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Förord 
 

E-handel har kommit att bli en stor del av vår vardag, utan att vi egentligen aldrig har 

reflekterat över vårt behov av det så har det kommit att bli en självklarhet. E-handel av 

livsmedel är däremot en marknad som vi aldrig har anammat och bekantat oss med men som 

blivit allt mer förekommande bland människor i vår omgivning. Detta har på senare tid väckt 

ett intresse i varför livsmedel skiljer sig från övrig e-handel och varför det valet av marknad 

inte är samma självklarhet för oss e-konsumenter. Vi fann det intressant att så många går till 

den fysiska butiken och handlar livsmedel, för att sedan gå hem och beställa kläder online. Vi 

vill därför studera vilka främjande aspekter samt barriärer som förekommer vid e-handel av 

livsmedel och därmed stifta bekantskap till varför e-handel av livsmedel inte har haft samma 

expansiva framväxt som övriga branscher. Vi hoppas att denna studie kan skapa en större 

förståelse för detta teoretiska område som är under ständig utveckling. 
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Sammanfattning 
 

Titel: E-handel av livsmedel i utveckling: En studie om främjande aspekter samt barriärer som 

påverkar konsumenterna i köpbeslutsprocessen 
 

Författare: Isabelle Bylander, Filip Johansson och Julia Åhlander 

Handledare: Anders Hytter 

Examinator: Frederic Bill 

 

Syfte och problemformulering: Syftet med studien är att identifiera de främjande aspekter 

samt barriärer som har en påverkan på konsumentens köpbeslut vid e-handel.  

 

• Hur ser den digitala köpbeslutsprocessen ut och var i processen uppstår barriärerna?  

 

Teori: Studiens teoretiska referensram omfattar en presentation av de aspekter som har en 

påverkan på konsumentens köpbeslut vid e-handel, vilka är produktkvalitet, 

varumärkesförtroende, pris, upplevelse, demografiska aspekter, tid och bekvämlighet samt 

utformning av hemsida. Vidare redogörs det för köpbeslutsprocessen som konsumenten går 

igenom då ett köpbeslut ska tas, vilket innefattar följande steg; identifiering av behov, 

informationssökning, bedömning av alternativ, genomförande av köp samt utvärdering av köp. 

 

Metod: Studien bygger på en kvalitativ ansats med ett deduktivt tillvägagångssätt. Den 

empiriska datainsamlingen utgörs från fyra fokusgrupper.  

 

Slutsats: Studien har resulterat i en utformning av en digital köpbeslutsprocess som även 

belyser var i processen konsumentens uppfattade barriärer uppstår. Den digitala 

köpbeslutsprocessen består av följande steg; identifiering av behov, värdering, beslutsfattning, 

betalning och leverans samt utvärdering av köp.  

 

Nyckelord: E-handel, köpbeslutsprocess, digital köpbeslutsprocess 

   



  

 

Abstract 
 

Title: E-commerce of Food in Development: A study on promoting aspects as well as barriers 

that affect consumers in the purchase decision-making process. 

 

Authors: Isabelle Bylander, Filip Johansson och Julia Åhlander 

Tutor: Anders Hytter 

Examiner: Frederic Bill 

 

Purpose: The purpose of this study is to identify the promotional aspects as well as barriers 

that have an impact on consumer purchasing decisions in e-commerce. 

 

• What does the digital purchase decision-making process look like and where does the 

barriers occur in the process? 

 

Theory: The theoretical reference framework of the study includes a presentation of the aspects 

that influence the consumer's purchasing decisions in e-commerce, which are product quality, 

brand confidence, price, experience, demographic aspects, time and convenience as well as 

website design. Furthermore, it explains the purchase decision-making process that the 

consumer reviews when a purchase decision is taken, which includes the following steps; need 

recognition, information search, evaluation of alternatives, purchase and post purchase 

evaluation. 

 

Methodology: The study is based on a qualitative methodology with a deductive approach. The 

empirical data collection consists of four focus groups. 

 

Conclusion: The study has resulted in a design of a digital purchase decision-making process 

that also illustrates where in the process the consumer’s perceived barriers arise. The digital 

purchase decision-making process consists of the following steps; need recognition, valuation, 

decision making, payment and delivery as well as post purchase evaluation. 

 

Key words: E-commerce, purchase decision-making process, digital purchase decision-

making process   
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1 Inledning 
 

I detta kapitel introduceras fenomenet för forskningen. Inledningsvis presenteras en bakgrund 

till ämnet som valts och vidare följer en problemdiskussion där författarna problematiserar 

fenomenet. Därefter fastställs uppsatsens syfte och forskningsfrågor, och en avgränsning av 

forskningsområdet görs. Slutligen presenteras en illustration av uppsatsens disposition.  

 

1.1 Bakgrund 
Under slutet av 1990-talet ägde en markant ökning av internetanskaffning rum, där 

privatpersoner skaffade internet i hemmet. I samband med det skapades en ny marknad och ett 

nytt sätt för företag att nå ut till allt fler konsumenter (Kotler, 2005). Den elektroniska handeln 

(e-handel) bidrog till en gränslös marknad och beskrevs som en ny marknadskanal (Frostling-

Henningsson, 2003). Sedan dess har tillväxten av e-handel varit expansiv och tar för varje år 

nya höjder. E-handel har förändrat sättet att konsumera där allt från informationssökning till 

genomförandet av köp sker genom internet (Blackwell, Engel och Miniard, 2006). Trots den 

ökade andelen användare av e-handel finns det fortfarande användare som istället vänder sig 

till det traditionella tillvägagångsättet i form av fysiska butiker (Laudon och Traver, 2016). Det 

kan finnas tveksamheter som gör att konsumenter har svårt att överväga e-handel mot den 

fysiska marknaden (Stephens, 2017). Det kan ha sin grund i personliga preferenser där 

fördelarna med e-handel inte är tillräckligt stora för att välja bort fördelarna med traditionell 

handel (Laudon och Traver, 2016).  

 

En marknad där e-handel har fått sitt stora genomslag under den senaste femårsperioden är 

livsmedelsmarknaden. Allt fler matkedjor arbetar idag med att utveckla sin e-handel och 

erbjuder konsumenter att handla livsmedel online. Försäljningen av livsmedel via e-handel har 

de senaste åren expanderat och kommit att bli allt vanligare i de svenska hemmen (Svensk 

Digital Handel, 2018). Enligt Svensk Digital Handel (2018) befinner sig livsmedelsförsäljning 

över internet i den mest expansiva fasen i branschens historia. En rapport från Svensk Digital 

Handel (2016) påvisar en prognos där den digitala livsmedelsförsäljningen förväntades öka 

med 30% under 2017 i jämförelse med föregående år. Detta motsvarar den högsta ökningen 

någonsin, vilket Heng, Gao, Jiang och Chen (2018) menar medför ett ökat behov av information 

kring fenomenet.  
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Denna markanta tillväxt kräver en förståelse för hur konsumenterna resonerar genom att 

identifiera de bakomliggande aspekter som påverkar deras köpbeteende när det kommer till e-

handel av livsmedel (Heng et al., 2018).  

