delen av pilotstudien innebar en 

del kritik i form av mindre slarvfel, poängtera köttets ursprung på en av varorna samt tillägg av fyra 

ytterligare frågor. Dessa frågor avsåg dels ytterligare en till fråga till del ett, en fråga om tidigare 

erfarenhet av e-handel, vilket exempelvis Hansen (2005, s. 102) frågar om i sin undersökning. 

 

Övriga tre frågor innebar ett avsteg mindre från den grundläggande metoden och avsågs hamna i en 

separat del tre. Dessa diskuterades framförallt med vår handledare och vi kom fram till att tre 

skalfrågor kring betydelsen av tre, för teorin, välkända faktorer inom e-handel för livsmedel. 

Skalfrågor skulle innebära ett avsteg från grundtanken, dock i positiv riktning. I diskussionen kom 

vi fram till att denna del skulle tillföra nytta till analysen för att få reda på mer information och hur 

svaren i dessa frågor står sig i relation till den huvudsakliga undersökningen. Faktorerna som valdes 

ut indikerades bl.a. i Huang och Oppewal's (2006, s. 335) studie som de mest vitala för om en 

konsument ville handla livsmedel online eller ej. I och med detta tillägg av avsnitt tre såg vi en 

möjlighet att stärka eller motsäga tidigare teori. 

 

Den andra gruppen respondenter fick nu ta emot den utvecklade enkäten för att se om denna höll 

bättre kvalitet och att uppdelningen av tre avsnitt med olika typer av frågor fungerade väl. Även 

denna gång fick tio personer ta del av enkäterna, vilka fördelades fem och fem. Vi fick fortsatt bra 
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respons, denna gång saknades däremot negativ kritik och vi kände oss tillfredsställda med 

enkäterna. Totalt sett omfattade pilotundersökningen 20 personer som därefter inte fick ta del av de 

officiella enkäterna. 

 

Efter att vi släppt ut enkäten och till en början riktat oss mot studenter som respondenter uppkom 

idén om att duplicera våra två enkäter och därmed ha fyra stycken totalt sett. De två nya enkäterna 

skulle alltså innebära att vi fick kopior av de befintliga enkäterna som riktades till yrkesverksamma, 

istället för studenter som tidigare. Genom att separera enkäterna kunde vi jämföra om inköpet av 

livsmedel på internet förändras utifrån om du arbetar eller studerar och genom flera enkäter 

lyckades vi hålla isär studenter och yrkesverksamma. Detta innebar alltså att vi utvecklade 

undersökningen till ytterligare två enkäter för att lyckas med detta samtidigt som vi fortfarande har 

möjligheten att lägga ihop svaren i enkäterna till två grupper, färdig matkasse och den du plockar 

själv. 

 

3.4 Generaliserbarhet 

Bryman och Bell (2013, s. 177) beskriver att i en kvantitativ undersökning är forskaren vanligen 

angelägen att kunna visa att resultaten i viss mån är generaliserbara till andra grupper, situationer 

och områden, än vad som granskats i den aktuella undersökningen. I en undersökning är det enormt 

svårt att skicka ut enkäter eller intervjua en hel population och därmed måste forskaren göra ett 

urval. En viktig aspekt är då är att välja ut respondenter som kan representera den totala 

populationen, ett representativt urval. 

 

Krejcie och Morgan (1970, s. 1) har sett ett behov på en studie som undersöker hur stort ett urval 

behöver vara för att kunna representera ett specifikt antal i en population. Urvalsgruppens antal ökar 

desto större populationen är, men kraven på ökat antal i urvalet stagnerar snabbare i förhållande till 

att populationen ökar. Krejcie och Morgan (1970, s. 2-3) tar upp att en population på 75 000 

människor kräver 382 respondenter, medan 1 000 000 människor i populationen kräver 384 

respondenter. På en differens i populationen på 925 000 människor ökar alltså kravet på 

respondenter med två personer, i så stora populationer stagnerar respondentkraven enormt bevisar 

forskarna.  
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Generalisering strävar efter att utveckla lagliknande principer kring människors vanor och beteende 

för att förutspå vad de kommer att göra i vissa typer av situationer. Sannolikhetsurval beskriver 

Bryman och Bell (2013, s. 177) som den viktigaste tekniken för att kunna framställa ett 

representativt urval, något som kvantitativ forskning ofta eftersträvar. 

 

Trots att vi är medvetna om intresset för att kunna generalisera vår typ av kvantitativa forskning 

innehållande en tvärsnittsdesign kan vi inte till fullo generalisera våra resultat. Vi kan nämligen inte 

generalisera en så pass stor population som avser hela Stor-Stockholm och Gävle. Detta beror på 

bristen av tid och resurser som råder och att vår valda variant av snöbollsurval inte är möjligt för att 

generalisera en så allmän population. Däremot vill vi hävda att vårt urval kan vara representativt för 

subgrupperna av studenter och yrkesverksamma i åldrarna 18-29 år.  

 

Avgränsningen av vårt urval som lett till två undergrupper mellan 18-29 år gör att vi skapar en form 

av Delphi-undersökning (Gordon, 1994, s. 4). Delphi-metoden beskrivs av forskaren som en 

kontrollerad debatt som diskuteras av experter inom området, där åsikterna läggs fram på ett 

oförbehållsamt sätt, utan ilska eller agg. Oftast rör sig grupperna av experter mot konsensus. Även 

om de motsäger varandra är det upp till de som skapat debatten att göra bedömningar om dessa 

utlägg, beroende på målen i undersökningen. Det huvudsakliga målet för en Delphi-undersökning är 

att förutspå framtiden inom ett ämne eller händelse menar (Gordon, 1994, s. 4). 

 

Att vi påstår oss utföra en form av Delphi-undersökning beror på att just yngre människor är vanare 

användare av internet och handlar mer genom e-handel påtalar Seybert (2011, s. 3), Morganosky 

och Cude (2000, s. 19) hävdar dessutom att människor mellan 18-29 år är de som handlar mest 

livsmedel genom internet, i synnerhet de med högre utbildning. Orsaken till detta är vanan av 

internet och tekniskt bruk och därmed har yngre människor lättare att anamma denna nya teknik för 

inköp. Något som är positivt med detta är dessutom att Sverige ligger i topp gällande 

internetanvändande och tillika inköp via e-handel enligt Seybert (2011, s. 1). Därmed avser vår 

undersökning det land och den grupp människor som är de främsta brukarna av e-handel i hela 

Europa. Tack vare detta speglar rimligen våra resultat tänkbara framtida trender inom e-handel med 

livsmedel.  
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I och med det forskarna beskriver ovan ser vi att vår population och särskilt det urval som valt att 

svara, vilket är människor mellan 18-30 år, kan representera den grupp människor som framförallt 

handlar livsmedel online. Med andra ord anser vi att vi innehar ett urval av människor som främst 

nyttjar denna tjänst och på så sätt kan representera denna population, samt särskiljas i form av 

undergrupperna studenter och yrkesverksamma mellan 18-30 år. Därigenom kan vi lägga ihop de 

båda undergrupperna studenter och yrkesverksamma med varandra, jämföra totalen samt se om det 

finns skillnader mellan hur studenter kontra yrkesverksamma agerar. Det gör att vi skapar oss flera 

dimensioner i hur vi har möjlighet att analysera vår data. 

 

3.5 Bortfall och svarsfrekvens 

Dahmström (2011, s. 321) definierar bortfall som ”De element i ramen som tillhör målpopulationen 

och man har planerat att undersöka, men som ej fick något svar ifrån (eller motsvarande)”. 

Bryman och Bell (2013, s. 203) menar att svarsfrekvens och bortfall ofta bör mätas i en 

undersökning likt denna. 

 

Bryman och Bell (2013, s. 203) tar upp att en beräkning av svarsfrekvensen kan ske genom att ta 

antalet användbara enkäter dividerat med det totala urvalet minus medlemmar av urvalet som inte 

passar eller inte går att få tag på. Detta multipliceras med talet hundra för att få fram en procentsats. 

Den svarsprocent som uppstår är den andel inom urvalet som valt att delta och svara på frågorna i 

undersökningen. 

 

Figur 3. Bortfall (Bryman & Bell, 2013, s. 203) 

 

I våra undersökningar var det många människor som valde att delta i undersökningen gentemot 

antalet vi skickade ut enkäten till. Den största orsaken till varför vi får en så pass hög svarsfrekvens 

tror vi beror på att enkäterna enbart skickades ut via privata meddelanden på Facebook. Som vi har 

förklarat tidigare fanns det flera anledningar till att vi hade flera enkäter och att respondenterna inte 
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fick få reda på detta. I och med flertalet enkäter kunde vi även särskilja respondenterna bortsett från 

de fall där enkäten spreds vidare genom den modifierade snöbollsmetoden, dvs. utan full koll från 

vår egen sida. Våra enkäter ska i stort sett avse studenter respektive yrkesverksamma, trots en 

mindre spridning ska en stor majoritet gälla respektive grupp i varje enskild enkät. Av denna orsak 

har vi inga problem med att kunna namnge dessa vid studenter respektive yrkesverksamma. 

  

 

 

De olika enkäterna skickades ut och besvarades i den omfattning som följer nedan: 

 

 Färdig matkasse – Studenter: Enkäten skickades ut till 109 människor och antalet svar i 

denna enkät var 83 stycken. 

 

 Färdig matkasse – Yrkesverksamma: Enkäten skickades ut till 134 människor och antalet 

svar i denna enkät var 87 stycken. 

 

 Plocka din matkasse – Studenter: Enkäten skickades ut till 97 människor och antalet svar i 

denna enkät var 82 stycken. 

 

 Plocka din matkasse – Yrkesverksamma: Enkäten skickades ut till 125 människor och 

antalet svar i denna enkät var 76 stycken. 

 

Totala antalet utskick uppskattar vi till 465 stycken och sammanlagt svarade 328 respondenter på 

våra enkäter. Det ger oss ett resultat gällande svarsfrekvensen i vår uträkning som ser ut enligt 

följande: 

 

Figur 4. Uträkning bortfall (Egen) 

 

Bryman och Bell (2013, s. 249) kategoriserar svarsprocenten när det kommer till andelen som 

svarade på enkäten. De redogör för vad som exempelvis är oacceptabelt, knappt godkänt, 
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acceptabelt, bra och utmärkt. Utifrån vår uträkning enligt Bryman och Bell’s (2013, s. 203, 249) 

modell landar vi i en procentsats som innebär en svarsfrekvens på 70,5 %. Därmed klassar 

forskarna svarsfrekvensen som bra, den näst bästa kategorin med ett spann mellan 70-85 %. Vi tror 

till fullo att denna således höga svarsfrekvens har ett starkt samband med vårt sätt att sprida 

enkäten. Nämligen genom att skriva personliga meddelanden till människor via mediet Facebook 

där människor idag ofta är uppkopplade och gör sig tillgängliga. Flera respondenter har gett oss 

feedback om att de personliga inslaget har gjort att de gärna besvarat enkäten, gentemot exempelvis 

ett massutskick. 

 

Bryman och Bell (2013, s. 344) menar att en aspekt att ta hänsyn till är huruvida undersökare ska ta 

hänsyn till det interna bortfallet. Detta bortfall avser en respondent som inte har besvarat en viss 

fråga på grund av misstag eller ovilja. Denna sorts bortfall var i våra enkäter ej möjliga eftersom 

samtliga frågor var obligatoriska, detta innebar att respondenten inte kunde skicka in enkäten om 

om alla frågor inte var besvarade. Däremot finns det en andel på 29,5 % som valde att inte besvara 

enkäten, om de ens öppnade enkätens länk eller ej kan vi tyvärr inte ge svar på.  

 

3.6 Val av variabler 

Enligt Bryman och Bell (2013, s. 183) innebär operationalisering att beskriva de ”operationer” eller 

tillvägagångssätt som kommer till användning vid mätning av begrepp. Vid kvantitativ forskning 

förutsätts att begreppen är specificerade och att det finns utarbetade mått för dessa, vilket innebär att 

forskare måste utforma indikatorer vilket är grunden för operationalism. Den omvända 

operationalismen betyder att detta synsätt försummar det faktum att mätning i relativt hög grad 

innebär en användning av ett induktivt element till skillnad från ett deduktivt (Bryman & Bell 2013, 

s. 183). Detta gör att faktorer och element läggs till istället för att dra slutsatser från givna 

premisser.  

 

I undersökningen valde vi att ta med variabler som vi ansåg var de mest betydelsefulla för att kunna 

förklara så mycket som möjligt av vad kunden tycker och tänker kring livsmedel över internet. 

Dessa variabler var konsumentens syn på risker, prisvärdhet, bekvämlighet samt om den har haft 

tidigare erfarenhet av att handla på internet och i synnerhet livsmedel över internet. Variablerna 

poängterades som mest vitala av forskarna Huang och Oppewal (2006, s. 337) samt Campo och 

Breugelmans (2015, s 66). Dessa variabler förklarar endast en del av konsumentens beteende och 
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med hjälp av fler variabler hade vi kunnat få en större förståelse av olika beteendemönster hos 

konsumenter. Vi valde att avgränsa oss till dessa variabler för att enkäten inte skulle bli allt för lång, 

men främst för att gå in djupare på valda variabler som ovan nämnda forskare inom ämnet pekat ut.  

 

Variabler som hade hjälpt oss att öka förståelsen hos konsumenten är b.la. synen på ”sinnen”, dvs. 

att se, känna och lukta på varor, vilket har diskuterats flitigt i teorin och anses påverka konsumenten 

relativt mycket. Andra variabler som vi hade kunnat undersöka är bl.a. transport, köpbeteenden som 

att bryta vanor, tillgängligheten till att handla livsmedel på internet, synen på fysisk- kontra e-

handelsbutik samt miljöaspekter. Dessa variabler hade antagligen bidragit till ökad förståelse och 

potentiellt visat på andra mönster och beteenden hos olika konsumentgrupper. Dock har vi genom 

att gå in djupare på få valda variabler förstått mer om just dessa, snarare än en överblick över 

samtliga faktorer som påverkar. 

 

3.7 Analysmetod 

Bearbetningen av vår insamlade data analyserades med hjälp av SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences). SPSS gjorde det möjligt för oss att undersöka fem olika analyser: deskriptiv 

statistik, korrelationsanalys, klusteranalys, faktoranalys och T-test. ”SPSS är den mest använda 

statistiska mjukvaran när det gäller kvantitativ analys och som är förhållandevis lätt att använda” 

(Bryman & Bell 2013, s. 365). 

 

Efter att ha samlat in all data laddades dessa ner från Google forms och överfördes till Excel-filer. 

Dessa förbereddes därefter genom att korrigera om text till siffror, vi var även tvungna att ta bort 

speciella tecken såsom frågetecken, punkter, parenteser etc. Tillika ändrades de svenska 

bokstäverna å, ä och ö till a eller o. Detta gjordes för att mjukvaruprogrammet SPSS skulle ha 

möjlighet att utläsa våra svar. De frågor som vi fick ändra om var kontrollfrågorna samt valen om 

mat, det sista avsnittet med skalfrågor var redan korrekt i siffror. 

 

Exempel på en förändring var frågan om kön, där kodade vi om män till siffran 0 och kvinnor till 1, 

ingen respondent hade svarat att den inte ville definiera kön, därmed behövdes ingen siffra 2 för 

detta alternativ. Exempel på hur övriga frågor kodades om är 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7 (ålder) och 1, 2 

och 3 (storlek på stad och erfarenhet av e-handel), de högre siffrorna avsåg i samtliga svar de högre 

alternativen. Val av varor definierades som 1 eller 2, där 1 var att respondenten vill ha varan och 2 
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var att den inte ville ha varan. Därefter var alla svar i siffror och excel-filerna var klara för analys i 

SPSS.  

3.7.1 Deskriptiv statistik 

Löfgren (2006, s. 14) förklarar att beskrivande statistik är vad forskare använder sig av när det är 

dags att beskriva den insamlade datan på ett summerat sätt. För att sammanfatta statistiken använder 

sig forskare vanligtvis av ett mått på centraltendens, vilket är det värde som lämpar sig bäst för 

materialet som har samlats in. Det finns tre mått på detta och de är typvärde, medianvärde samt 

medelvärde. Standardavvikelsen är även ett viktigt mått att ta med då den visar på spridningen 

mellan svaren som uppkommit (Löfgren, 2006, s. 14). 

 

I vår beskrivande statistik valde vi att ta med det antal respondenter som svarat på respektive fråga, 

samt vad respondenterna har svarat som lägst tillika högsta värde. Vi tog även med vad medelvärdet 

på vardera fråga var, samt vad standardavvikelsen blev. Andra mätvärden fann vi inte ha relevans i 

vår undersökning och valde därför att inte ta med dessa.  

3.7.2 Korrelationsanalys 

Korrelation är ett mått på styrkan i förhållandet mellan två variabler. Om korrelationen är låg är 

förmodligen måttet instabilt, och det betyder i sin tur att respondenternas svar inte är tillförlitliga 

(Bryman & Bell 2013, s. 171). När en forskare statistiskt analyserar data för att finna samband 

mellan olika faktorer (t.ex. mellan reklam och omsättning) är korrelationsanalys ett vanligt 

alternativ. Korrelationskoefficienten uttrycker styrkan i den linjära variabelsambandet (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2011, s. 125).  

 

Vi utförde vår korrelationsanalys med hjälp av SPSS. Eftersom denna analys visade att vårt material 

var lämpligt för vidare analys i form av exempelvis en faktoranalys valde vi att inte utreda 

korrelationsanalysen vidare. 

3.7.3 Klusteranalys 

Banerjee och Chaudhury (2010, s. 64) förklarar att i många undersökningar som utförs på en större 

population, kan respondenterna vara geografiskt utspridda. Att få fram det nödvändiga antalet 

slumpvalda respondenter som krävs kan bli både besvärligt och kostsamt. I dessa fall kan kluster 

användas, slumpvalda kluster inkluderas sedan i studien och även vilka deltagarna i varje kluster 
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blir. Detta innebär två olika former av datainsamling, klustervis och personvis och detta bör 

forskaren ha i åtanke vid analysering av data menar Banerjee och Chaudhury (2010, s. 64). Det är 

viktigt vid klusterindelning att ta med rätt kluster som representerar det större området som sedan 

ska generaliseras. 

 

SPSS hjälper oss att läsa in samtliga respondenters svar och istället för att undersöka varje 

undersökning personvis delas dessa respondenter in i kluster. Dessa kluster skapar strukturer över 

hur olika människor har svarat som därefter grovt har generaliserats och blivit indelade av SPSS. 

Med tanke på att en klusteranalys är en grov generalisering väljer vi givetvis att kombinera denna 

teknik med andra analyser. Vi finner det dock intressant att peka ut olika stereotyper som vi valt att 

kalla för olika namn kopplade till deras personlighetstyp efter hur vi tolkar klustret. Eftersom 

analysens resultat är presenterat utan decimaler blir en del siffror väldigt hårdragna åt ett eller annat 

håll, därmed är exempelvis en kvinnlig stereotyp inte enbart kvinnor, det som garanteras är att de 

innehar en majoritet. Likväl som i övriga val avser detta en grov generalisering och vilken typ av 

person detta kluster kan avse. 

3.7.4 Faktoranalys 

En faktoranalys innebär att forskare använder en teknik vid multipla indikatormått 

(flerindikatorsmått) för att se om olika grupper av indikationer har en koppling till varandra, för att 

kunna utskilja kluster, även kallat faktorer (Bryman & Bell 2013, s. 184). Det främsta syftet med en 

faktoranalys är att reducera det totala antalet faktorer en forskare behöver ta hänsyn till. Henson 

(2006, s. 398) tar upp att många av de faktorer som framkommer i en faktoranalys inte är 

tolkningsbara och bidrar då inte alls till den totala lösningen. I vissa fall är faktorerna möjliga att 

tolka, dock förklarar de en så liten andel att de inte är värda att ta med. Ej tolkningsbara faktorer bör 

alltså inte behållas i analysen, eftersom de då representerar brus eller fel. Ett kritiskt moment för en 

forskare är när denne ska extrahera rätt antal faktorer, av orsaken att detta påverkar resultatet direkt 

belyser Henson (2006, s. 398). 

 

En faktoranalys bidrar till att frågorna grupperar sig i olika områden, vilka skapar faktorer och 

enkätens olika frågor är relaterade till faktorn i varierad omfattning beskriver Löfgren (2006, s. 51). 

I vårt fall är 17 av 26 frågor om respondenten vill ha en specifik vara eller inte, utöver dessa har vi 

sex kontrollfrågor inledningsvis samt tre avslutande frågor kring utvärderande om variablers 
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påverkan inom ämnet livsmedelshandel på internet. Intressant för oss är att se vilka typer av varor 

som har samband med varandra för att gruppvis kunna separera dessa från varandra, något som 

faktoranalysen hjälper oss med. Vi har även möjligheten att undersöka om det finns skillnader här 

beroende på vilken matkasse respondenten blev presenterad för. Av dessa orsaker har vi valt att 

utföra separata faktoranalyser med hjälp av SPSS, vilka är anknutna till den typ av matkasse som 

svaren avser. Med hjälp av SPSS har vi även möjlighet att sålla ut frågor vars relation till faktorn är 

så pass liten att den saknar relevans för analysen. 

3.7.5 T-test 

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012, s. 337) berättar att i många experimentella 

studier används statistiska analysmetoder för att undersöka om skiljaktigheterna mellan 

experimentgruppen och kontrollgruppen är statistiskt signifikanta. Detta görs för att se om 

skillnaderna mellan grupperna är stora nog för att kunna konstatera att det är oerhört osannolikt att 

de uppkommit av en ren slump. Forskarna hävdar att i sådana statistiska test används vanligtvis 

sedvanliga signifikansgränser, alltså 0.05- eller 0.01-nivån. I och med detta riskerar forskaren att 

anledningen till differenserna mellan grupperna är slumpen i fem respektive ett fall av hundra 

(Esaiasson m.fl. 2012, s. 337). 

 

Ett vanligt sätt att undersöka detta är genom ett statistiskt test för skillnaden mellan två 

medelvärden – ett t-test. Forskarna beskriver vidare att ett sådant test många gånger är användbart 

för alla experiment som endast har två grupper, i vårt eget fall två experimentgrupper – Färdig 

matkasse och plocka själv. Detta hjälper oss att undersöka om våra svar i dessa två olika 

undersökningar är statistiskt signifikanta eller ej. När vi utvärderar om svaren är signifikanta eller 

inte är det möjligt att konstatera vilka mönster som finns i respondenternas val och vilka val som 

beror på slumpen. Vår förhoppning är att kunna utläsa mönster i hur människor handlar och även 

vilka varor som är slumpvis utvalda. Genom dessa svar kan vi sedan jämföra svaren med varandra i 

våra två olika matkassar och sätt att handla, detta eftersom vi ser det som intressant att undersöka 

om detta har en påverkan för konsumenternas mönster. 

3.7.6 Teorin om inkludering och exkludering av produkter 

För att undersöka teorin som Levin m.fl. (2000); Levin m.fl. (2002) och Park m.fl. (2000) använder 

nyttjade vi våra grundläggande Excel-filer som var förberedda för SPSS. För att kunna utläsa hur 

många produkter snittrespondenten i vardera enkät valde fördelades respektive enkäts svar in i två 
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olika Excel-dokument, i dessa dokument sållades övriga svar bortsett från val av varor bort, 

eftersom detta var irrelevant för denna analys. Svaret ”Jag vill ha denna vara” var omkodat till 

siffran 1 och ”Jag vill inte ha denna vara” var omkodat till siffran 2. Därefter kunde vi i Excel söka 

efter hur många ettor respektive tvåor som vardera enkät hade, dvs. antalet valda och bortvalda 

varor. 

 

Den färdiga matkassen hade 170 respondenter och den matkassen som plockades ihop själv hade 

158 respondenter. Vi fick sedan dividera antalet varor respondenterna ville ha med antalet 

respondenter, tillika med de antal varor som de inte ville ha, detta gjordes för respektive enkät. I och 

med dessa beräkningar kunde vi se hur många produkter som valdes i snitt per respondent för 

respektive sätt att handla och differensen däremellan. Därmed hade vi även möjligheten att 

undersöka vilken prisskillnad detta innebar mellan matkassarna, eftersom vi sedan tidigare hade 

räknat ut snittpriset på våra varor. Genom dessa samtliga uträkningar hade vi möjligheten att 

jämföra våra resultat med tidigare studier avseende teorin för att se om teorin höll eller inte inom 

produktkategorin livsmedel online (Levin m.fl. 2000; Levin m.fl. 2002; Park m.fl. 2000). 

 

3.8 Kvalitetsmått 

3.8.1 Reliabilitet 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011, s. 61) menar att validitet anses vara det viktigaste kravet på 

ett mätinstrument, men om instrumentet inte mäter det den ska, spelar det ingen roll om mätningen i 

sig är bra. Därmed kan ett ytterligare krav ställas, detta är reliabilitet, vilket innebär att 

mätinstrumentet t.ex. en enkätundersökning bidrar med tillförlitliga och stabila utslag. Detta 

begrepp är speciellt intressant för andra forskare som vill utföra en liknande undersökning och 

försöka komma fram till samma resultat, om de använt samma tillvägagångssätt som i studien. 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011, s. 61) beskriver vidare att en metod eller angreppssätt bör ha 

en reliabilitet som är hög, vilket innebär att den är oberoende av undersökare och urval.  

 

Reliabiliteten i uppsatsen anser vi kommer kunna skilja sig beroende på demografiska faktorer samt 

att slumpmässighet kan ha en bidragande roll. För att mäta reliabilitet i en undersökning kan ett 

vanligt förekommande mått vara Cronbachs alpha (Bryman & Bell 2013, s. 172). 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,565 26 

 

Tabell 1. Chronbach’s Alpha (Egen) 

 

Gliem och Gliem (2003, s. 87) förklarar att Chronbachs´s Alpha är ett statistiskt mått, med ett värde 

mellan 0 och 1 och där ett tal närmare 1 visar på att det är en större intern konsistens mellan svaren i 

skalan. Ett högre svar på skalan innebär att frågorna som ställs mäter samma bakomliggande 

koncept. Forskarna anger att ett värde på 0,7 anses vara acceptabelt men att 0,8 är att sträva efter.  

 

Vi är väl medvetna om att vårt värde i vår Cronbach’s Alpha klassas som dåligt enligt Gliem och 

Gliem (2003, s. 87). Om vi hade nått 0,6 skulle vi istället ha benämnt vårt värde som diskutabelt. Vi 

hade kunnat höja vårt värde i vår Cronbach’s Alpha genom att ta bort enskilda frågor. För att höja 

vårt värde främst skulle vi ha tagit bort frågan om ”vikten av prisvärdhet”, därefter hade ytterligare 

höjningar skett vid utsållning av frågan om ”vikten av bekvämlighet”, ålder och vilken inkomst 

respondenten hade. Tabellen som visar vilka variabler som hade höjt värdet i Cronbach’s Alpha 

visas som bilaga för att tydliggöra detta. 

 

Orsaken till varför vi inte valt att göra några förändringar är utifrån Huang och Oppewal (2006, s. 

337) som bl.a. hävdar att prisvärdhet och bekvämlighet är en av de viktigaste faktorerna inom 

livsmedelshandeln på internet, vilka har en stor påverkan på kunden och dess val av inköpskanal. Vi 

ansåg att dessa var vitala frågor för att ta reda på hur väsentliga våra respondenter ansåg att dessa 

faktorer var, de har även hjälp oss i analyserna för hur en konsument värderar de olika faktorerna 

om de ska handla livsmedel online. Utifrån detta anser vi oss ha belägg för de frågorna som hade 

inneburit högst höjning av Cronbach’s Alpha värdet, detta var alltså nyckelvariabler i vår 

undersökning som har starkt stöd i teorin. 

 

KMO and Bartlett's Test
 
(Färdig matkasse) 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 

Sampling Adequacy. 

,752 
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Bartlett's Test of Sphericity Approx. 

Chi-

Square 

989,363 

df 325 

Sig. ,000 

 

Tabell 2. KMO & Bartlett´s - Färdig matkasse (Egen) 
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KMO and Bartlett's Test
 
(Plocka din egen 

matkasse) 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 

Sampling Adequacy. 

,626 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. 

Chi-

Square 

672,682 

df 325 

Sig. ,000 

 

Tabell 3. KMO & Bartlett´s – Plocka din egen matkasse (Egen) 

 

Williams, Brown och Onsman (2012, s. 5) beskriver att innan en forskare tar ut information om 

olika faktorer, bör flera test göras för att se om respondenternas data är lämplig för en faktoranalys. 