 

Konsumenternas köpbeslutsprocess skiljer sig mellan den traditionella och den digitala. Stegen 

som en konsument går igenom från upptäckt behov till utvärdering av köp är inkluderade för 

båda marknaderna. Dessa steg är; identifiering av behov, informationssökning, bedömning av 

alternativ, köp samt utvärdering av köp. (Mossberg och Sundström, 2011). Utförandet av de 

olika stegen har dock olika betydelser beroende på om det avser den fysiska eller digitala 

marknaden som konsumenten handlar på. Ett exempel på skillnad som förekommer mellan de 

olika marknaderna är tillgången på information. Den traditionella köpbeslutsprocessen beskrivs 

ha begränsad information, och den digitala köpbeslutsprocessen beskrivs ha en obegränsad 

tillgång på information. Detta gör att konsumenten ständigt stegar tillbaka i processen eftersom 

ny information ideligen når konsumenten, och därmed påverkar denne till att utvärdera och 

jämföra fler alternativ (Jonsson, Stoopendahl och Sundström, 2015). Chen och Dubinsky 

(2003) menar att denna oändlighet av information kan för vissa anses som en nackdel snarare 

än som en fördel, då det enbart är en liten del som är av relevans för konsumenten.  

 

Vidare hävdar Heng et al. (2018) att ett överflöd av produkter och information kan göra det 

svårare för konsumenten att ta ett beslut och således genomföra köpet. Med detta i åtanke 

belyser Blackwell, Miniard och Engel (2006) vikten av e-återförsäljarnas förståelse för 

konsumenternas handlingar i den digitala köpbeslutsprocessen, för att åstadkomma hög 

kundnöjdhet och ett upplevt kundvärde.  

 

1.2 Problemdiskussion 

För några år sedan sågs e-handel som ett alternativ till, eller hot mot, fysiska butiker. Idag har 

detta synsätt utvecklats och e-handel ses numera även som en möjlighet till att integrera det 

digitala och det fysiska. Det är av särskild vikt att företag tar tillvara på dessa möjligheter för 

att vara en del i samhällets utveckling och således behålla sig fortsatt konkurrenskraftiga. De 

organisationer som inte ser värdet i att ständigt utveckla nya tjänster och försäljningsstrategier 

som komplement till de redan befintliga kommer få det problematiskt att hålla sig kvar på 

marknaden (Hagberg och Jonsson, 2016). 
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Trots e-handelns expansiva framväxt har det påvisats att konsumenter utsätts för större risker 

när de handlar genom internet snarare än via traditionella sätt i form av fysiska butiker. Detta 

är risker som har visats ha påverkan på köpbeteende och köpbeslut genom att konsumenterna i 

flera fall väljer att avstå från att genomföra köpet för att på så sätt undvika de risker som ett köp 

över internet medför. Dessa risker grundar sig i bristen på tillit gentemot försäljarna vilket 

sedermera har utvecklats till att bli en stor barriär vid e-handel (Vos, Marinagi, Trivellas, 

Eberhagen, Skoula och Giannakopoulos, 2014). Hur dessa risker med e-handel behandlas 

grundar sig i personliga preferenser. Konsumenter väger de risker som finns förknippade med 

e-handel mot de fördelar som kommer till. Valet av antingen traditionell eller e-handel grundar 

sig därmed i vilka prioriteringar som konsumenten har när köpet ska genomföras. Det vill säga 

hur de främjande aspekterna respektive barriärer hanteras vid val av marknad (Laudon och 

Traver, 2016).  

 

Mortimer, Fazal e Hasan, Andrews och Martin (2016) delar samma åsikt och menar vidare att 

för att överkomma dessa barriärer är det av särskild vikt att e-återförsäljarna ser till att 

konsumenterna är nöjda med produktkvaliteten. Detta styrker Heng et al. (2018) då de hävdar 

att det är av väsentlig vikt att identifiera de aspekter som påverkar konsumenternas köpbeslut 

för att sedermera kunna skapa en förståelse för hur de tänker och resonerar vid e-handel av 

livsmedel. Mortimer et al. (2016) hävdar att e-återförsäljarna kan bygga upp ett förtroende till 

sina kunder och därmed göra dem trygga med e-handel. Konsumenter som är nöjda med sina 

tidigare köp utvecklar en starkare tillit till leverantören och är således mer benägna till att handla 

via e-handel igen. Denna tillit menar Chen och Dubinsky (2003) är en viktig del för att påverka 

konsumentens köpintention och således öka det upplevda kundvärdet vid e-handel.  

 

Trots den ökade efterfrågan när det kommer till att handla livsmedel över internet, genomförs 

det idag lite forskning kring de aspekter som påverkar konsumenternas köpbeteende och hur de 

tänker när de väljer att handla livsmedel över internet snarare än i fysiska butiker (Heng et al., 

2018). Med anledning av detta anser forskarna för denna studie att det finns ett kunskapsgap 

hur den digitala köpbeslutsprocessen är utformad samt vilka aspekter som påverkar 

konsumenten i denna process. Detta ligger till grund för valet av forskningsområde i denna 

studie. 
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1.3 Syfte 
Syftet med studien är att identifiera de främjande aspekter samt barriärer som har en påverkan 

på konsumentens köpbeslut vid e-handel.  

 

1.4 Frågeställning 
• Hur ser den digitala köpbeslutsprocessen ut och var i processen uppstår barriärerna?  

 

1.5 Avgränsning 
Studien avgränsas i den utsträckning att den omfattar lösplock av livsmedel ur butikernas fulla 

sortiment, där konsumenten har möjlighet att välja alla de varor som denne önskar via butikens 

hemsida, för att sedan få det hemlevererat alternativt hämta de färdigplockade varorna i butiken. 

Detta innebär att konsumenten själv kan välja de varor som denne önskar beställa online och 

behandlas därmed som ett substitut till att handla livsmedel i den fysiska livsmedelsbutiken. 

Detta koncept som studien avser skiljer sig från matkassekonceptet, där konsumenten istället 

enbart kan välja färdigplockade matkassar med förbestämda recept och ingredienser. Det 

sistnämnda konceptet innebär en begränsning i det omfång att konsumenten personligen inte 

har möjlighet att välja de varor som denne önskar, vilket medför att matkassen istället ses som 

ett slags komplement till den traditionella handlingen snarare än som ett substitut som är fallet 

vid lösplock av livsmedel över e-handel. 
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1.6 Disposition 

 

  

Inledning

• I detta kapitel introduceras fenomenet för forskningen. Inledningsvis presenteras en bakgrund till ämnet som valts och 
vidare följer en problemdiskussion där författarna problematiserar fenomenet. Därefter fastställs uppsatsens syfte 
forskningsfrågor, och en avgränsning av forskningsområdet görs. Slutligen presenteras en illustration av uppsatsens 
disposition. 

Teoretisk 
referensram

• I detta kapitel presenteras studiens teoretiska referensram vars intention är att ge läsaren en förståelse för de 
ämnesområden som forskningen berör. Det omfattar en presentation av de aspekter som har en påverkan på det 
upplevda kundvärdet inom e-handel. Vidare redogörs det för den digitala köpbeslutsprocessen som konsumenten går 
igenom då ett köpbeslut ska tas, för att identifiera de steg som är avgörande för konsumentens köpbeslut. 

Metod

• I detta kapitel presenteras studiens forskningsmetod som utgörs av en deduktiv ansats, följt av litteratursökning och 
källkritik. Vidare ges en förklaring till det kvalitativa tillvägagångssättet samt en beskrivning och motivering av 
metodval, urval och etiska aspekter för den empiriska datainsamlingen. Hanteringen av det empiriska materialet och 
angreppsätt för analys av materialet finns även beskrivet i kapitlet. Slutligen presenteras de två kvalitetskriterier som 
utgör den kvalitativa forskningsstrategin; tillförlitlighet och äkthet.

Empirisk och 
teoretisk analys

• I detta kapitel analyseras den empiriska datainsamlingen från de fyra genomförda fokusgrupperna, där empirin ställs 
mot de teoretiska områdena för att kunna analysera de aspekter som påverkar konsumentens köpbeslut samt den 
digitala köpbeslutsprocessen. 

Slutsats

•I detta kapitel kommer studiens frågeställning att besvaras, vilket är att besvara hur den digitala köpbeslutsprocessen 
ser ut och var i processen barriärerna uppstår. Forskarna har i detta kapitel utformat en ny digital köpbeslutsprocess 
som tar sin grund i främjande aspekter och barriärer som framkommit vid fokusgrupperna. 

Implikationer

•Forskarna redogör i detta kapitel för studiens implikationer med utgångspunkt i en teoretiskoch praktisk infallsvinkel. 
Dessa två kapitel följs av ett kapitel som innefattar förslag till vidare forskning.
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2 Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska referensram vars intention är att ge läsaren en 

förståelse för de ämnesområden som forskningen berör. Det omfattar en presentation av de 

aspekter som har en påverkan på konsumentens köpbeslut vid e-handel. Vidare redogörs det 

för köpbeslutsprocessen som konsumenten går igenom då ett köpbeslut ska tas. 

 

2.1 Påverkande aspekter vid konsumentens köpbeslut 
En stor del av konsumentens ansträngning sker innan det faktiska köpet, vilket således betyder 

att e-återförsäljare behöver skapa en förståelse för hur de kan påverka konsumenten redan i 

förköpsstadiet. Upplevt kundvärde har visats sig ha stor påverkan när det kommer till 

köpintentionen. Det är därmed väsentligt att identifiera de aspekter som har en påverkan vid 

konvertering av prospekt till kund, när nya kunder ska förvärvas samt för att behålla redan 

befintliga kunder (Chen och Dubinsky, 2003). 

 

Det upplevda värdet kan förklaras som konsumentens upplevda nytta i utbyte mot de kostnader 

som krävs för att erhålla de önskade fördelarna. Som tidigare nämnt är det i förköpsstadiet som 

leverantören har en möjlighet att påverka det upplevda värdet och således även konsumentens 

köpintention. Det upplevda kundvärdet syftar till att påvisa de aspekter som har en inverkan på 

det upplevda kundvärdet vid e-handel och sedermera hur den upplevda nyttan ställer sig 

gentemot riskerna som förekommer (Chen och Dubinsky, 2003). 

 

2.1.1 Produktkvalitet  
”Känn och klämfaktorn” är enligt Mossberg och Sundström (2011) och Vonkeman, Verhagen 

och Van Dolen (2017) den största skillnaden mellan fysiska butiker och e-handel, då köp över 

internet inte tillåter konsumenterna att känna, klämma eller smaka på produkterna innan köpet. 

Miyatake, Nemoto, Makaharai och Hayashi (2015) är av samma åsikt och menar vidare att det 

får till följd att konsumenterna mister den verkliga produktupplevelsen som den fysiska handeln 

tillhandahåller, och att det då uppstår en risk att chanserna till ett köp minskar.  
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Produktkvalitet definieras som konsumentens bedömning om en produkts övergripande 

högkvalitativa överlägsenhet, där upplevd kvalitet har en positiv effekt på upplevt kundvärde. 

Det finns teorier som menar på att olika signaler fungerar som indikationer för kvalitet, vilka 

kan klassificeras i två kategorier: yttre och inre signaler (Chen och Dubinsky, 2003).  

 

Yttre signaler är produktrelaterade attribut som inte ingår i den fysiska produkten, som 

exempelvis varumärke, pris och förpackning. Inre signaler är produktrelaterade attribut som 

inte kan manipuleras utan att ändra produktens fysiska egenskaper, exempelvis ingredienser, 

design och klädstorlek. Forskning bevisar att konsumenter använder yttre attribut för att utgå 

från produktkvaliteten. E-handel ger endast konsumenterna en visuell visning av varor och 

tjänster, vilket får till följd att konsumenterna uppfattar en lägre grad av påtaglighet då det råder 

en brist på bevisbar prestanda för en produkt. I denna situation förväntas de yttre signalerna ha 

en stark influens på uppfattad kvalitet (Chen och Dubinsky, 2003).  

 

Det finns en risk som kan uppstå när en produkt inte uppfyller konsumentens förväntningar. 

Denna risk tenderar att öka vid e-handel i jämförelse med köp i traditionella butiker till följd av 

att konsumenten inte har möjlighet till att avgöra produktkvaliteten i samma utsträckning innan 

köpet (Chen och Dubinsky, 2003; Mossberg och Sundström, 2011; Huseynov och Yildirim, 

2016).  

 

Den muntliga rekommendationen spelar en viktig roll för att minska mängden information som 

konsumenterna måste bearbeta och används även som ett beslutsfattande när det kommer till 

produktkvaliteten. Varumärkets rykte har också visat sig påverka uppfattningen av kvaliteten, 

och att konsumentens vetskap om ett företag kan påverka deras tro och attityd mot de produkter 

som företaget lanserar. å e-handeln inte har inbyggda produktsignaler på hemsidan, går det inte 

att utvärdera produktkvaliteten (Chen och Dubinsky, 2003). Vos et al. (2014) nämner att ett 

flertal undersökningar har visat att konsumenter handlar via hemsidor som de känner tillit och 

trovärdighet till. Nyckeln till långsiktig framgång för e-återförsäljare är att skapa 

konkurrensfördel genom att bygga tillförlitliga relationer till konsumenterna. 
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2.1.2 Varumärkesförtroende 
Grönroos (2015) beskriver att muntlig kommunikation har visat sig vara en påverkande aspekt 

för varumärkesförtroendet vilket sedermera har en stor inverkan vid konsumenternas köpbeslut. 

Muntlig kommunikation förklaras som en typ av informationssökning där konsumenter 

diskuterar produkterna, företagen eller varumärket och ger varandra rekommendationer. 

Solomon, Bamossy, Askegaard och Hogg (2013) hävdar att den muntliga kommunikationen 

har en stor påverkan på konsumenternas köpbeslut och menar vidare att 80 % av köpbesluten 

tas utifrån rekommendationer från omgivningen. Enligt Grönroos (2015) är denna sorts 

kommunikationsverktyg särskilt trovärdig då det skapas av konsumenterna och inte av 

företagen själva. Sela, Goldenberg, Ben-Gal och Shmueli (2017) beskriver en problematik som 

blir allt vanligare, vilket är att konsumenterna även lyfter fram sina dåliga upplevelser, något 

som orsakar en negativ effekt på företagen. Chen och Dubinsky (2003) menar att en e-

återförsäljare med bra rykte på marknaden vanligtvis uppfattas som mer trovärdiga än de med 

ett dåligt rykte, vilket sedermera även medför en lägre sekretess- och finansiell risk. 