För att avgöra lämpligheten i en faktoranalys kan forskaren använda sig av ett Kaiser-Meyer-Olkin 

test, även kallat KMO-test. Ett annat test är Bartlett´s Test of Sphericity. Indexet för KMO har en 

intervall från 0 till 1, där 0,5 ses som lämplig för att gå vidare till att genomföra en faktoranalys. 

Bartlett´s Test of Sphericity bör vara signifikant med <.05 för att gå vidare till en faktoranalys 

(Williams, Brown och Onsman, 2012, s. 5). 

 

Vi valde att göra dessa två tester på båda våra undersökningar för att se om det var lämpligt att gå 

vidare till en faktoranalys. I vår ”färdig matkasse undersökning” visade KMO-testet ett värde på 

0,752 och i Bartlett´s Test of Sphericity fick vi ett värde mindre än 0,05. I vår ”plocka din egen 

matkasse undersökning” fick vi ett värde på 0,626 på KMO-testet och som i den andra 

undersökningen, även här ett värde som understeg 0,05 i Bartlett´s Test of Sphericity. Dessa resultat 

ses som goda och innebär att våra data är lämpliga för faktoranalys. 

3.8.2 Validitet 

Bryman och Bell (2013, s. 171) förklarar att validitet anses vara i flera avseenden, det viktigaste 

forskningskriteriet i en undersökning. Innebörden av validitet är en bedömning av slutsatser som 

dragits från en utförd undersökning och försöka förstå om dessa slutsatser hänger ihop eller inte. 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011, s. 60) definierar validitet som ”ett mätinstruments förmåga 

att mäta det som man avser att mäta”.  
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Vår undersökning skickades ut i enkätform, där vi valde att grunda frågorna i tidigare forskning 

inom samma område, detta för att säkerställa att det var frågor som hjälper oss att mäta det vi vill 

mäta. Variablerna som användes grundades även i tidigare forskning, för att säkerställa att det vi 

mäter är av relevans. Vi valde även att skicka ut en testundersökning för att ta in tankar och åsikter 

kring uppbyggnaden och formuleringen av frågor. Detta för att säkerställa att enkätundersökningen 

var av hög nivå och att respondenterna tydligt förstod frågorna som ställdes. Pilotundersökningen 

gjorde att vi ändrade på en del saker i vår slutliga undersökning, vilket antagligen bidrog till en i 

helhet bättre enkät.  

 

Mätinstrumentet som valdes varierade beroende på frågorna. Från att välja bort eller behålla 

produkter, till att respondenten fick ranka vad den ansåg om en viss fråga i en skala 1-7. 

Undersökningens huvudsakliga syfte var att se om Levin m.fl.'s (2002) teori höll inom livsmedel 

över internet, därmed ägnade vi mindre fokus på att ställa flertalet frågor om olika variabler och 

istället ställdes en fråga om vardera variabel. 

 

3.9 Metodkritik 

Vi har löpande i vår metod kritiserat och beskrivit fördelar och nackdelar med våra val som vi med 

tiden har gjort ur metodisk synvinkel. Nedan beskriver vi de, enligt oss, mest vitala punkterna. 

 

 Vi valde som sagt att utföra vår undersökning genom att skapa ett formulär i Google forms. 

Trots att denna enkät utfördes på internet, precis som e-handel, hade vi gärna haft en 

egenkomponerad hemsida som varit mer lik en riktig e-handel. Detta för att skapa känslan 

av att respondenten handlar livsmedel på internet på riktigt, med vårt formulär i Google 

forms fanns en del brister för att kunna efterlikna en verklig lösning för e-handel. Tyvärr 

saknades tid, resurser och kunskap för att möjliggöra detta. Vi tar upp denna kritik under 

rubriken ”3.1. Val av undersökningsdesign”. 

 

 Att vi inte helt slumpmässigt har valt ut våra respondenter gör att vi inte kan generalisera 

en population avseende hela Stor-Stockholm samt Gävle. Vi är medvetna om detta och har 

istället riktat oss mot att kunna skapa en representativ bild avseende undergrupperna 

studenter och yrkesverksamma, i synnerhet inom åldersspannet 18-29 år. Varför vi valt att 
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göra så förklarar vi närmare under ”3.2 Population och urval” och ”3.4 Generaliserbarhet”. 

 

 Gällande slumpmässighet tog vi även upp att Krosnick och Alwin (1987) samt Couper 

m.fl. (2001) framhävde fördelar med en slumpmässig ordningsföljd av frågorna. Detta 

beroende på att frågornas placering har en inverkan på hur respondenterna svarar. De 

nämnde dock bl.a. att detta främst avser mer komplexa och längre enkäter och i vårt fall 

innebar vår fördelning ett naturligt upplägg av en shoppingrunda för livsmedel. Vi skapade 

alltså ordningsföljden på frågorna och avsnittens placering utifrån en naturlig rundtur för 

att handla livsmedel. För en mer ingående förklaring till detta, se ”3.3.2 Enkätutformning 

och ordningsföljd”. 

 

 I vår enkät fanns det en viss avsaknad av en kassa som räknade ner eller upp kostnaden för 

de matvaror som respondenten valde att inhandla. Om en konsument väljer att handla 

produkter på internet idag ser de allt som oftast hur kostnaden ökar eller minskar beroende 

på om de inkluderar eller exkluderar en produkt från sin kassa. En sådan indikator som 

visar kostnaden för respondentens matkasse hade hjälpt oss att komma närmare en verklig 

hemsida. 

 

Denna kritiska punkt är starkt sammankopplad med den förstnämnda gällande skapandet 

av en fiktiv, men utseendemässigt lik hemsida för livsmedelshandel online. Dock saknar 

även Levin m.fl. (2002) en indikator som succesivt korrigerar priset, vilket stärker vår 

liknelse med tidigare teori som vi grundar denna undersökning på. Att detta inte var 

möjligt att utföra berodde som sagt på kostnaden, kunskapen och tiden som hade krävts för 

att skapa en sådan hemsida. Se ”3.3.3  Val av varor och prissättning” för mer information 

kring detta. 
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4. Resultat och Analys 

 

4.1 Deskriptiv statistik 

Deskriptiv statistik handlar om att sammanfatta ett datamaterial på ett överskådligt vis – att 

karaktärisera materialet. Nedan finns en sammanställning av de resultat som kommit fram genom 

vår undersökning. Tabellen visar hur många respondenter som har svarat på vardera fråga samt 

visar på högsta respektive lägsta svar. Tabellen visar även vad standardavvikelsen samt medelsvaret 

blev. Standardavvikelsen är den mest förekommande skillnaden i svaren som respondenterna har 

valt i undersökningen. 

 

I tabellen ser vi att respondenterna svarat högt på en 7-gradig skala när det kommer till prisvärdhet 

(5,52), små risker (5,8) och bekvämlighet (6,2) och tycker därmed att dessa faktorer är väldigt 

viktiga när det kommer till att köpa livsmedel på internet. Statistiken tyder även på att de flesta 

respondenter har handlat över internet, dock inte livsmedel. Könsfördelningen av respondenter blev 

väldigt jämn och bestod av 54 % män och 46 % kvinnor. Totala antalet respondenter som valde att 

svara på varje fråga var 328 stycken. I val av produkter är avvikelsen nästan densamma på i princip 

alla produkter. 
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Beskrivande statistik 

  Antal Minimum Maximum Medel 

Std. 

Avvikelse 

Kön 328 0 1 ,46 ,499 

Ålder 328 1 7 1,66 ,963 

Antal i hushåll 328 1 5 1,95 1,029 

Storlek på stad 328 1 3 2,17 ,728 

Inkomst 328 1 4 1,77 ,899 

Erfarenhet av e-

handel 
328 1 3 2,18 ,481 

Bananer 328 1 2 1,32 ,468 

Äpple 328 1 2 1,64 ,480 

Gurka 328 1 2 1,40 ,490 

Kvisttomater 
328 1 2 1,36 ,481 

Potatis 328 1 2 1,32 ,467 

Pasta 328 1 2 1,31 ,462 

Ris 328 1 2 1,44 ,497 

Knäckebröd 328 1 2 1,56 ,497 

Chips 328 1 2 1,70 ,460 

Krossade tomater 328 1 2 1,50 ,501 

Ketchup 328 1 2 1,51 ,501 

Ägg 328 1 2 1,25 ,432 

Smör 328 1 2 1,27 ,444 

Hushållsmedwurst 
328 1 2 1,52 ,500 

Bacon 328 1 2 1,35 ,478 

Köttbullar 328 1 2 1,55 ,499 

Falukorv 328 1 2 1,47 ,500 

Vikten av 

prisvärdhet 
328 1 7 5,52 1,425 

Vikten av små 

risker 
328 1 7 5,80 1,395 

Vikten av 

bekvämlighet 
328 2 7 6,20 1,070 

 

Tabell 4. Beskrivande statistik (Egen) 
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4.2 Klusteranalys 

Genom klusteranalysen av båda våra undersökningar har vi identifierat fem olika grupper avseendet 

beteenden som våra respondenter har haft. Dessa fem kluster väljer vi att lyfta fram nedan för att 

särskilja människor som gruppvis har delats in. Utöver denna huvudsakliga klusteranalys utfördes 

även två separerade klusteranalyser av respondenterna för den ”Färdiga matkassen” respektive ”De 

som plockade själv”. Denna jämförelse av respektive undersöknings största och därigenom 

vanligaste kluster beskriver vi sist. 
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Klusteranalys 

  

Kluster 

1 2 3 4 5 

Kön 1 1 0 0 0 

Ålder 4 1 1 1 2 

Antal i hushåll 
3 2 2 2 2 

Storlek på stad 
2 2 2 2 2 

Inkomst 3 2 2 2 2 

Erfarenhet av e-handel 

2 2 2 2 2 

Bananer 1 1 1 2 1 

Äpple 2 2 2 2 2 

Gurka 1 1 1 2 1 

Kvisttomater 
1 1 1 2 1 

Potatis 1 1 1 2 1 

Pasta 1 1 1 2 1 

Ris 2 1 2 2 1 

Knäckebröd 
2 2 2 2 1 

Chips 2 2 2 2 2 

Krossade tomater 
1 2 2 2 1 

Ketchup 1 1 2 2 1 

Ägg 1 1 1 1 1 

Smör 2 1 1 1 1 

Hushållsmedwurst 
1 1 2 2 2 

Bacon 1 1 1 2 1 

Köttbullar 2 2 2 2 1 

Falukorv 1 1 1 2 1 

Vikten av prisvärdhet 
6 7 4 6 5 

Vikten av små risker 
6 7 6 6 4 

Vikten av bekvämlighet 

7 7 6 4 6 

 

Tabell 5. Klusteranalys (Egen) 
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Antal respondenter per kluster 

Kluster 1 26,000 

2 126,000 

3 72,000 

4 27,000 

5 77,000 

Giltiga 328,000 

Saknade 0,000 

 

Tabell 6. Antal respondenter per kluster (Egen) 

4.2.1 Kluster 1 – Karriärsmamman Karina 

Detta kluster består av kvinnor i en bland våra respondenter hög ålder, detta är vårt allra äldsta 

kluster med en ålder mellan 35-44 år. Karina har sannolikt barn då hon bor i ett hushåll bestående 

av tre personer, bostaden är belägen i en medelstor stad med 50 000 – 200 000 invånare. Karina har 

inte bara en familj att ta hand om, utan lägger även fokus på karriären som innebär att hon tjänar 

mest bland våra kluster med en inkomst på 350 000 – 500 000 kr. E-handel har hon använt förr, 

dock inte för att handla livsmedel, trots att detta sannolikt skulle passa Karinas vardag. Ett 

resonemang kan vara att hon är en småbarnsmamma som inte glömmer bort karriären, Karina 

försöker blanda dessa två världar på bästa sätt. Möjligen bör e-handel för livsmedel vara ett 

passande alternativ för henne när hon ska få ihop livet på bästa sätt. 

 

Genom sina val av produkter är denna medelålders dam positiv och väljer majoriteten av 

produkterna. Karina försöker trots brist på tid äta nyttig kost och väljer frukt och grönt, bortsett från 

äpplen. Chips och smör är inget för henne, däremot såg hon köttprodukterna som intressanta och 

kvarstår vid klassiker som falukorv och bacon, men inte köttbullarna förvånande nog. Som trolig 

småbarnsförälder gäller det att anpassa matkassen till hela familjen, vilket Karina haft i åtanke 

genom sina val. Hon har trots allt två till människor i sitt hushåll som ska tycka om den mat hon 

väljer, i och med detta tror vi att Karina väljer en blandad kost enligt kostcirkelns mönster, 

onyttigheter hör dock inte hemma i det här hushållet. Hon ser det likt många andra som viktigt att 

det är prisvärt om hon ska välja att handla online, trots sin höga inkomst. Riskerna ska enligt denna 

karriärsmamma vara små om hon ska handla mat på internet och att det ska vara bekvämt är allra 

mest vitalt, möjligen för att på ett smidigt sätt spara tid i hennes hektiska vardag. 
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4.2.2 Kluster 2 - Perfektionisten Petra 

Kluster nummer två står för den största gruppen av de fem olika. I detta kluster finner vi en kvinna 

med medelåldern 18-24 år och bor i ett hushåll som består av två stycken individer. Personen är 

bosatt i en medelstor stad i Sverige och har en snittinkomst på 200 000– 350 000 kr. Petra har 

handlat varor från internet förut, men har inte handlat livsmedel online, då hon känner sig lite 

osäker kring detta nya fenomen. När Petra väljer att köpa livsmedel tycker hon att det är av stor vikt 

att det är prisvärt, låg risk och bekvämt. Detta ser vi tydligt i svaren, då hon värderat alla dessa tre 

faktorer så högt som möjligt. 

 

Petra har redan hittat rätt i livet och bor stadigt med sin sambo och det är viktigt att rutiner följs och 

att omvärlden får en positiv bild av paret. Förvånande nog har Petra valt att köpa många färskvaror i 

synnerhet frukt och grönt, vilket kan innebära en hög risk för konsumenten men kan förklaras av 

gamla tankemönster, då hon aldrig tidigare har handlat livsmedel över internet. Petra har även valt 

att köpa en blandad kompott av andra produkter, men har valt att plocka bort vissa onyttiga varor 

vilket stärker bilden av Petra som perfektionist.  