 

Sekretessrisken återspeglar i vilken utsträckning konsumenterna förlorar integriteten på grund 

av personlig information som samlas in när de handlar online. En primär angelägenhet vid e-

handel är en hemsidas brist på ekonomisk säkerhet och hackerattacker som kan riskera 

kreditkortsinformationen. En konsuments utvärdering av ett genomfört köp grundar sig i 

fördelar, kostnader och risker. Att eliminera riskerna är ett effektivt sätt att öka det upplevda 

kundvärdet (Chen och Dubinsky, 2003). Miyazaki och Fernandez (2001) uppger att ett 

tillvägagångssätt som företag använder sig av för att minska sekretessrisken är att påvisa 

integritet och hög säkerhet på sina hemsidor.  

  

Även den finansiella risken har en påverkan på det upplevda kundvärdet. Den finansiella risken 

beskrivs som sannolikheten för en monetär förlust vid köp av en produkt via e-handel, till följd 

av en reklamation eller retur. Denna risk är förknippad med den gällande efterköppolitik som 

förmedlas genom hemsidan där garantier och återbetalningsmöjligheter kan sänka 

konsumentens ekonomiska riskuppfattning (Chen och Dubinsky, 2003; Constantinides, 2004).  

Mossberg och Sundström (2011) menar att den finansiella risken uppstår när produkten eller 

servicen inte är värd sitt pris och att det således uppstår en förlust för konsumenten. 
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2.1.3 Pris 
Priset är en viktig yttre signal för produktkvaliteten. Konsumenterna använder priset som en 

kvalitetsindikator då priset återspeglar en tro på att utbuds- och efterfrågekrafter leder till en 

naturlig prissättning av produkten (Chen och Dubinsky, 2003). Denna sortens prissättning 

benämns som en marknadsorienterad prissättning, vilket grundar sig utifrån tre aspekter; 

kundens uppfattade värde, konkurrenternas erbjudanden samt kostnaden för att producera 

produkten. Kundens uppfattade värde avgör den övre gränsen för prissättningen, medan 

kostnaden för att producera produkten sätter den nedre gränsen. Det går således inte att sälja 

produkten om kunden inte upplever att den är av sådan kvalitet att den är värd priset (Mossberg 

och Sundström, 2011). 

 

Vidare är priset en stor del av den ekonomiska risken vilket även medför en större ekonomisk 

osäkerhet. De konsumenter som betalar ett högre pris är mer benägna att drabbas av en 

ekonomisk förlust än de som betalar ett lägre pris. Detta till följd av att risken för felaktig 

produktbedömning ökar i takt med prisnivån. Detta speciellt vid de tillfällen då konsumenten 

inte brukar handla produkten och således är mindre bekant med den. Som tidigare nämnt är e-

handel fortfarande en relativt ny upplevelse för många individer. Som sådant kommer ett högt 

pris med stor sannolikhet att generera en större grad av upplevd finansiell risk för konsumenten 

(Chen och Dubinsky, 2003). 

 

Pris har visat sig ha en positiv inverkan på upplevd produktkvalitet men däremot en negativ 

effekt på produktens värde för pengarna. Konsumenter ser ofta pris som en viktig 

kostnadskomponent och kan med enkelhet jämföras mellan olika alternativ. Försäljning via e-

handel kan vara upp mot 15% billigare än försäljning via vanliga kanaler, vilket är en stor 

anledning till att online-kunder söker efter det bästa priset på internet (Chen och Dubinsky, 

2003). Priset på olika produkter kan jämföras på hemsidor där de olika återförsäljarnas priser 

på en specifik produkt visas. Samtidigt har konsumenterna möjlighet att betygsätta och 

kommentera olika återförsäljares produkter och prissättning. Genom dessa hemsidor blir 

konsumenten mer prismedveten vid e-handel (Mossberg och Sundström, 2011). Den 

ekonomiska teorin kring nytta utgår från att konsumenterna är ekonomiskt rationella och strävar 

efter att uppnå maximal tillfredsställelse, med hänseende till deras resursbegränsningar 

exempelvis tid och budget. Upplevt kundvärde har ett positivt inflytande på köpintentionen och 

konsumenternas benägenhet att genomföra ett köp (Chen och Dubinsky, 2003).    
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2.1.4 Upplevelse 
Denna aspekt handlar om konsumentens känslor eller attityd som uppstår i samband med köpet, 

vilket i sin tur har sin grund i både individen själv och den omkringliggande miljön. Externa 

krafter har en påverkan på en människas beteende i samma grad som de interna krafterna, vilket 

är en teori som har tillämpats i fysiska butiker där butiksatmosfären manipuleras genom bland 

annat musik, färger och sortiment vilket har påvisats ha en positiv inverkan på kundernas 

köpbeteende och upplevelse (Chen och Dubinsky, 2003). Terblanche (2018) delar samma åsikt 

och menar att en effektiv utformning av livsmedelsbutiken bidrar inte bara till större benägenhet 

till att handla, utan även till generellt högre kundnöjdhet. 

 

Chen och Dubinsky (2003) menar att konsumentens totala upplevelse är en kombination av att 

känna, välja och tolka stimuli i den externa, fysiska världen in i den interna, mentala världen. 

Det går således att antyda att externa signaler, så som konsumentens erfarenhet av e-handel, 

påverkar den interna upplevelsen av kundvärdet. Konsumentens erfarenhet vid traditionell 

butikshandel växer fram ur interaktionen med butikens fysiska omgivning, personalen och 

servicen. Detta skiljer sig vid e-handel där den fysiska omgivningen inte längre existerar, utan 

istället ersätts av en interaktion mellan människan och hemsidan. Den personliga servicen sker 

genom ett automatiskt samspel där det är inte är möjligt att inneha någon direktkontakt med 

varken personal eller produkterna vilket kan komma att ha en påverkan på konsumentens 

köpupplevelse (Chen och Dubinsky, 2003). Terblanche (2018) belyser att upplevelsen i en 

livsmedelsbutik inte är en aspekt som uppskattas av alla. Vissa föredrar att snabbt få inköpet 

överstökat, medan det finns dem som värdesätter den sociala interaktionen med personalen och 

andra kunder i butiken. 

 

2.1.5 Demografiska aspekter 
Akar och Nasir (2015) påvisar att demografiska aspekter som inkomst och kön har en 

signifikant inverkan på konsumentbeteende vid e-handel där män är mer benägna att genomföra 

köp via internet än kvinnor. Raman (2017) hävdar däremot att shopping överlag är en aktivitet 

som domineras av kvinnor och menar vidare att det vanligtvis är kvinnan som bär ansvaret för 

hushållsinköpen. Enligt Akar och Nasir (2015) framgår det även att höginkomsttagare tenderar 

att handla mer via e-handel än personer med lägre inkomst. Det finns däremot studier som 

bevisar att höginkomsttagarna vill ta del av den upplevelse som den fysiska butiken erbjuder 

och därför föredrar att handla i butik.  
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Awa, Baridam och Nwibere (2015) skriver om konsumentens ålder och dess påverkan på 

köpintentionen av e-handel och menar att yngre människor ofta förknippas med begrepp som 

flexibilitet, effektivitet, hastighet och risktagande. Människor under 40 år påvisas ha större 

sannolikhet för att våga testa nya lösningar och tekniker vilket även betyder en ökad benägenhet 

till att handla via e-handel. 
 

2.1.6 Tid och bekvämlighet 
Enligt Miyatake et al. (2015) erhåller konsumenten en tidsbesparing när de väljer att handla via 

e-handel genom att denne inte behöver lägga tid och andra resurser på att ta sig till den fysiska 

butiken. Samma författare menar vidare att e-handel dessutom innebär att konsumenten inte 

behöver ta hänsyn till butikens öppettider och kan sedermera handla när som helst på dygnet. 

Detta menar Mossberg och Sundström (2011) är en viktig aspekt då tidsbegränsning 

förekommer i varje köpsituation som konsumenten antingen medvetet eller omedvetet måste 

förhålla sig till. Det kan handla om att personen har andra saker att göra, eller att denne inte 

uppskattar inköpet och därför påskyndar genomförandet.  

 

Blackwell, Miniard och Engel (2006) menar att konsumentens tillgängliga tid är en avgörande 

faktor för hur köpbeslutsprocessen formas. Med tillgänglig tid menas den tid som konsumenten 

har att fatta ett beslut och lösa ett problem. En tidspressad konsument tvingas ta ett snabbt beslut 

utan större överläggning av alternativ, och konsumenten väljer då antingen e-handel eller fysisk 

handel beroende på vilken marknad som denne anser verkar mest tidseffektiv. Detta beskriver 

även Chaturvedi (2015) som menar att konsumenten söker den mest tidseffektiva marknaden 

under tidspress.  

 

Vidare hävdar Chaturvedi (2015) att informationssökningen påverkas av tidspress. Både antalet 

alternativ och utvärderingen av dessa påverkas, och därmed får en mindre betydelse. I samband 

med tidspress tenderar konsumenten att både accelerera och filtrera sin köpbeslutsprocess. 

Vermeir och Van (2005) menar att konsumenterna förenklar sin strategi för beslut och 

information genom tidspress. Mossberg och Sundström (2011) hävdar att tidpunkten för köpet 

också kan ha en påverkan på konsumentens tillgängliga tid. Om köpet genomförs i den fysiska 

butiken och sker strax innan butikens stängning kan det förekomma att köpet måste slutföras 

innan konsumenten upplever sig vara färdig med att jämföra olika alternativ.  
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Miyatake et al. (2015) belyser konsumentens tålamod i form av väntan på leveransen av 

varorna. Vissa konsumenter har visat sig avstå från att handla online på grund av att de inte får 

varorna direkt. Konsumenten äger sina varor efter att köpet är genomfört, även om de inte 

fysiskt har dem. Att leveransen lever upp till konsumentens förväntningar och håller de tider 

som utlovas, är av stor vikt. Sker fördröjningar av leverans, långa leveranstider, eller höga 

kostnader kan detta skapa ytterligare barriärer för e-handel.  

 

Karlsson och Rosén (2002) talar för att bekvämlighet är en aspekt som har stor inverkan på 

konsumenten när denne väljer att handla livsmedel genom e-handel. Vidare är bekvämlighet ett 

begrepp som har olika innebörd för olika individer. Bekvämlighet för en konsument kan 

innebära att få sina dagligvaror hemlevererade till dörren, medan det för en annan kan anses 

mer bekvämt att själv åka till ett utlämningsställe för att hämta varorna vid en tidpunkt som 

passar konsumenten. Även Campo och Breugelmans (2015) lyfter bekvämlighet som en viktig 

aspekt vid e-handel då det möjliggör för konsumenten att inhandla tunga och otympliga varor 

utan att själv behöva utsättas för den fysiska bördan att transportera hem varorna. Chen och 

Chang (2003) menar på att bekvämligheten med e-handel innebär en förenkling för 

konsumenten vilket sedermera bidrar till en ökad tillfredsställelse genom köpet.  

 
2.1.7 Utformning av hemsida 
Internet har kommit att bli en viktig informationskälla, och är en plattform där både 

konsumenter och säljare kan utbyta information om bland annat produkter och priser. 

Konsumenter får snabbt tillgång till nödvändig produktinformation och kan enkelt jämföra 

priser mellan olika företag vilket är en av de viktigaste fördelarna med e-handel (Mossberg och 

Sundström, 2011). Chen och Dubinsky (2003) talar om en brist inom ämnet där konsumenten 

får tillgång till oändligt med information, medan det endast är en liten del som är av relevans 

och således användbar och värdefull. I den fysiska butiken kan däremot personalen anpassa 

informationen utefter konsumentens behov och efterfråga. Vid e-handel finns följaktligen en 

risk att konsumenten utsätts för alltför mycket information och för stort produkturval vilket i 

sin tur medför att det blir tidskrävande för denne att sortera informationen. Konsumenter 

värdesätter att ha valmöjligheter, men inte för många.  
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Heng et al. (2018) styrker detta påstående och menar att ett överflöd av produkter och 

information gör det svårare för konsumenten att ta ett beslut. I dessa situationer är recensioner 

från tidigare användare hjälpande för att kunna sortera informationen och ta ett köpbeslut. En 

uppgift som är tids- och energikrävande har påvisats ha en negativ inverkan på konsumentens 

beslutsfattande, vilket även gäller vid e-handel. Om konsumenter som är på bra humör möts av 

en komplicerad hemsida, kan den positiva inställningen ersättas av neutralt eller till och med 

negativt humör, vilket i sin tur kan påverka konsumentens förmåga att vilja köpa produkter via 

hemsidan. Detta kan jämföras med en fysisk butik som har dålig inredning eller otrevlig 

personal, vilket även detta har en negativ inverkan på konsumentens köpintention.  

 

Chen och Dubinsky (2003) och Constantinides (2004) beskriver att på samma sätt kan en 

lättförståelig och välfungerande hemsida bidra till att konsumenten blir än mer benägen till att 

handla. En framgångsrik hemsida bör erbjuda konsumenten möjlighet att snabbt få tillgång till 

relevant information som effektiviserar orderprocessen och således gör köpupplevelsen positiv 

och skapar ett värde för konsumenten. Prasad och Aryasri (2009) styrker detta genom att hävda 

att atmosfären på en hemsida är av stor vikt då den har en direkt påverkan på konsumentens 

beteende. Akar och Nasir (2015) beskriver atmosfären på en hemsida som dess struktur, layout, 

estetik, design, funktionalitet samt bilder och att det finns en signifikant relation mellan 

konsumentens intention att handla via e-handel och hemsidans atmosfär.  

Constantinides (2004) beskriver att svårhanterbara och dysfunktionella hemsidor kan resultera 

i att konsumenten söker nya alternativ då bekvämlighet och tidsbesparing är starka motiv till 

att konsumenter handlar via e-handel.  