4.2.3 Kluster 3 - Bortskämde Bert  

Detta kluster består av en yngre skara människor med en ålder på 18-24 år. Bert bor tillsammans 

med en till individ, sannolikt en av hans föräldrar. Han bor i en medelstor stad och har fått sitt första 

heltidsjobb då han har en stabil inkomst på 200 000 – 350 000 kr. Likt många andra unga handlar 

han givetvis online, däremot inte livsmedel. Matinköpen utförs troligtvis av pappa eller mamma 

som Bert bor tillsammans med. Det är möjligt att Bert har i åtanke att han vill flytta hemifrån snart, 

men han trivs trots allt så bra med att mamma eller pappa både handlar och lagar mat. För egen del 

har han ju gott om pengar att spendera på annat roligt och i bästa fall spara en och annan krona till 

den kommande flytten. 

 

Vad det gäller Berts matkasse är den i symbios med vad som vanligtvis finns hemma i kylskåpet 

och skafferiet. Han har för vana att kunna plocka en banan i fruktskålen, likväl som han får sallad 

serverad till middagen. Måltiderna varierar vanligtvis där hemma och då måste det ju även finnas 

varierad mat i kylen och skafferiet förstår även Bert. Ris är dock ingen favorit, inte tomatbaserade 

produkter heller. Hushållsmedwurst eller nyttigt knäckebröd är inte något för Bert, han vill ha sin 

ljusa rostmacka med två skivor hushållsost. Köttbullar färdiga i förpackning duger inte heller, dessa 
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rullar den matkunnige föräldern åt Bert. Förvånansvärt nog köpte han inga chips, det kanske inte 

var fredag vid inköpet eller så kanske Bert trots allt försöker växa upp och äta lite nyttigt med tanke 

på allt grönt i matkassen. Vi kan däremot se tydliga tecken på att han inte riktigt lärt sig den 

ekonomiska biten än, att lägga upp en budget och handla prisvärt har han inte vetskap om, det 

märker han väl om något år. Givetvis ska det dock vara små risker när han handlar på internet och 

även bekvämt såklart, för just bekvämt, det är ju synonym med Berts livssituation. 

4.2.4 Kluster 4 - Ekologiska Erkan 

Kluster nummer fyra har ett utstickande beteendemönster och ställer höga krav på sin återförsäljare. 

Erkan präglas av att processen för tillverkningen av en produkt ska vara på ett visst sätt och detta 

resulterar i att endast två produkter har införskaffats. Ägg och smör var det enda Erkan såg som 

acceptabelt att köpa och höll de tuffa krav han ställer. Erkan har en försmak för ekologiska och 

lokalodlade produkter, vilket har lett till att han sållat bort en mängd varor. Införskaffandet av mat 

behöver inte vara bekvämt och han kan tänka sig att betala ett rimligt pris för en produkt, så länge 

den är ekologisk och lokalt odlad till den mån som är möjlig. 

 

Erkan är en man mellan 18-24 år och bor med sin sambo som delar samma värderingar. I den 

mellanstora staden, med en medelinkomst på 200 000 – 350 000 kr har Erkan gått till en lokal butik 

där han kan inspektera varorna och eventuellt fråga personalen om mer information om produkten. 

Erkan äter inte kött av något slag, då han tar stor hänsyn till miljön som är av största prioritet i hans 

matval. Erkan prioriterar inte sig själv i första hand, utan gynnar hellre den lokala bonden, djuren 

och naturen. Erkan ser inte meningen med att köpa livsmedel online, då transporten inte kan leva 

upp till hans höga krav. Erkan går hellre till butiken än att använda transportmedel, då bekvämlighet 

inte är något som är av större relevans.  

4.2.5 Kluster 5 - Allätaren Axel 

Axel är 25-29 år och bor tillsammans med sin flickvän i en medelstor stad. Han har en stabil 

inkomst på 200 000 – 350 000 kr. Han trivs minst sagt med sin vardag, allt rullar på som Axel 

önskar. Detta är ingen kräsen man, men han har ännu inte vågat prova på de här nymodigheterna 

med att beställa livsmedel på internet, däremot har han givetvis beställt annat, det går inte att 

undvika i dagens samhälle enligt Axel. 
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Gällande sin kost är Axel inte det minsta kräsen. Flickvännen förbjuder onyttigt och därav blev det 

inga chips i matkassen. Äpplen har han dock en specifik favoritsort, dessa är gröna och därmed blev 

det inga äpplen heller. Vad det gäller hushållsmedwursten är det inget han är van vid och denna 

vara valdes också bort. Sammantaget ville Axel ha resterande 14 produkter, det mesta går i med 

nöje helt enkelt. Han och flickvännen arbetar tillsammans för att äta så varierat som möjligt och det 

råder inga tvivel på att Axel gör ett gediget försök med detta genom sina val. Nu kan han ha en 

matlista med flera klassiker som falukorv eller köttbullar och pasta med en klick ketchup, inte dumt 

tycker denne allätare. Det mest viktiga är inte att det är prisvärt, han går allt som oftast till sin 

vanliga närbutik, främst av bekvämlighetsskäl och då är det priset som får lida. Som van 

internetanvändare skräms han inte av riskerna med att handla på internet, detta är ju knappast någon 

fara idag. 

4.2.6 Jämförelse av Medel-Svensson i ”Den färdiga matkassen” och ”Plocka ihop din egen 

matkasse” 

I denna separata körning i SPSS fann vi det intressant att jämföra den typiske medel-svensken i de 

två olika undersökningarna, dvs. det största klustret i respektive undersökning. Medel-Svensson 

beskriver vi nedan för båda undersökningarna och undersöker skillnader och likheter beroende på 

vilken matkasse de blev presenterad. Medel-Svensson i vår ”Färdiga matkasse” bestod av 92 

personer (totalt deltog 170 st i denna undersökning). Medel-Svensson i vår enkät ”Plocka ihop din 

egen matkasse” 61 personer (totalt fanns det 158 respondenter i denna undersökning). 

 

I vår färdiga matkasse var Medel-Svensson en kvinna i 25-29 års ålder som bodde med sin sambo i 

en medelstor stad. Denna person hade en inkomst på 200 000 – 350 000 kr och erfarenhet av övrig 

e-handel, dock ej livsmedel. När Medel-Svensson blev presenterad en färdig matkasse hade denne 

svårt att avstå varor, hon valde nämligen samtliga produkter bortsett från äpplen, chips och 

köttbullar. Totalt sett valdes 14 st varor. Inte oväntat nog ansåg Medel-Svensson att prisvärdhet, 

små risker och bekvämlighet är oerhört viktiga aspekter för att handla livsmedel online. 

 

Plocka ihop din egen matkasse ledde till att Medel-Svensson agerade annorlunda. I detta fall var 

personen en man i åldern 18-24 år, boende tillsammans med en person till i en medelstor stad. 

Inkomsten hos Medel-Svensson var på 0 – 200 000 kr och erfarenheten av e-handel var enbart inom 

andra produktkategorier, inga livsmedel hade alltså beställts tidigare. Denna manlige karaktär valde 
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knappt hälften av produkterna. Totalt sett valdes dessa produkter bort; äpplen, ris, knäckebröd, 

chips, krossade tomater, ketchup, hushållsmedwurst, köttbullar och falukorv. Det som valdes var 

generellt nyttigare basprodukter samt frukt och grönt. Totalt sett valdes 8 st varor. Givetvis tyckte 

Medel-Svensson i manlig version att faktorerna prisvärdhet, små risker och bekvämlighet är mycket 

vitala för att denna person ska handla livsmedel på internet. 

 

4.3 Faktoranalys 

I vår faktoranalys valde vi att skilja på de som plockar sin egen matkasse och de som får en färdig 

matkasse presenterad. Detta för att kunna göra en analys vardera och därefter jämföra och skapa en 

allmän faktoranalys. Vi har tagit upp fyra faktorer för respektive matkasse, dock är det två faktorer i 

vardera undersökning som vi har gått in djupare på. Faktorerna är uppdelade i anknytning till 

rubrikerna för respektive matkasse och därefter går vi in på en allmän analys som avser samtliga 

faktorer i båda undersökningarna. I och med detta kan vi se faktoranalysen ur flera synvinklar och 

göra en intressantare analys. 
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Roterad faktormatris (Färdig matkasse) 

  

Faktor 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Gurka ,705         ,268     

Bananer ,572               

Kvisttomater 
,511   ,246           

Ris ,506 ,257             

Pasta ,429 ,309             

Hushållsmedwurst 
  ,576           ,243 

Köttbullar   ,564           ,297 

Ketchup ,390 ,533             

Chips   ,482             

Kön   ,476       -,269     

Bacon   ,275 ,875         ,276 

Smör ,260   ,404     ,289 -,250   

Potatis ,346     ,896         

Ålder         ,652       

Inkomst         ,441       

Storlek på stad 
        ,371       

Krossade tomater 
      ,274 -,308       

Antal i hushåll 
        ,295       

Äpple           ,566     

Knäckebröd 
          ,504     

Vikten av 
prisvärdhet             ,482   

Vikten av små 
risker   ,255         ,438   

Vikten av 
bekvämlighet             ,397   

Falukorv ,364 ,444           ,569 

Ägg ,280         ,321   ,327 

Erfarenhet av e-
handel               ,240 

 

Tabell 7. Roterad faktormatris, färdig matkasse (Egen) 
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4.3.1 Färdig matkasse 

I faktor 1, färdig matkasse kan vi se att framförallt fem variabler visar på ett starkt samband. Dessa 

fem variabler visar på det starkaste sambandet och förklarar mest av alla variabler. Dessa variabler 

är gurka, bananer, kvisttomater, ris och pasta och står för hela 19 % av beteendet hos konsumenten. 

Dessa produkter är färskvaror och basprodukter, vilket teorin menar att färskvaror ses som en stor 

risk ur konsumentens ögon vid köp över internet (Campo & Breugelmans 2015, s 66).  

 

Tabellen visar på att det är fem gånger mer viktigt att förstå hur konsumenter tänker kring 

färskvaror än vad erfarenhet spelar för roll, när det kommer till att köpa livsmedel på internet. Detta 

är en överraskning, då teorin motsäger sig till detta och menar att tidigare erfarenhet har en 

signifikant påverkan på hur konsumenten köper sina livsmedel (Campo & Breugelmans 2015, s 66). 

Detta förvånar oss dock mindre då svenskarnas vana med e-handel är högst i Europa och därmed 

blir detta fenomen enklare att hantera än i andra länder (Seybert 2011, s. 1). 

 

Faktor 2 visar att 8 % av konsumentens beteende har ett samband med generellt sett mindre nyttiga 

varor, i form av hushållsmedwurst, köttbullar, ketchup och chips. Detta är även viktigt att förstå om 

konsumenten, hur den förhåller sig till onyttiga varor och hur de olika könen tänker kring detta. En 

parantes till detta är att Milkman m.fl. (2009, s. 17) beskriver att konsumenten oftast väljer att köpa 

grönsaker och färskvaror före onyttig mat över internet. Även kön hörde till faktor 2, men eftersom 

könen i vår undersökning inte hade någon betydelse ser vi detta som mindre relevant, detta förklaras 

i den allmänna faktoranalysen nedan. 

 

I faktor 5 som står för 5,2 % av av konsumentens beteende, finner vi att ålder, inkomst, stad och 

hushåll har en betydligt mindre påverkan än vad vi förutspådde, dock påtalar teorin att användandet 

för att köpa varor och tjänster på internet varierar avsevärt beroende på b.la. storlek på stad 

(Anesbury m.fl. 2015, s. 1). Svenskarnas vana av inköp via internet som vi tog upp ovan, förklarar 

dock att denna skillnad i vårt fall inte blir nämnvärd. 

 

I faktor 7 utläser vi att 4,4 % av konsumentens beteende beror på vad konsumenten anser om risker, 

bekvämlighet och prisvärdhet. Detta är det mest förvånande av alla variabler, då dessa valdes ut 

specifikt för att teorin pekat ut dessa som primära variabler som påverkar kunden i dess val av 

livsmedel över internet (Huang & Oppewal 2006, s. 337). 
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Roterad faktormatris (Plocka din egen matkasse) 

  Faktor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Bacon ,599                   

Köttbullar ,570                   

Falukorv ,567                   

Ris ,408 ,205             ,241   

Storlek på stad ,285                   

Chips ,274             -,215 ,231   

Kvisttomater   ,601     ,193         ,281 

Gurka ,220 ,528                 

Bananer   ,505                 

Potatis   ,335       ,229     ,213   

Ägg ,249 ,314                 

Äpple   ,301           ,201   ,215 

Ålder     ,975               

Inkomst     ,526               

Smör ,242 ,249 ,274               

Kön       ,971             

Krossade tomater         ,984           

Knäckebröd   ,225       ,963         

Ketchup             ,969       

Vikten av små 
risker 

              ,478     

Vikten av 
prisvärdhet 

              ,434     

Vikten av 
bekvämlighet 

  -,186   ,250       ,370     

Erfarenhet av e-
handel 

              -,179     

Pasta ,199 ,193             ,706   

Hushållsmedwurst ,335     ,249       -,247 ,252 ,509 

Antal i hushåll     ,212             -,320 

 

Tabell 8. Roterad faktormatris, plocka ihop din egen matkasse (Egen) 

4.3.2 Plocka ihop din egen matkasse 

I faktor 1 innehar vi sex variabler för respondentgruppen innehållandes de som plockade ihop sin 

egen matkasse, denna faktor förklarar 13,9 % av beteendet hos konsumenterna. De sex variablerna i 

denna faktor är produkterna bacon, köttbullar, falukorv, ris och chips, samt variabeln storlek på stad 
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som respondenten bor i. Med andra ord finns det tydliga samband kring köttprodukter, ris och 

chips. Intressant här är att människor som köper kött som är meningen att tillagas eller värmas upp, 

köpte då samtliga av dessa produkter. Däremot inte köttprodukten hushållsmedwurst som skapade 

en helt egen faktor. Däremot fanns det vissa samband gällande hushållsmedwursten till faktor 1. Ris 

hade som sagt sitt högsta samband med denna faktor, med andra ord landade en kolhydratprodukt 

tillsammans med köttprodukter, bl.a. falukorv, vilket känns logiskt. 

 

Chipsen som tillhör denna faktor hade ett samband, men dock svagt. Att chips inte har ett högt 

värde någonstans och inte valdes av så många människor vid inköp online bekräftas även av 

Milkman m.fl. (2010, s. 17). Denna teori menar att den ökade leveranstiden på internet, gentemot 

butik där respondenten får sina produkter direkt, påverkar valet av varor. Forskarna hävdar att 

människor köper varor de borde köpa online mer frekvent än varor de vill ha för stunden, i deras 

fall tar de upp grönsaker respektive glass som exempel. Detta kan i vårt fall jämföras med grönsaker 

och chips, där grönsakerna är ”borde”-varor och chipsen är ”vill ha”-varor. Orsaken till varför chips 

knyts till denna faktor förklarar vi med att respondenter som gillar lättlagade köttprodukter 

innehållande en del fett, gissningsvis tycker om chips också, därav knyts chipsen till faktor 1. 

 

Faktor 2 består istället av sex vegetariska produkter, i synnerhet frukt och grönt i form av tomater, 

gurka, bananer och äpplen, men även potatis och ägg. Denna faktor förklarar 7,8 % av beteendet 

bland konsumenterna. Tydligast samband hade tomater, gurka och bananer, medan potatis, ägg och 

äpplen var lägre fördelade mellan olika faktorer. Exempelvis hade äggen nästan lika stort samband 

med faktor 1 och köttprodukterna, där bacon tillsammans med ägg är en klassiker, som logiskt sett 

bör ha visst samband. Att människor som köper nyttigare, s.k. ”borde”-varor över internet tog vi 

upp ovan vilket Milkman m.fl.'s (2010, s. 18) säger. I och med detta köper en konsument oftast inte 

bara en nyttig vara, utan sannolikt flera vilket bekräftar det tydliga sambandet mellan varorna i 

denna faktor. 

 

Ålder och inkomst hade störst samband i faktor 3 som dock inte förklarar mer än 6,7 % av 

konsumenternas beteende, till denna faktor tillhör även smör. Däremot var just smöret spritt över 

flera faktorer, med låga siffror. Att ålder och inkomst dock skulle ha ett samband med varandra då 

människor generellt tjänar mer med ålderns gång. 
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I faktor 8 finner vi att vikten av små risker, prisvärdhet, bekvämlighet och erfarenhet av inköp på 

internet har ett samband med varandra, som däremot bara förklarar 4,4 % av en konsuments 

beteende i vår undersökning. Att människor ser små risker, prisvärdhet och bekvämlighet som 

viktiga faktorer vid shopping av livsmedel online konstaterade vi i vår klusteranalys. Trots att detta 

anses som vitalt förklarar alltså faktoranalysen en relativt liten andel av konsumentens beteende i 

vår undersökning. 

4.3.3 Allmän faktoranalys och jämförelser mellan ”Den färdiga matkassen” och ”Plocka ihop 

din egen matkasse” 

I utläsandet av faktoranalyserna inledde vi med att fördela fyra enkäter till dataanalysen, detta 

skapade dock fyra icke fullständiga analyser. Därigenom kunde vi konstatera att det saknades 

skillnader mellan våra två undergrupper av respondenter, studenter och yrkesverksamma. Tillika 

hjälpte dessa oss att inse att det saknades skillnader mellan kön vad det gäller inköp av livsmedel på 

internet. Detta gjorde att bara ”enkäterna färdig matkasse” respektive ”plocka din egen matkasse” 

skiljdes åt i analysen. 

 

Erfarenhet var en variabel som visade sig ha en liten betydelse i båda faktoranalyserna, oavsett om 

kassen var färdigplockad eller om konsumenten plockade den själv. Detta är vi tämligen säkra på att 

det beror på vår population och att svenska yngre människor har högst vana kring 

internetanvändande och handel online i hela Europa (Seybert, 2011, s. 1). För att knyta ihop detta 

med våra respondenter kunde klusteranalysen konstatera att samtliga av våra fem kluster hade 

handlat varor eller tjänster online, dock inte livsmedel. Med andra ord hade enskilda respondenter 

denna erfarenhet, men inte hela kluster. Det fanns däremot skillnader kring vart variabeln erfarenhet 

tillhörde i de två analyserna. I analysen där konsumenterna hade plockat sin egen matkasse hörde 

erfarenhet ihop med små risker, prisvärdhet och bekvämlighet. I den färdiga matkassen hörde 

istället erfarenhet ihop med falukorv och ägg. 

 

Gruppen som lägger till varor kan ha en annan mental inställning, detta beroende på att ”ta bort 

varor” (den färdiga matkassen) är ett mindre vanligt sätt att shoppa. Att skillnaderna däremot blev 

så pass små kan bero på att fenomenet med en färdig matkasse ändå är betydligt mer vanligt i 

Sverige år 2016, än i många andra länder. Svensken lär dock inte på många år bli mer van att plocka 

bort varor än att lägga till. 
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I faktoranalyserna fann vi två tydliga faktorer som visade liknande beteendemönster, dessa var 

grönsaker och basvaror kontra mindre nyttiga varor i form av processat kött, tillbehör och chips. De 

två olika produktgrupperna varierade hur pass stor andel de förklarade i konsumentens beteende. 

När konsumenten plockade ihop sin matkasse förklarade köttprodukterna och dess tillbehör mer, 

medan när konsumenten blev presenterad en färdig matkasse förklarade grönsaker och basvaror mer 

av beteendet. Detta var en markant skillnad mellan de olika matkassarna i hur mycket respektive 

produktgrupp förklarade, dock var det de två största faktorerna i båda analyserna. 

 

Anledningen till att de förklarar olika mycket kan bero på det Darley m.fl. (2010, s. 96) påstår då de 

säger att konsumentbeteenden kan bero på individuella skillnader och karaktärsdrag, såsom motiv, 

värderingar, livsstil och personlighet. Även situationsmässiga faktorer samt atmosfär och miljön 

online påverkar hur konsumenten beter sig beskriver forskarna. I dessa fall skiljer sig garanterat 

situationen, färdig kontra plocka din egen matkasse, samt miljön och atmosfären i hur detta 

framhävs. Den ena gruppen av respondenter fick alla produkter förvalda och i den andra gruppen 

var produkterna ej valda, att välja bort nyttiga varor var i detta fall svårare. Vi tror att det beror på 

teorin som Levin m.fl. (2002) påstår i kombination med det Milkman m.fl. (2010) hävdar, det är 

svårare att välja bort varor och i synnerhet nyttigare produkter. Vår uppfattning är att en färdig 

matkasse i Sverige innehåller generellt mer nyttiga varor än onyttiga, vi tror därmed att 

respondenterna hade svårare att plocka bort dessa nyttiga produkter beroende på praktiska och 

teoretiska avseenden. 

 

Gällande de, enligt Huang och Oppewal (2006, s. 337), primära variablerna med risker, prisvärdhet 

och bekvämlighet som påverkar val av livsmedel online kunde vi konstatera stora kontraster i våra 

resultat. Detta eftersom dessa tre variabler endast förklarade 4,4 % av beteendet, oavsett om 

matkassen var färdig eller skulle plockas ihop själv. Enligt klusteranalysens resultat konstaterade vi 

att variablerna ansågs väldigt vitala, men däremot kunde de trots detta inte förklara särskilt mycket 

av konsumentens beteende.  
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Independent Samples Test 
  Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

Kön Equal 
variances 
assumed 

,013 ,908 -,058 326 ,954 -,003 ,055 -,112 ,105 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -,058 324,216 ,954 -,003 ,055 -,112 ,105 

Ålder Equal 
variances 
assumed 

,476 ,491 2,844 326 ,005 ,300 ,105 ,092 ,507 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    2,833 315,017 ,005 ,300 ,106 ,091 ,508 

Antal i hushållet Equal 
variances 
assumed 

3,891 ,049 ,619 326 ,536 ,071 ,114 -,153 ,294 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    ,616 308,086 ,539 ,071 ,115 -,155 ,296 

Storlek på stad Equal 
variances 
assumed 

12,967 ,000 2,364 326 ,019 ,189 ,080 ,032 ,346 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    2,373 325,674 ,018 ,189 ,080 ,032 ,345 

Inkomst Equal 
variances 
assumed 

,218 ,641 2,653 326 ,008 ,261 ,098 ,068 ,455 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    2,654 324,888 ,008 ,261 ,098 ,068 ,455 

Erfarenhet av e-
handel 

Equal 
variances 
assumed 

1,191 ,276 ,674 326 ,501 ,036 ,053 -,069 ,141 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    ,675 325,560 ,500 ,036 ,053 -,069 ,140 

Bananer Equal 
variances 
assumed 

5,303 ,022 -1,166 326 ,245 -,060 ,052 -,162 ,041 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -1,164 321,210 ,245 -,060 ,052 -,162 ,042 

Äpple Equal 
variances 
assumed 

6,010 ,015 -1,236 326 ,218 -,065 ,053 -,170 ,039 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -1,237 325,663 ,217 -,065 ,053 -,170 ,039 

Gurka Equal 
variances 
assumed 

11,565 ,001 -1,897 326 ,059 -,102 ,054 -,208 ,004 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -1,894 321,560 ,059 -,102 ,054 -,209 ,004 

Kvisttomater Equal 
variances 
assumed 

29,563 ,000 -3,064 326 ,002 -,161 ,052 -,264 -,058 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -3,053 316,692 ,002 -,161 ,053 -,264 -,057 

Potatis Equal 
variances 
assumed 

8,940 ,003 -1,522 326 ,129 -,078 ,052 -,180 ,023 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -1,518 319,902 ,130 -,078 ,052 -,180 ,023 

Pasta Equal 
variances 
assumed 

44,228 ,000 -3,487 326 ,001 -,175 ,050 -,274 -,076 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -3,467 309,247 ,001 -,175 ,051 -,275 -,076 

Ris Equal 
variances 
assumed 

7,295 ,007 -1,818 326 ,070 -,100 ,055 -,207 ,008 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -1,816 322,993 ,070 -,100 ,055 -,207 ,008 

Knäckebröd Equal 
variances 
assumed 

13,500 ,000 -2,886 326 ,004 -,157 ,054 -,264 -,050 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -2,890 325,625 ,004 -,157 ,054 -,264 -,050 

Chips Equal 
variances 
assumed 

,660 ,417 -,405 326 ,685 -,021 ,051 -,121 ,079 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -,406 325,045 ,685 -,021 ,051 -,121 ,079 

Krossade tomater Equal 
variances 
assumed 

,346 ,557 -4,914 326 ,000 -,263 ,053 -,368 -,158 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -4,915 324,637 ,000 -,263 ,053 -,368 -,158 

Ketchup Equal 
variances 
assumed 

,365 ,546 -2,228 326 ,027 -,123 ,055 -,231 -,014 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -2,229 324,432 ,027 -,123 ,055 -,231 -,014 

Ägg Equal 
variances 
assumed 

4,137 ,043 -1,019 326 ,309 -,049 ,048 -,143 ,045 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -1,016 319,782 ,310 -,049 ,048 -,143 ,045 

Smör Equal 
variances 
assumed 

22,953 ,000 -2,411 326 ,016 -,117 ,049 -,213 -,022 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -2,398 312,000 ,017 -,117 ,049 -,214 -,021 

Hushållsmedwurst Equal 
variances 
assumed 

2,720 ,100 -2,364 326 ,019 -,130 ,055 -,238 -,022 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -2,365 324,787 ,019 -,130 ,055 -,238 -,022 

Bacon Equal 
variances 
assumed 

28,802 ,000 -2,949 326 ,003 -,154 ,052 -,257 -,051 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -2,938 316,359 ,004 -,154 ,052 -,257 -,051 

Köttbullar Equal 
variances 
assumed 

3,371 ,067 -1,058 326 ,291 -,058 ,055 -,167 ,050 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -1,059 324,726 ,291 -,058 ,055 -,167 ,050 

Falukorv Equal 
variances 
assumed 

4,094 ,044 -2,293 326 ,023 -,126 ,055 -,234 -,018 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -2,291 323,399 ,023 -,126 ,055 -,234 -,018 

Vikten av 
prisvärdhet 

Equal 
variances 
assumed 

,006 ,938 -,511 326 ,610 -,080 ,158 -,391 ,230 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -,511 325,434 ,610 -,080 ,157 -,390 ,229 

Vikten av små 
risker 

Equal 
variances 
assumed 

,490 ,484 -1,252 326 ,212 -,193 ,154 -,496 ,110 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -1,252 324,368 ,212 -,193 ,154 -,496 ,110 

Vikten av 
bekvämlighet 

Equal 
variances 
assumed 

1,122 ,290 ,288 326 ,774 ,034 ,118 -,199 ,267 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    ,288 323,918 ,774 ,034 ,118 -,199 ,267 

Tabell 9. T-test (Egen) 
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4.4 T-test 

Genom ett T-test har vi undersökt om våra svar i de två undersökningarna är statistiskt signifikanta 

eller inte. Vi har valt att lägga fokus på produktfrågorna inom detta test, av orsaken att vi vill se om 

dessa val av varor beror på slumpen eller om T-testet finner mönster i hur respondenterna har 

svarat. I kontrollfrågorna kunde vi se att könen är väldigt lika fördelade mellan enkäterna, likaså 

ålder, inkomst och erfarenhet av e-handel. Det som skiljde sig mellan enkäterna avseende 

kontrollfrågorna, var frågan om stad. Detta beror i vårt fall på att majoriteten av respondenterna var 

boende i Stor-Stockholm eller Gävleborg, i synnerhet Upplands Väsby, Sigtuna och Gävle tätort. 

Beroende på hur respondenten tänker kan de ha olika tolkningar kring vad deras bostadsort 

betraktas som. Om exempelvis Sigtuna eller Upplands Väsby är en egen stad under 50 000 invånare 

eller om orten ska tillhöra Stockholms kommun, stor stad på mer än 200 000 invånare. I vårt fall är 

T-testet i sig mest relevant för att kunna jämföra och koppla våra resultat till Levin m.fl.’s (2002) 

teori, kring inkludering och exkludering av produkterna.  

 

T-testet stärker våra resultat i faktoranalysen om att det främst finns två olika köpbeteenden och 

mönster, dessa är nyttigare varor såsom grönsaker och frukt kontra köttprodukter etc. Dock påvisar 

detta främst att färskvaror som grönsaker och frukt är ett beteende som följer tydligast mönster, 

något som innebär att det är minst slumpmässigt. I vår faktoranalys kunde vi se mönster kring 

köttprodukter, detta mönster försvagas något via T-testet som hävdar att slumpen har en större roll 

inom denna produktkategori. 