 

En ytterligare aspekt som påverkar det upplevda kundvärdet och som bör existera via e-handel 

är kundservice. Konsumenten förväntar sig vanligtvis god kundservice, men den kan komma 

att skilja sig signifikant mellan e-handel och fysiska butiker. Vid köp över internet är det möjligt 

att fullfölja hela köpet utan interaktion med någon anställd, men det framkommer att de flesta 

konsumenter föredrar någon form av mänsklig interaktion med e-handel. Användare av e-

handel har visat sig handla oftare om de får svar på sina frågor omedelbart (Chen och Dubinsky, 

2003). Miyatake et al. (2015) poängterar att vikten för e-återförsäljare ligger i att förmedla 

produktupplevelsekänslan online genom noggranna produktbeskrivningar och tilltalande 

bilder.  
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2.2 Konsumentens köpbeslutsprocess 
 
Med intresse av hur konsumentens köpbeslutsprocess är utformad kommer de olika stegen 

presenteras i följande kapitel. Processen benämns som universell, med tanke på att den är 

utformad på samma sätt för den fysiska och digitala marknaden. Olika författare menar på att 

processen däremot skiljer sig i vissa steg vilket kommer att belysas i kapitlet.  

 

Frambach, Roest och Krisnan (2007) beskriver att den digitala köpbeslutsprocessen generellt 

sätt innehåller samma steg som den traditionella. Det som skiljer de olika processerna åt är 

främst att den traditionella omfattar ett större tidsomfång. Karimi (2013) hävdar att den digitala 

köpbeslutsprocessen är mer komplex och dynamisk. Jonsson, Stoopendahl och Sundström 

(2015) förklarar det som att den digitala världen navigerar konsumenten mellan fler olika 

kanaler samt bemöter inspiration och information från företaget, eller andra källor, under vägen 

mot ett köp. Konsumenten kan på så sätt ta steg tillbaka i processen om denne bemöter oväntade 

stopp. Jonsson, Stoopendahl och Sundström (2015) menar vidare på att det nu inte längre finns 

en universell köpbeslutsprocess som beskriver konsumentens köpbeteende. Mossberg och 

Sundström (2011) hävdar däremot att köpbeslutsprocessens fem innefattande steg är följande; 

identifiering av behov, informationssökning, bedömning av alternativ, genomförande av köp 

samt utvärdering av köp. 

 

 
 

Figur 2.1. Köpbeslutsprocessen (Egen illustration med inspiration från Mossberg och 
Sundström, 2011). 

 
 
2.2.1 Identifiering av behov 

Det första steget i köpbeslutsprocessen är identifiering av behov, vilket innefattar fastställandet 

av konsumentens problem eller behov. Dessa problem eller behov kan uppstå genom en naturlig 

väg eller via andra personer, men kan även konstrueras genom marknadsföring där företag 

skapar ett behov hos konsumenten och påverkar deras sätt att känna och uppleva behovet 

(Mossberg och Sundström, 2011; Blackwell, Miniard och Engel, 2006).  
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Ett behov uppstår således när det finns en skillnad i konsumentens verkliga tillstånd respektive 

det tillstånd konsumenten önskar att uppnå. Vidare finns det både fysiologiska och 

psykologiska faktorer som påverkar dessa antagna influenser. Fysiologiska faktorer innebär 

behov för mat och skydd medan psykologiska behov påverkas av den sociala miljön. De 

produkter som är utformade för de psykologiska behoven är de som kan hjälpa konsumenterna 

att uppnå det ideala tillståndet (Workman och Studak, 2006; Comegys, Hannula och Väisänen, 

2006). Företagen bör lägga fokus på de behov och problem som uppkommer, vad anledningen 

till detta var samt hur detta förde konsumenterna till just den produkten eller tjänsten (Comegys, 

Hannula och Väisänen, 2006).  

 

2.2.2 Informationssökning   
När konsumenten identifierat sitt behov börjar informationssökningen (Mossberg och 

Sundström, 2011; Blackwell, Miniard och Engel, 2006). En generell regel är att ju viktigare 

behovet och därmed även köpet är för konsumenten, desto mer information samlar 

konsumenten in (Blackwell, Miniard och Engel, 2006). Utsträckningen av 

informationsinsamlingen skiljer sig mellan konsumenter där olika faktorer spelar in, såsom kön, 

ålder och utbildning, men även hur stor kunskap konsumenten besitter kring produkten spelar 

roll för vilken slags information som samlas in (Mossberg och Sundström, 2011).  

 
Det finns två typer av informationssökning; intern och extern. Den interna sökningen avser de 

motiverande aktiviteter av kunskap som är lagrade i minnet. Här återkallas kunskap kring 

produkten, känslor och tidigare erfarenheter (Kurma, 2007). Intern sökning kan förklaras som 

en minnessökning för beslutsrelevant kunskap. Olika typer av information som kan inhämtas 

från en intern sökning är exempelvis tidigare upplevelser kring varumärket, attribut som avser 

fördelar med varumärket, utvärdering av tidigare köpta produkter (huruvida konsumenten var 

nöjd med produkten eller inte) samt erfarenheter överlag (positiva eller negativa) (Lee och 

Cranage, 2010).  

 

Den externa sökningen avser informationsinsamlingen som sker från den omkringliggande 

miljön (Kumra, 2007). Detta innefattar information som kan påverka konsumenten i 

utvärderingen av alternativ. Det kan vara både information från källor så som personliga, vilket 

inbegriper vänner eller familj som delger sina erfarenheter och tankar för en specifik produkt.  

kommersiella, offentliga och experimentella källor (Puccinelli, Goodstein, Grewal, Price, 

Raghubir och Stewart, 2009).  
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Personliga källor inbegriper vänner eller familj som delger sina erfarenheter och tankar för en 

specifik produkt. Kommersiella källor består av reklam och försäljning, offentliga källor är 

oftast massmedier eller sociala medier medan experimentella källor utgörs av att konsumenten 

själv testar produkten (Puccinelli et al., 2009).  

 

Blackwell, Engel och Miniard (2006) påstår att den digitala köpprocessen skiljer sig från den 

traditionella och att den största skillnaden med en digital köpprocess är att konsumenten 

ständigt återvänder bakåt i processen. Det betyder att konsumenten, oavsett stadie kan återgå 

till informationssökningen och därmed starta om processen. Jonsson, Stoopendahl och 

Sundström (2015) menar att internets utveckling har bidragit till att informationsinsamlingen i 

den digitala processen har förändrats markant. Konsumenten har möjlighet att samla in och 

jämföra information från flertalet olika företag och produkter, och därmed försäkra sig om valet 

av produkt. Mossberg och Sundström (2011) påstår att informationssökningen har blivit en allt 

större del av processen där tillgången till information i det stora är obegränsad. Det betyder att 

konsumenten enkelt kan undersöka de avgörande faktorer som styr valet av produkt.  

 
2.2.3 Bedömning av alternativ  
Kurma (2007) beskriver att nästa steg i köpprocessen handlar om att bedöma de alternativ som 

konsumenten ställs inför. Utgångspunkten för bedömningen är olika typer av kriterier som 

konsumenten satt upp som grund för sitt val av produkt. Kriterierna fungerar därmed som 

utgångspunkt för den faktiska jämförelsen. Dessa kriterier handlar om de fördelar respektive 

nackdelar som föreligger hos de olika alternativen.  