 

I och med detta kan vi konstatera att känsligare produkter som frukt och grönsaker har tydligast 

mönster och förklarar mest av beteendet kring hur konsumenter tänker när de handlar online. T-

testet hjälper oss att bevisa att detta inte alls beror på slumpen utan tvärtom, produkter som är 

känsligare i skick och kvalitet följer ett tydligt mönster då respondenternas svar är statistiskt 

signifikanta inom denna kategori. 

 

4.5 Teorin om inkludering och exkludering av produkter 

Som vi genomgående i arbetet har förklarat har vi valt att tillämpa en teori gällande inkludering och 

exkludering av produkter (Levin m.fl. 2000; Levin m.fl. 2002; Park m.fl 2000), med inriktning på 

presentationen av ett erbjudande. En stor del av syftet har därmed varit att undersöka om denna 

teoretiska princip håller inom livsmedelsförsäljning på internet. Teorin implementeras här och vi 
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undersöker därigenom om en färdig matkasse blir mer omfattande och dyrare än den konsumenten 

plockar själv. Sammanfattningsvis ville vi alltså undersöka om en färdig matkasse resulterar i ett 

större antal varor och ett dyrare totalpris. Nedan följer vår sammanställning av totalt 328 

respondenters svar, med en matkasse som totalt kunde innehålla 17 st varor med en maximal 

totalkostnad på 399 kr. 

 

Typ av matkasse Valda 

varor 
Bortvalda 

varor 
Totalt 

antal 

varor  

Antal 

respondenter 
Genomsnittligt 

pris/vara 
Summa 

valda 

varor 
Färdig 1 781 st 1 109 st 2 890 st 170 st 23,47 kr - 
Plocka egen 1 349 st 1 337 st 2 686 st 158 st 23,47 kr - 
Färdig/respondent 10,48 st 6,52 st 17 st 1 st 23,47 kr 246 kr 
Plocka 

egen/respondent 
8,54 st 8,46 st 17 st 1 st 23,47 kr 200 kr 

Differens/respondent = 1,94 st = 1,94 st - - - = 46 kr 

 

Tabell 10. Resultat inkludering- och exkluderingsteorin (Egen) 

 

Utifrån resultaten ovan kan vi tydligt konstatera att en färdig matkasse ledde till ett större antal 

valda produkter och i slutändan en dyrare matkasse. De respondenter som blev presenterade en 

färdig matkasse valde i snitt 1,94 st fler varor gentemot de som fick plocka sin egen matkasse. 

Förvalda matvaror leder därmed till att matkassens snittpris ökar med 46 kr. Den färdiga matkassen 

på 246 kr innebär därmed en 23 % dyrare matkasse än den respondenten fick plocka själv som 

slutade på 200 kr. Detta bekräftar med andra ord de resultat som Levin m.fl. (2000); Levin m.fl. 

(2002); Park m.fl (2000) har kommit fram till med avseende på flertalet andra produktkategorier 

och inom andra geografiska platser. 

 

  



   

   
 

 

  

                                                                                                                                                                 Framtidens matkasse online 
                                                                                                                                                    P. Vindahl & M. Salmén, maj 2016 

 

68 

 

5. Diskussion 

 

5.1 Deskriptiv analys 

I vår deskriptiva analys framgick det tydligt hur respondenterna har svarat och vilka genomsnittliga 

svar på varje fråga som de 328 respondenterna gav oss. Denna beskrivande statistik visar att vi fått 

en könsfördelning på 54 % män och 46 % kvinnor, vilket är positivt då vi önskade en relativt jämn 

könsfördelning. Åldersmässigt fick vi ett snitt som går inom den undergrupp av människor vi ville 

undersöka i synnerhet, dvs. en ålder mellan 18-29 år, vilka är de som främst brukar internet. Att 

dessa har erfarenhet av e-handeln bekräftas även av att majoriteten av de som svarat att de någon 

gång har använt sig av e-handel och att denna barometer går drygt över mot att de även beställt 

livsmedel någon gång. I och med att vi har nått människor boende i Sverige mellan 18-29 år har vi 

även nått de människor som använder internet och tillika e-handel mest i hela Europa enligt Seybert 

(2011, s. 1). Därmed vågar vi påstå att resultaten speglar de framtida trender som råder inom 

branschen livsmedelshandeln på internet och menar därför att vår undersökning påminner om en 

Delphi-metod som Gordon (1994, s. 4) beskriver. 

 

Det bodde i snitt två personer i våra respondenters hushåll och bostaden var belägen i en medelstor 

stad avseende 50 000 – 200 000 invånare, med viss övervikt till att en del bor i en storstad med över 

200 000 invånare. Respondenterna innefattar ett spektrum av medelinkomsttagare som tjänar 

omkring 300 000 kr årligen i snitt.  

 

När det kommer till val av produkter fann respondenterna en del varor mer intressanta än andra att 

välja i matkassen. De populäraste produkterna var ägg, smör, pasta, potatis och bananer. De minst 

valda produkterna var chips, äpplen, knäckebröd, köttbullar och hushållsmedwurst. Överlag kunde 

vi även se att frukt och grönt valdes till förmån för köttprodukter. 

 

Tydligast i denna beskrivande statistik är att respondenterna värderade bekvämlighet, små risker 

och prisvärdhet väldigt högt, precis som teorin tidigare har bevisat (Huang & Oppewal, 2006, s. 

337; Campo & Breugelmans, 2015, s. 66). Vi kan i och med våra medelresultat gällande dessa 

frågor bekräfta teorin om att dessa faktorer är väldigt väsentliga för att en konsument ska vilja 

handla livsmedel online. Högst värderades bekvämlighet, därefter små risker och sist prisvärdhet. 

Att bekvämlighet är otroligt viktigt för alla människor som väljer att handla på internet stärks tack 
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vare att ingen av våra 328 respondenter har svarat att detta inte har någon betydelse alls, dvs. en etta 

på en sju-gradig skala. 

 

5.2 Klusteranalys 

Våra kluster tolkades under rubriken 4.2 i resultat och analys-delen. Nedan analyserar vi mönster 

hos konsumenterna samt de kluster vi anser särskilja sig och går djupare in på dessa. Vi kunde 

genom våra fem kluster komma fram till att inget enskilt kluster av människor hade tidigare 

erfarenhet av livsmedelsinköp online, för att skapa ett sådant hade det antagligen krävts en 

framtvingad ökning av antalet kluster i SPSS. Inget kluster valde att handla äpplen eller chips, 

vilket vi tror beror på att antalet sorter av äpplen och chips är många och därmed är det svårt att 

anpassa en äpple- eller chipssort till ett kluster av människor. Till skillnad från ägg som är ett 

exempel på en vara där sorterna inte skiljer sig. Bruna eller vita ägg är valet som behöver göras och 

vår uppfattning är att de flesta köper vita, i synnerhet svenska och i bästa fall från frigående höns. 

 

Resultatet visade även ett mönster där alla kluster i viss eller stor mån värderade prisvärdhet, små 

risker och bekvämlighet precis som vi konstaterade i den beskrivande statistiken. Inget kluster hade 

ett värde under fyra på någon av dessa faktorer. Något som återigen stärker vikten av dessa faktorer 

oavsett vilken typ av konsument det handlar om, vilket Huang och Oppewal (2006, s. 337) samt 

Campo och Breugelmans (2015, s. 66) tog upp. Hade prissättningen exempelvis varit udda i 

jämförelse med en genomsnittlig livsmedelsbutik hade det sannolikt stört något av våra kluster, 

precis som Campo och Breugelmans (2015, s. 74) framfört. Vi ställer oss frågande till om detta 

möjligen hade inneburit högre snittsvar. Åtminstone tror vi att det hade påverkat konsumenternas 

val negativt, vilket dessa genomgående höga svar tyder på gällande prisvärdhet. 

 

Ett kluster som stack ut avseende kontrollfrågorna var Karriärmamman Karina, klustret avsåg 

kvinnor i 35-44 års ålder med tre personer i sitt hushåll och även högst inkomst av samtliga kluster 

på 350 000 – 500 000 kr. Gällande sina matval anpassade hon sig till kostcirkelns alla delar, 

samtidigt som hon bortsåg från onyttigheter. Möjligen en upptagen kvinna både karriärmässigt och i 

hemmet, därmed såg hon bekvämlighet som den allra viktigaste faktorn. 

 

Ett annat kluster var Ekologiska Erkan som inte hade valt fler produkter än smör och ägg. Äggen 

hade sitt ursprung från Sverige, värpta av frigående höns. Smöret var Bregott, vilket är ett naturligt 
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smör med svenskt ursprung bestående av smör, rapsolja och en nypa salt. Detta är alltså två 

naturliga produkter utan tillsatser med inhemskt ursprung. Vi är medvetna om att de flesta av våra 

andra produkter inte är lika naturliga, utan tillsatser och med svenskt ursprung alla gånger. Exempel 

på detta är den spanska gurkan, de krossade tomatkonserverna och falukorven. Det är varor som 

inte har svenskt ursprung alternativt består av en del tillsatser etc. Vår tolkning av Erkan är att han 

förespråkar allt som är naturligt, svenskt, icke besprutat och utan tillsatser och E-ämnen. 

 

Att vår matkasse generellt inte hade en ekologisk, genomgående svensk och naturlig prägel berodde 

på att valen av livsmedel utgick från vad genomsnittlige ”Svensson” handlar, dvs. en vanlig svensk 

matkasse enligt PRO och Råd & Rön. Trots vetskapen av att dessa val av varor inte skulle 

uppskattas av alla människor valde vi ändå att utgå från denna matkasse, av orsaken att det var 

svenskens vanligaste val av varor. Det var omöjligt att ta hänsyn till alla människor då exempelvis 

ekologiska, genomgående svenska produkter utan tillsatser hade inneburit väsentligt mycket dyrare 

priser, därmed hade vår matkasse varit anpassad till en minoritet och inte en majoritet, dvs. den 

typiske svensken. 

 

Vi kan därmed se tydliga tecken på att livsmedelsbranschens konsumenter önskar ett stort utbud av 

varor för att kunna erbjuda produkter som passar alla olika konsumenter. Bettman m.fl. (1991, s. 

51), Chernev (2003, s. 170) samt Mick m.fl. (2004, s. 51) ser kritiskt på ett brett sortiment eftersom 

detta försvårar kundens valprocess och gör personen mer förvirrad, något som kan leda till 

tvivelaktighet till köp. Inom livsmedelsbranschen kan vi däremot påvisa att det krävs ett brett utbud 

av varor för att kunna erbjuda produkter som olika konsumenter önskar, oavsett om det beror på 

tyckte och smak, allergier, religion eller deras ekologiska synsätt. Sammanfattningsvis förstod vi 

alltså att alla varor inte skulle uppskattas av alla människor (därav inte heller alla kluster), att skapa 

en sådan matkasse är dock omöjligt och vi var helt enkelt tvungna att göra våra val enligt en tydlig 

linje av premisser från praktiken. 

 

Utöver att dela in samtliga 328 respondenter i fem kluster gjordes även en avgränsning där vi delade 

in respektive enkät i fyra kluster. De största klustren i respektive enkät benämndes vid namnet 

Medel-Svensson. Medel-Svensson som blev presenterad den färdiga matkassen valde totalt 14 

produkter gentemot Medel-Svensson som plockade varor själv valde 8 produkter totalt. Det största 

klustret i respektive enkät hade alltså en differens på 6 varor. Återigen bevisar vi att Levin m.fl.’s 
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(2000), Levin m.fl.’s (2002) och Park m.fl’s (2000) teori håller eftersom den största gruppen 

människor i respektive enkät väljer väldigt olika beroende på vilken matkasse de blir presenterad. 

De människor som är mer extrema i sina val åt något håll bör nämligen ha placerats i de tre övriga 

mindre klustren. Den ”vanlige” konsumenten har kort sagt svårt att välja bort varor från en färdig 

matkasse. 

 

5.3 Faktoranalys 

En av de mest utmärkande av alla variabler i faktoranalysen, var tidigare erfarenhet av att handla 

livsmedel på internet som inte hade något större samband med någon annan faktor. Teorin påtalar 

att erfarenhet av detta har en betydande roll i om konsumenten går över till att handla eller fortsätter 

att handla livsmedel över internet (Campo & Breugelmans 2015, s 66). Anledningen till varför vi 

tror att erfarenhet spelat mindre roll i konsumentens beteende är pga. respondenternas vana med 

internet. Då den genomsnittliga respondenten i undersökningen är den mest frekventa användaren 

av internet i Europa (Seybert 2011, s. 1). Majoriteten av respondenter svarade att de tidigare har 

handlat över internet och ett fåtal att de har handlat livsmedel över internet. Med tanke på detta tror 

vi att erfarenhet och det frekventa användandet av internet har en större betydelse i valet av 

inköpskanal, snarare än erfarenheten av att ha handlat just specifikt livsmedel över internet.  

 

När det kommer till sambandet mellan valda varor, ser vi en distinkt skillnad mellan de olika sätten 

att välja produkter. Varianten där respondenten plockar bort produkter, tyder på att mer frukt och 

grönt har valts. Den traditionella köpupplevelsen, där konsumenten själv plockar ihop varor, tyder 

på att mer kött och onyttigare varor införskaffas. Med hänsyn till detta för vi tron att en 

färdigplockad matkasse blir i de flesta fall en nyttigare matkasse, med mer frukt och grönt. 

Faktoranalysen visar även att i den färdigplockade matkassen så förklarar produktgruppen frukt och 

grönt det mesta av kundens beteende, vilket stärker att nyttigare mat är svårare att plocka bort. Den 

generella uppfattningen är att färdiga matkassar i Sverige idag erbjuder nyttigare varor, något som 

konsumenten möjligen har i åtanke när den har svårt att plocka bort nyttiga alternativ från den 

färdiga matkassen. Torde det finnas en psykologisk koppling mellan en färdig matkasse och 

nyttigare livsmedel i dagens svenska samhälle, ställer vi oss frågande till.  