 

Mossberg och Sundström (2011) menar att de kriterier som finns uppsatta hos en konsument 

innehar olika betydelse vilket blir avgörande för valet av alternativ. Kriterier kan innefatta pris, 

kvalitet och upplevelse, där pris exempelvis kan vara av störst betydelse för en konsument 

medan upplevelse är av större betydelse för en annan. Park och Cho (2012) beskriver också 

dessa kriterier och menar att konsumenten sedan väljer den produkt som uppfyller dessa krav 

mest bland de utvärderade alternativen. En konsument ägnar sig åt kontinuerlig utvärdering och 

förkastning av information under köpbeslutsprocessens gång.  
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Blackwell, Miniard och Engel (2006) påstår att när konsumenten samlat in tillräcklig mängd 

information sker den slutliga bedömningen av val av alternativ. Finner konsumenten däremot 

inget alternativ som motsvarar de kriterier som efterfrågas fortsätter informationsinsamlingen. 

Braun-LaTour, Puccinelli och Mast (2007) menar däremot att en bedömning av alternativ inte 

alltid förekommer när ett köpbeslut ska fattas utan att konsumenten i vissa fall litar på den inre 

intentionen och genomför köpet på impuls. Likväl finns det konsumenter som genomför 

noggranna kalkylationer och använder logiskt tänkande vid bedömning av alternativ.  

 
2.2.4 Genomförande av köp 
När bedömningen av alternativen är gjord menar Blackwell, Miniard och Engel (2006) att ett 

köp genomförs. Kunden har därmed fattat ett beslut om att acceptera ett specifikt alternativ. 

Själva delen där köpet genomförs är när utbytet sker, det vill säga när kunden mottar en produkt 

och företaget erhåller betalning. Mossberg och Sundström (2011) tar upp en problematik som 

kan uppstå vid genomförandet av ett köp, vilket är om den produkt som kunden bestämt sig för 

inte finns tillgänglig för försäljning. En annan situation som kan uppstå är att varan finns i lager 

men att det ändå föreligger en leveranstid som gör att kunden inte får produkten direkt.  

 

Om en sådan situation uppstår kräver det att kunden backar tillbaka i processen och antingen 

samlar in ny information, eller återigen vänder sig till befintlig information för en ny 

överläggning. Det betyder alltså att köpbeslutet kan brytas upp, trots att det redan är fattat. 

Genomförandet av ett köp kan innebära en rädsla för konsumenten. Exempelvis kan bedrägeri, 

avsaknaden av möjligheten att känna på produkten eller att konsumenten inte får produkten 

direkt vara en otrygghet (Mossberg och Sundström, 2011). 

 

Trots att konsumenten gjort ett beslut att genomföra ett köp kan situationer som tid för köpet, 

betalsätt eller prisförändring påverka köpintentionen vilket talar för att köpintentioner inte alltid 

leder till ett faktiskt köp (Braun-LaTour, Puccinelli och Mast, 2007). Comegys, Hannula och 

Väisänen (2006) menar att teorier som talar för tidigare stadier i köpbeslutsprocessen som 

behov, informationssökning samt bedömning av alternativ, inte alltid gäller. Detta avser 

fenomenet impulsköp där köpet endast tar sin grund i känslor och impulser.  
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2.2.5 Utvärdering av köp 
Kurma (2007) menar att det sista steget i köpbeslutsprocessen är utvärdering efter köp. Här 

uppkommer känslor för konsumentens uppfattning av själva köpet och känslor som uppstått 

efter genomfört köp. Beroende på konsumentens uppfattningar kan känslorna både vara 

positiva och negativa. Mossberg och Sundström (2011) beskriver att konsumenten kan uppleva 

att köpet ingav positiva känslor under och efter köpet, men samtidigt uppleva negativa känslor 

till följd av möjliga tveksamheter om denne har valt rätt färg eller form på produkten. Ett köp 

som inger några typer av negativa känslor kan vända hela köpet till en negativ upplevelse. Det 

kan i sin tur leda till att konsumentens uppfattning för en specifik verksamhet skadas, vilket 

påverkar konsumentens lojalitet mot företaget. Det påverkar således även det rykte och 

rekommendationer som företaget får av konsumenten med en negativ upplevelse. 

 

2.3 Teoretisk summering 
Det finns en del aspekter som har visats ha en påverkan när konsumenten ska välja mellan att 

handla via e-handel eller i den fysiska butiken. Dessa är oro för produktkvaliteten genom att 

inte ha möjligheten till ”känn och klämfaktorn” eller oro över att produkten inte ska uppfylla 

konsumentens förväntningar vid köp över e-handel. Även varumärkesförtroende, pris samt 

upplevelsen med att handla i den fysiska butiken är aspekter som har en inverkan på 

konsumentens köpbeslut. Vidare påverkar även konsumentens tillgängliga tid, bekvämlighet, 

demografiska aspekter samt hemsidans utformning huruvida konsumenten väljer att gå till den 

fysiska butiken eller handla via e-handel. Dessa aspekter har även en påverkande roll i den 

digitala köpbeslutsprocessens olika steg, där aspekterna både kan inneha en främjande men 

även hämmande roll gällande huruvida konsumenten väljer att gå vidare eller avbryta 

köpprocessen.  
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3 Metod 
 

I detta kapitel presenteras studiens forskningsmetod som utgörs av en deduktiv ansats, följt av 

litteratursökning och källkritik. Vidare ges en förklaring till det kvalitativa tillvägagångssättet 

samt en beskrivning och motivering av metodval, urval och etiska aspekter för den empiriska 

datainsamlingen. Hanteringen av det empiriska materialet och angreppsätt för analys av 

materialet finns även beskrivet i kapitlet. Slutligen presenteras de två kvalitetskriterier som 

utgör den kvalitativa forskningsstrategin; tillförlitlighet och äkthet. 
 

 
Studiens metodval 
 
 
Ansats   Deduktivt angreppssätt 
 
Strategi  Kvalitativ forskningsmetod  

Metod   Fokusgrupper 

Urval   Icke sannolikhetsurval 

 

3.1 Deduktivt angreppsätt 
Ett deduktivt angreppsätt kännetecknas av att beskriva hur vetenskaper fungerar (Bryman och 

Bell, 2017). Utgångspunkten för studien är enligt en deduktiv ansats. Forskarna använde sig av 

befintlig teori kring de främjande aspekter samt barriärer som påverkar konsumentens 

köpbeslut samt teori avseende köpbeslutsprocessen för traditionell och digital handel. De valda 

teorierna har i sin tur prövats i praktiken genom fokusgrupper, för att studera teoriernas verkliga 

funktion och påverkan.  Frågeställningarna för fokusgrupperna var formulerade utefter de valda 

teorier som beprövas i studien, och finns att hitta i operationaliseringen (se bilaga 1). Deltagarna 

har i sin tur gett svar på dess verklighet och slutligen bidragit till studiens resultat.  
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3.2 Litteratursökning  
För att hitta litteratur som är relevant för studien har forskarna använt sig av flertalet databaser. 

För litterära böcker har forskarna använt sig av Linnéuniversitets sökmotor OneSearch, och för 

vetenskapliga artiklar har databaserna Google Scholar, Business Source Premiere och Web of 

Science använts. Sökningar genomfördes både på svenska och engelska och flertalet sökord 

användes, exempelvis: köpbeslutsprocessen, konsumentbeteende, digital mathandel, e-handel, 

digital köpbeslutsprocess, consumer behavior och online grocery shopping. 