 

Det traditionella tillvägagångssättet där konsumenten plockar i varor själv, tyder på att mer kött och 

onyttiga produkter har föredragits och därmed resulterar i en allmänt mer onyttig matkasse. Detta 
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segment förklarade mest av konsumentens beteende i varianten där konsumenten fick plocka ihop 

sin varukasse själv. Detta styrker att en egenkomponerad varukasse över internet består mer av kött 

och onyttigt än grönt. Vi förmodar att det är mentalt besvärligare att ta bort nyttigare varor än 

onyttiga för kunden. Samtidigt tror vi att det har ett samband med vad Milkman m.fl. (2010, s. 17) 

säger om att det beror på när ordern läggs och när leveransen sker, där tämligen onyttigare varor 

väljs desto närmare leveransen av varorna sker.  

 

Variablerna prisvärdhet, små risker och bekvämlighet förklarade förvånansvärt lite av 

konsumentens beteende. Den främsta anledningen till detta tror vi beror på att majoriteten av 

respondenter värderar dessa faktorer högt, men har inget större samband med vad för typ av 

produkter eller produktkategorier konsumenten föredrar. Åtminstone inte förrän konsumenten själv 

har varit med om ett misslyckande avseende risk, pris eller bekvämlighet. 

 

5.4 T-test analys 

Genom att jämföra de två olika undersökningarna i T-testet kunde vi konstatera att våra 

respondenter var relativt lika i avseende på ålder, kön, inkomst samt erfarenhet av e-handel. 

Därmed kan vi se att båda undersökningarna avser vårt tilltänkta urval samt att de följer likartade 

mönster kring beteenden. Detta stärker resultaten i inkludering och exkluderingsteorin genom att 

bevisa att respondenterna gällande ovanstående aspekter inte skiljde sig åt mellan 

undersökningarna. Ett stort intresse var även att se om olika val av varor berodde på slumpen eller 

följde signifikanta mönster. 

 

Vi kunde finna två olika köpbeteenden och mönster, dessa är nyttigare varor såsom grönsaker och 

frukt kontra köttprodukter etc. Av dessa produktgrupper följde grönsakerna tydligast mönster. 

Utifrån detta har vi följande resonemang; gillar du en vara inom en produktgrupp gillar du sannolikt 

fler än en. Det råder en nuvarande trend i samhället om att äta mer hälsosamma livsmedel. Att vår 

matkasse totalt sett inte hade den mest hälsosamma prägeln, kan vara en stor del av förklaringen till 

varför just denna produktgrupp hade störst signifikans och även förklarar mest av konsumentens 

beteende. Många människor försöker idag välja hälsosammare mat tack vare den trend som pågår. 

Därmed ser vi det som logiskt att detta förklarar mycket av beteendet och att det finns en statistiskt 

säkerställd linje för att om människor väljer en grönsak, väljer de gärna en till och även övriga 
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nyttiga val. T-testet i kombination med faktoranalysen hjälper oss att konstatera denna linje, 

orsaken till detta tror vi alltså har en koppling med de trender som råder i dagens samhälle. 

 

5.5 Teorin om inkludering och exkludering av produkter 

En stor del av syftet med detta arbete var att undersöka om teorin som som Levin m.fl. (2000); 

Levin m.fl. (2002); Park m.fl (2000) implementerat på olika produktkategorier, håller i livsmedel 

över internet. Resultaten visar på att en färdigplockad matvarukasse innebär fler valda varor och ett 

högre pris, i jämförelse med en egenkomponerad matkasse. 

 

Detta resultat följer tidigare forskares fotspår och tyder på att teorin om inkludering och exkludering 

av produkter, även står sig när det implementeras på livsmedel över internet. Den färdiga matkassen 

resulterade i ett 23% högre pris och 1,94 st fler varor än den egenkomponerade, vilket vi anser är en 

markant skillnad. Detta sätt att köpa varor är idag ett ovanligt sätt att handla för konsumenten, 

frågan är hur detta kommer utvecklas i framtiden. Om denna teori fortsätter att genomföras på flera 

produktkategorier, är det inte omöjligt att detta sätt att handla blir mer vanligt. 

 

En ökning på 23% av slutpriset i en färdig kontra egenkomponerad matvarukasse är en siffra 

återförsäljare inom olika produktområden bör vara intresserade av. Vi för tesen, likt tidigare 

forskare; att det är mentalt jobbigare att plocka bort en vara än att lägga till en vara. Det är även 

intressant att se vad som påverkar denna inramning av produkter. Genom att respondenterna fick ta 

bort varor själv, resulterade detta i en större mängd valda varor av frukt och grönt. Tänkvärt är då 

vad för bakomliggande beteende och konsekvenser detta ger på andra produktkategorier. Resultatet 

av undersökningen tyder på att presentationen av produkter kan ha en stor betydelse för hur 

konsumenten väljer varor. 

 

5.6 Allmän diskussion 

Inköpen av livsmedel via internet fortsätter att öka och blir allt vanligare bland de svenska 

hushållen. Målet med denna undersökning var bl.a. att förstå de faktorer som förklarar hur 

konsumenten väljer att inhandla livsmedel online. Våra resultat visar att vi utifrån de analyser som 

utfördes kan konstatera försumbara skillnader som åsyftar demografiska faktorer. Faktorerna var 

ålder, kön, inkomst och om respondenten var student eller yrkesverksam, faktorer som Mortimer 

m.fl. (2016, s. 15) ansåg relevanta att undersöka. I synnerhet fanns det bevis för de små skillnaderna 
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genom att studera korrelationsanalysen och T-testet. Trots att korrelationsanalysen inte analyserades 

på ett djupgående plan hjälper den oss i detta hänseende. Därigenom kan vi säga att det finns få 

skillnader mellan de olika grupperna, dvs. våra undergrupper studenter och yrkesverksamma, 

likheterna vägde här tyngre än olikheterna. 

 

Orsaken till att det skiljde så pass lite mellan demografiska aspekter samt undergrupperna beror 

sannolikt på den standardiserade matkassen som valdes ut genom PRO och Råd & Rön. Denna 

matkasse speglade som vi tidigare påtalat en vanlig svensk matkasse som i synnerhet bestod av 

billigare varor till stor del grundade på Gävleborgs snittpriser, i detta fall kostade en vara aldrig mer 

än 28 kr. Detta tror vi har ett starkt samband med de likheterna som kunde uppvisas mellan 

studenter och yrkesverksamma. Matkassen innehöll varor som svensken handlar oavsett ekonomisk 

situation, med andra ord en form av ”Medel-Svensson” matkasse. Några könsskillnader såg vi inte 

heller som särskilt troligt. Vi hade en viss tro om att kvinnor generellt handlade lite nyttigare än 

män, en tro vi genom dessa resultat kan förkasta. 

 

Hade produkter till ett högre pris valts ut, exempelvis oxfilé, hade detta troligen lett till ett större 

ställningstagande mellan grupperna enligt vår mening. Därmed hade sannolikt studenterna i en 

högre utsträckning valt de generellt sett lägre prissatta varorna och de yrkesverksamma de högre 

prissatta varorna, beroende på yrkesverksammas större inkomst. I ett helt och hållet slumpmässigt 

urval hade åldern troligen blivit mer utspridd, därav vågar vi inte säga hur stor vikt våra resultat har 

gällande ålderns påverkan till vare sig praktiken eller teorin. Bortsett från ålderns påverkan kan vi i 

och med detta fastställa att det i princip inte finns några skillnader ur demografisk synvinkel för hur 

svensken handlar livsmedelsbranschens standardvaror online. 

 

Däremot vill vi hävda att våra resultat speglar framtidens e-handlare inom livsmedelsbranschen. 

Denna tes baseras på den form av Delphi-undersökning som tidigare beskrivits. Detta konstaterande 

grundar sig i att vi i synnerhet har undersökt den del av Sveriges befolkning som har störst vana av 

datorer och internet, tillika e-handel (Seybert, 2011, s. 1). Våra resultat visade även att tidigare 

erfarenhet av e-handel hade en väldigt liten betydelse i förklaringen till konsumentens 

beteendemönster. Därmed åsikten att detta bör ha ett tydligt samband med att en majoritet av våra 

respondenter var i åldrarna 18-29 år och därav hade erfarenhet av e-handel i de flesta fall. Med 
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hänsyn till detta ser vi det som logiskt att en majoritet hade erfarenhet av e-handel och att denna 

frågas roll hade mindre betydelse för förklaringen av konsumentens beteende. 

 

Vi tror att steget från att göra inköp online i överlag till att handla livsmedel online inte är särskilt 

stort. Så länge individen är van vid tekniken, internet och att beställa produkter eller tjänster på 

internet är det inte svårt att få denna person att även handla dagligvaror. Något som bekräftas av 

Pechtl (2003, s. 156) som menar att vanan av internet som kommunikationsteknologi är en viktig 

faktor för att anamma livsmedelshandeln online. Detta stärker även Campo och Breugelmans (2015, 

s. 66), då de påtalar att så länge ingen inlärningsprocess krävs för konsumenten så har erfarenhet 

mindre betydelse. Detta innebär i slutändan att så länge en konsument har erfarenhet av e-handel är 

steget väldigt litet, har konsumenten ingen erfarenhet av e-handel alls är steget avsevärt större. 

Därmed stärks relationen mellan teorin och våra resultat när det kommer till betydelsen av 

erfarenhet. Sammanfattningsvis bör Sveriges befolkning, vilka har störst vana av e-handel i hela 

Europa, ha det lättare än andra länder att ta steget för att göra sina livsmedelsinköp online.  

 

Vidare tog Huang och Oppewal (2006, s. 337) upp att små risker, bekvämlighet och prisvärdhet var 

av stor vikt när konsumenten väljer att handla i synnerhet livsmedel online. Detta kunde bekräftas 

genom höga medelvärden på dessa frågor. Likväl hade samtliga kluster värderat vikten av dessa tre 

faktorer till minst en fyra på en sjugradig skala. Oavsett vilken sorts konsument en återförsäljare når 

bör de ha vikten av dessa faktorer i åtanke när det kommer till leveranser, kvalitén och priserna på 

varorna samt smidigheten i allmänhet. Trots detta förklarar dessa faktorer inte särskilt stor del av 

konsumentens beteende. Detta tror vi beror på det faktum att många respondenter inte tidigare 

handlat livsmedel på internet. De är vana vid att deras andra inköp online levereras i gott skick, 

håller god kvalitet, ligger prismässigt rimligt till samt att själva processen sker smidigt. 

 

När respondenterna för första gången, genom enkäten sätts i situationen att de är ”tvungna” att 

genomföra ett inköp för att slutföra enkäten, väljer de varor utifrån deras rutinmässiga val för ett 

vanligt livsmedelsinköp. Trots att respondenterna i verkligheten anser att dessa faktorer är av stor 

vikt, resonerar de inte särskilt mycket kring detta i sina val. Möjligen skulle en beteendeförändring 

kunna ske i framtiden då de för första gången gör ett misslyckat inköp ur något hänseende där dessa 

faktorer spelar roll. Utifrån denna erfarenhet har de en tydligare koppling mellan produktval och 



   

   
 

 

  

                                                                                                                                                                 Framtidens matkasse online 
                                                                                                                                                    P. Vindahl & M. Salmén, maj 2016 

 

76 

 

påverkande faktor, exempelvis hur risken att en tomat inte håller den kvalitét som förväntats. Detta 

är något konsumenten själv kan säkerställa i en fysik butik, men inte vid handel online. 

 

Med andra ord tror vi att konsumenten kopplar ihop en viss faktor med val av produkt utifrån 

tidigare erfarenhet. Dock tror vi inte att erfarenhet har så stor betydelse för om konsumenten ska 

handla livsmedel online, tack vare vanan i Sverige som vi nämnde. Sammanfattningsvis tror vi att 

det finns en relation mellan dessa faktorer, erfarenhet och produktval, men att våra till synes 

oerfarna livsmedelsköpare på internet inte drar dessa paralleller i detta skede. Därmed resulterar 

detta i den låga beteendeförklaringen kring faktorerna små risker, bekvämlighet och prisvärdhet. 

 

Av samtliga produkter förklarade frukt och grönt främst konsumentens mönster i den färdiga 

matkassen och köttprodukter förklarade mer av beteendet i den matkassen som plockades själv. Att 

frukt och grönt har en starkare koppling med en färdig matkasse tror vi följer dagens trend där en 

färdig matkasse generellt har en nyttigare linje. Då konsumenten plockar mat själv går den mer på 

instinkt med hänsyn till tycke och smak. Vi tror att en färdig matkasse som har ett nyttigare upplägg 

leder till att konsumenten har svårt att ta bort dessa varor, tack vare det psykologiska sambandet 

mellan nyttigare mat och de färdiga matkassar som erbjuds på marknaden idag. Konsumenten vill 

inte ”förstöra” denna linje som redan är förvald, men då konsumenten väljer själv finns inte denna 

givna karaktär på matkassen. 

 

Vi tror att det möjligen kan skapas en större känsla av frihet och spontanitet när konsumenten har en 

tom matkasse, gentemot en färdig med en viss karaktär. Vilket sannolikt resulterar i en nyttigare 

matkasse då den presenteras som färdig, gentemot den konsumenten plockar själv då den instinktivt 

plockar i vad den vill ha. Detta har möjligen ett visst samband med att konsumenter generellt är mer 

vana att plocka ihop varor själva. Detta gentemot att få en färdig matkasse presenterad och att 

ställas inför ett nytt sätt att handla bör leda till beteendeförändringar enligt oss. Det är i grunden vad 

teorin om att inkludera och exkludera produkter åsyftar (Levin m.fl. 2000; Levin m.fl. 2002; Park 

m.fl. 2000). 

 

Frukt och grönt förklarade mest och näst mest av beteendet hos konsumenten, beroende på vilken 

matkasse de blev presenterade för. Detta är ett dilemma för återförsäljare av livsmedel på internet, 

till stor del beroende på ogripbarheten av varorna som Mortimer m.fl. (2016, s. 4) samt Pechtl 
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(2003, s. 156) beskriver. Här syftar forskarna på ömtåligheten och livslängden hos en del av 

produktgrupperna, frukt och grönt är ett typiskt sådant exempel. Hur konsumenten ser på färskvaror 

tror vi har en ännu större betydelse än vad som kan påvisas. I vår undersökning ingick att inspektera 

varor i frågan kring vikten av små risker för konsumenten. 

 

I efterhand resonerar vi kring om detta var tillräckligt angående denna punkt med tanke på att vi nu 

kan påvisa hur viktig synen på färskvaror är för konsumentens beteendemönster. Ogripbarheten av 

specifikt färskvaror förmodas ha en ännu större betydelse än väntat, i synnerhet då vår fråga kring 

risker inte enbart omfattade ogripbarhet. Faktoranalysen kunde påvisa att vi utifrån våra frågor inte 

kunde förklara mer än 60 %, övriga 40 % tror vi därmed till viss del består av just synen på 

färskvaror och risken av denna ogripbarhet. Detta är inget vi med säkerhet kan säga, men i övrigt 

kan vi konstatera att dessa 40 % beror på andra variabler än det som vår undersökning avser att 

mäta.  

 

Hur återförsäljarna ska lösa denna ogripbarhet ställer vi oss frågande till. En av lösningarna kan 

vara att låta nya kunder prova på att handla hos återförsäljare till ett riktigt bra pris som är svårt att 

förkasta. Först då får återförsäljaren chansen att bevisa för konsumenten att denna osäkerhet inte är 

ett sådant bekymmer. Det bästa sättet för att motverka detta är nämligen att fokusera på att ha ett 

bra rykte, goda reklamationsvillkor och returer enligt Pechtl (2003, s. 156). Lyckas återförsäljaren 

med att bevisa detta genom ett prova på-erbjudande stärks ryktet, vilket förhoppningsvis sprids. 

Problemet för branschen löser sig säkerligen inte så enkelt i första taget, ett steg i rätt riktning kan 

dock vara en kombination av ett erbjudande och det forskaren föreslår. Löser branschen inte dessa 

problem blir det svårt att fortsätta med samma starka tillväxt som idag och få över fler konsumenter 

från att handla i fysisk butik till att välja e-handeln även för livsmedel. 
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6. Slutsats 

 I enlighet med Levin m.fl.’s (2000); Levin m.fl.’s (2002) och Park m.fl.’s (2000) resultat 

kan vi konstatera att teorin även håller inom produktkategorin livsmedel via internet. Våra 

resultat visar tydligt på att en färdig matkasse i slutändan leder till fler valda produkter och 

ett högre slutpris än den matkasse som konsumenten fick plocka ihop själv.  

 

 I studien undersöktes en population boende i Sverige mellan 18-29 år, därmed har vi även 

nått de människor som använder internet och tillika e-handel mest i hela Europa (Seybert 

2011, s. 1). Därmed vågar vi påstå att resultaten speglar de framtida trender som råder inom 

branschen livsmedelshandeln på internet. Detta gör att våra resultat utöver Levin m.fl.’s 

(2000); Levin m.fl.’s (2002) och Park m.fl.’s (2000) teori bör värderas för branschen både ur 

en praktiskt och en teoretisk synvinkel. 

 

 Trots att Bettman m.fl. (1991, s. 51), Chernev (2003, s. 170) samt Mick m.fl. (2004, s. 51) 

överlag ser kritiskt på ett brett sortiment motsäger vi oss detta. Livsmedelsbranschen online 

kräver ett brett utbud av varor för att kunna erbjuda produkter som olika konsumenter 

önskar, oberoende av tycke och smak, allergier, religion samt ekologiskt och miljömässigt 

synsätt. 

 

 I linje med det som Huang och Oppewal (2006, s. 337) samt Campo och Breugelmans 

(2015, s. 66) tidigare bevisat kan vi bekräfta att samtliga konsumentgrupper i vår 

undersökning värderar bekvämlighet, små risker och prisvärdhet väldigt högt om de ska 

välja att handla livsmedel online.  

 

 Faktorer som kön, inkomst, utbildning och konsumentens erfarenhet hade ingen större 

betydelse. Likheterna vägde här tyngre än olikheterna och vi kan inte konstatera någon 

skillnad mellan våra undergrupper yrkesverksamma och studenter. Dessutom kan vi 

konstatera att konsumentens tidigare erfarenhet av e-handel för livsmedel bör inte ha samma 

betydelse i Sverige som i andra länder. 

 

 Frukt och grönt samt varor med en nyttig linje förklarar en stor del av en konsuments 

beteendemönster. Mortimer m.fl. (2016, s. 4) samt Pechtl (2003, s. 156) har tidigare 
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förklarat att ogripbarheten är ett problem för e-handeln för livsmedel, i synnerhet för 

färskvaror. Att våra resultat indikerar på att denna produktgrupp förklarar mycket av 

konsumentens beteende i kombination med detta bör innebära att fokus från återförsäljare 

och forskare bör ligga i att studera detta problem mer specifikt. 

 

6.1 Uppsatsens bidrag 

6.1.1 Teoretiskt bidrag 

Bidraget till ämnet företagsekonomi och marknadsföring består av en förhöjd kunskap om främst 

inkludering- och exkluderingsteorin. Till detta bidrar vi även med relevant information om vad 

konsumenter har för syn på livsmedel över internet. Resultaten som uppkommit visar att en 

konsument väljer fler produkter till ett högre slutpris, när den får ta bort varor från en färdig 

matkasse med livsmedel, gentemot en matkasse där produkter läggs till själv. Därmed stärker vi 

tidigare forskningsresultat som utförts inom andra produktkategorier (Levin m.fl. 2000; Levin m.fl. 

2002; Park m.fl 2000), detta genom att bidra med en undersökning avseende en ny produktkategori, 

i en annan försäljningskanal och på en annan geografisk plats.  

 

Våra resultat går även i linje med tidigare forskning som menar att konsumenter värderar 

bekvämlighet, små risker och prisvärdhet mycket högt vid införskaffandet av livsmedel över 

internet (Huang & Oppewal, 2006; Campo & Breugelmans, 2015, s. 66). Våra resultat indikerar 

även på det Pechtl (2003, s. 156) tar upp om att ogripbarheten av livsmedel över internet associeras 

med en högre risk än andra varor. Studien talar även för att konsumentens ålder, kön, utbildning och 

konsumentens tidigare erfarenhet av att handla livsmedel på internet, inte visade på några större 

skillnader i beteendemönster, vilket Mortimer m.fl. (2016, s. 1) fann det intressant att studera. 

6.1.2 Praktiskt bidrag 

I Sverige har vi förutsättningar för en stor fortsatt tillväxt inom livsmedelshandeln online. Detta 

med hänsyn till att Sveriges befolkning har störst vana för internet och e-handel i hela Europa. 

Därigenom ser vi stora möjligheter för branschen att våga satsa stort på oemotståndliga prova på-

erbjudanden. Då kan de motbevisa hinder om ömtåliga färskvaror som konsumenten fruktar inte 

levereras i bra skick. Därmed skapar återförsäljarna sig ett bra rykte och får fler av svenskarna att ta 

steget för att inse fördelarna med livsmedelshandeln online. 
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Konsumenters personliga preferenser och behov innebär att återförsäljare över internet måste 

upprätthålla ett brett sortiment för att nå fler kunder. Med hänsyn till tycke och smak, allergier, 

religion samt ett ekologiskt och miljömässigt synsätt tror vi att en lösning är att konsumenten även 

ska kunna korrigera de färdiga matkassarna. En lösning på detta kan vara att konsumenten får en 

färdig matkasse presenterad, om denna matkasse består av mat utvald för färdiga recept ser vi att 

det kan se ut på följande vis. Konsumenten vill t.ex. inte ha spansk gurka, utan vill istället ha en 

svensk och ekologisk gurka. När denne väljer att ta bort gurkan kommer en ruta upp på skärmen 

med exempeltexten – ”Du valde att ta bort den spanska gurkan, följande val kan nu göras. 1. Jag 

önskar ingen kompletterande vara istället, 2. Jag önskar den svenskodlade ekologiska gurkan och 3. 

Jag önskar istället en annan grönsak i form av morötter.” 

 

Därmed kan konsumenten själv välja bort varan och istället välja en liknande vara, exempelvis en 

ekologiskt odlad eller annan vara som kan komplettera receptet bra. Konsumenten kan då själv 

korrigera utefter sina behov, med hjälp och tips från återförsäljaren. Givetvis bör konsumenten även 

kunna utöka sin matkasse med andra varor i övrigt genom självplock. Med tanke på nämnda 

aspekter bör marknaden utöka nisch-inriktade kassar, en sådan kombination tror vi nämligen kan 

vara en lösning för att nå fler kunder. Marknaden anpassar sig därmed till fler konsumenter, men 

säljer fortfarande mer än vid vanligt självplock tack vare presentationen av en komplett produkt. 

 

Det positiva ur konsumentens synvinkel blir den nyttiga linjen, inspiration, inkludering och 

exkludering av varor som önskas eller inte, samt bekvämligheten och tidsbesparingen. Fördelen för 

återförsäljare är att den färdiga matkassen leder till fler sålda produkter enligt teorin, når ut till fler 

kundsegment som nu tillgodoses, samt att de får fler människor att välja e-handeln som 

inköpskanal.  

 

Sammanfattningsvis tror vi att olika varianter av färdiga matkassar inspirerar på flera sätt, sparar tid 

och hjälper handelns utbud framåt. Möjligen kan färdiga matkassar även erbjudas i fysiska butiker. 

Oinspirerade konsumenter som går in i butiken får ytterligare ett tillfälle att prova på detta koncept. 

Föredrar konsumenterna konceptet bör det rimligtvis leda till fler köpta varor även i fysisk butik 

likväl som fler konsumenter närmar sig e-handelns sedvanliga koncept för livsmedel. 
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Nedan visar vi en modell som utgår från de valmöjligheter som marknaden erbjuder idag. Denna 

modell beskriver vilken lösning vi anser marknaden bör ta i beaktning för en framtida utveckling av 

branschens utbud. Som tidigare nämnt (se Kap 1.2.3) består dagens utbud utav fyra olika sätt att 

införskaffa livsmedel på, dessa är valmöjligheten att konsumenten själv plockar ihop sina varor över 

internet eller plockar ihop en egen matkasse i en fysisk butik. Därutöver kan konsumenten via 

internet beställa hem en färdigplockad matkasse eller hämta upp den färdigplockade matkassen i 

den fysiska butiken. Vårt bidrag till återförsäljare är att kombinera en färdig matkasse med 

möjlighet att byta ut vissa varor som passar konsumentens personliga preferenser. Detta gör att 

återförsäljaren når ut till fler konsumenter och bör leda till att fler varor införskaffas, med hänsyn 

till att en färdig produkt resulterar i fler valda varor.  

 

 

 

Figur 5. Förslag på framtidens utbud av matkassar på marknaden (Egen) 

 

6.2 Förslag till vidare forskning 

Till framtida forskning föreslår vi att inkludering- och exkluderingsteorin bör prövas inom ännu fler 

produktkategorier, vare sig det gäller fysisk handel eller som i vårt fall e-handel. I linje med det 

Levin m.fl. (2002, s. 343) föreslår som vidare forskning, ser vi det som intressant att undersöka 

vidare hur detta beteende skiljer sig mellan olika kulturer och geografiska platser. 
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I arbetet har vi kunnat utläsa indikationer på att ett brett utbud önskas inom livsmedelsbranschen. Vi 

kan dock inte påvisa vilken variant av nischade matkassar som olika konsumenter föredrar. Det 

vore intressant att undersöka vad konsumenterna faktiskt önskar mer specifikt i sina färdiga 

matkassar och vilka nischade inriktningar som faktiskt saknas. Detta i kombination med att utföra 

experiment där konsumenten erbjuds komplement av varor till den vara som exkluderas från 

matkassen. Är exkludering i kombination med ytterligare alternativ av varor något som branschen 

faktiskt bör anamma? 
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8. Bilagor 

 

8.1 Bilaga 1 – Korrelationsanalys 

 

https://drive.google.com/file/d/0B3G4_cO0tG-eNk0wbDZnN2Y2VGc/view 

 

8.2 Bilaga 2 – T-test gruppstatistik 

 

https://drive.google.com/file/d/0B3G4_cO0tG-ebmZISTZmNnJnTUE/view 

 

8.3 Bilaga 3 – Cronbach´s Alpha – Variabler för att öka värdet 

 

https://drive.google.com/file/d/0B3G4_cO0tG-eMEk2Q0dTUElqU2M/view 

 

8.4 Bilaga 4 – Klusteranalys separat för färdig matkasse 

 

https://drive.google.com/file/d/0B3G4_cO0tG-edVVUaVgxM2p2aGM/view 

 

8.5 Bilaga 5 – Antal personer i varje kluster separat för färdig matkasse 

 

https://drive.google.com/file/d/0B3G4_cO0tG-eS0JvMF9mU2R4Zms/view 

 

8.6 Bilaga 6 – Klusteranalys separat för självplockad matkasse 

 

https://drive.google.com/file/d/0B3G4_cO0tG-ebnBrZzFFS0VwR3M/view 

 

8.7 Bilaga 7 – Antal personer i varje kluster separat för färdig matkasse 

 

https://drive.google.com/file/d/0B3G4_cO0tG-eOEVMZzBwdWt1RUk/view 

 

https://drive.google.com/file/d/0B3G4_cO0tG-eNk0wbDZnN2Y2VGc/view
https://drive.google.com/file/d/0B3G4_cO0tG-ebmZISTZmNnJnTUE/view
https://drive.google.com/file/d/0B3G4_cO0tG-eMEk2Q0dTUElqU2M/view
https://drive.google.com/file/d/0B3G4_cO0tG-edVVUaVgxM2p2aGM/view
https://drive.google.com/file/d/0B3G4_cO0tG-eS0JvMF9mU2R4Zms/view
https://drive.google.com/file/d/0B3G4_cO0tG-ebnBrZzFFS0VwR3M/view
https://drive.google.com/file/d/0B3G4_cO0tG-eOEVMZzBwdWt1RUk/view
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8.8 Bilaga 8 – Informationslista för val av produkter till enkät 

 

https://drive.google.com/file/d/0B3G4_cO0tG-eSDdFWVpKT3JManM/view 

 

8.9 Bilaga 9 – Enkätutformning och frågornas ursprung 

 

https://drive.google.com/file/d/0B3G4_cO0tG-eWWM1WmVabzhYVjg/view 

 

8.10 Bilaga 10 – Omkodning av enkätens svar till siffror för analys i SPSS 

 

https://drive.google.com/file/d/0B3G4_cO0tG-edWtFY3pqSHFXY3M/view 

https://drive.google.com/file/d/0B3G4_cO0tG-eSDdFWVpKT3JManM/view
https://drive.google.com/file/d/0B3G4_cO0tG-eWWM1WmVabzhYVjg/view
https://drive.google.com/file/d/0B3G4_cO0tG-edWtFY3pqSHFXY3M/view