 

Då ämnet för studien har ett relativt nytt genomslag och är under fortlöpande utveckling innehar 

litteraturen som begagnats en hög standard gällande det år de publicerats. Som beskrivits i 

inledningskapitlet hade e-handeln sitt stora genomslag i slutet av 1990-talet, vilket medför att 

endast källor som är publicerade efter år 2000 används i denna studie. De källor från tidigt 

2000-tal, främst Chen och Dubinski (2003) anser författarna vara relevanta då de omfattar det 

upplevda kundvärdet, vilket även är ett område där samtliga källor är eniga vilket sedermera 

ökar tillförlitligheten. Litteraturen som härstammar från ett äldre tidsspann har kompletterats 

med mer uppdaterad teori kring e-handel för att stärka trovärdigheten i det teoretiska materialet. 

En annan viktig aspekt är att litteraturen bör vara relevant för studiens syfte och 

problemformuleringar. Dessa resonemang har sin utgångspunkt i kriterier som Thurén (2013) 

beskriver i nästkommande delkapitel.  
 

3.3 Källkritik 
Thurén (2013) menar att källkritik är ett tillvägagångsätt för att säkra att källorna som används 

är sanningsenliga och kan definieras som ett ursprung för kunskap. Grundläggande för 

utförandet av källkritik baseras enligt Thurén (2013) på fyra principer; äkthet, tidssamband, 

oberoende och tendensfrihet. 
 

Principen äkthet handlar om att källan ska motsvara det som den påstår sig vara (Thurén, 2013). 

För forskarna är det en viktig aspekt att valet av litteratur är övervägda och att den valda källan 

är utan tvivelaktighet och innehåller tydliga referenser. En annan viktig aspekt är att enbart 

använda sig av artiklar som är vetenskapligt granskade av specialister inom det specifika 

området. Författarna av litteraturen ska vara styrkta där det finns en beskrivning av författaren 

på utgivarens hemsida.  
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Tidssamband är ett kriterium som handlar om avståndet mellan den händelse som källan 

berättar om i förhållande till när källan är skriven. Tidssambandet handlar om tid vilket betyder 

att ju längre tidsband mellan händelsen och källan, desto större anledning finns det till att tvivla 

på källan (Thurén, 2013). Som tidigare nämnts under kapitel 3.3 ”Litteratursökning” är studien 

grundad på vetenskapliga artiklar och litteratur som är skrivna efter e-handelns framväxt där 

intervallet för användbar litteratur är från tidigt 2000-tal.   

 

Oberoende 

För att källan ska anses vara oberoende ska denne stå för sig själv, vilket innebär att källan inte 

ska vara en avskrift eller ett referat. En källa ska med andra ord användas i grundform (Thurén, 

2013). Forskarna säkerställer att källorna som används är oberoende genom att inte använda 

sig av andrahandskällor, utan bygga upp den teoretiska referensramen på källor i grundform. 

 

Tendensfrihet 

Den sista principen inom källkritiken är tendensfrihet vilken handlar om att källan ska ge en 

riktig bild av verkligheten. Det betyder att det inte ska finnas någon anledning att misstänka att 

författarens personliga, ekonomiska, politiska eller andra typer av intressen ska påverka källans 

beskrivning av verkligheten (Thurén, 2013). Gällande tendensfriheten i denna studie, anses den 

vara god eftersom vetenskapsmän och författare inom ämnet troligtvis inte har egna intresse att 

ge en falsk bild av verkligheten. Detta har styrkts upp genom att forskarna har säkerställt att 

varje källa är vetenskapligt granskad, också benämnt som peer-reviewed.  

 

3.4 Kvalitativ forskningsmetod  
Vid en kvalitativ forskningsmetod ligger fokus på analys och insamling av data snarare än på 

siffror och kvantifiering, vilket är fallet i en kvantitativ forskning. Den kvalitativa forskningen 

utgörs av en tolkning utefter en ståndpunkt som bygger på en teoretisk referensram. Här ligger 

fokus på att tolka och skapa en djupare förståelse av enskilda ord och företeelser (Bryman och 

Bell, 2017). Intresset för studien ligger i att skapa förståelse för hur deltagarna beskriver 

verkligheten genom de främjande aspekter samt barriärer som har en påverkan på 

köpbeslutsprocessen, vilket redogörs för i den valda teorin. Valet av en kvalitativ studie handlar 

även om ett intresse kring hur deltagarna ställer sig till varandras åsikter och resonemang. Med 

tanke på att studien involverar både användare och icke-användare av e-handel av livsmedel är 

den aspekten av större intresse och motiverar ytterligare valet av ett kvalitativt tillvägagångsätt.  
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3.5 Fokusgrupp 
Insamlingen av primärdata för studien har skett genom kvalitativa fokusgrupper. Bryman och 

Bell (2017) beskriver fokusgrupper som en intervjuform där flera personer deltar vid samma 

tillfälle och diskuterar ett specifikt ämne eller frågeställning. Genom fokusgrupper kan 

forskarna ta del av deltagarnas erfarenheter kring det valda ämnet. Detta öppnar upp för 

deltagarna att delge sina tysta kunskaper genom att använda det som belägg för sina uttryck och 

åsikter kring ämnet (Bryman och Bell, 2017). Valet av fokusgrupper är därför motiverat då 

forskarna avser söka deltagarnas erfarenheter kring ämnet som resulterar i en berikande empiri.  

 

Valet av fokusgrupp som tillvägagångsätt var fördelaktigt främst för diskussionen som uppstår, 

där deltagarna utrycker sig kring ämnet och bemöter varandras synvinklar. Forskarna bedrev 

en fokusgrupp där deltagarna inte blev styrda utifrån förutbestämda frågor, utan själva 

framställde egna tankar och åsikter utan påverkan från varken moderatorn, Julia Åhlander, eller 

observatörerna Isabelle Bylander och Filip Johansson. Förutom att beskriva sina uttryck kring 

ämnet, beskrev deltagarna även varför de besitter dessa synpunkter genom diskussionen, vilket 

var en värdefull infallsvinkel för att skapa förståelse kring vikten av de olika aspekter som 

påverkar konsumenterna vid e-handel.  

 

3.5.1 Urval 
I kvalitativa studier förekommer det oftast ett mindre antal så kallade deltagare jämfört 

med en kvantitativ studie. Här ligger fokus på att hitta färre personer som innehar relevanta 

erfarenheter inom det valda fenomenet (Henricson, 2017). Fokusgrupperna för denna studie 

uppgick till fyra grupper med 4–6 deltagare i varje. Fokusgrupperna fördelades på det sätt där 

en grupp innefattade deltagare som enbart handlar eller har handlat livsmedel via e-handel och 

en grupp som innefattade deltagare som enbart handlar livsmedel i den fysiska butiken. Denna 

uppdelning gjordes för att samla in så mycket relevant information som möjligt till studien där 

baktanken var att likasinnade deltagare, i detta fall genom deras köpbeteende, skulle bidra till 

en mer givande diskussion och säkerställa att alla fick sin åsikt sagd.  

 

Utfallet av denna indelning visade sig bli att båda grupperna diskuterade likartade aspekter, 

varpå forskarna kom överens om att blanda de två typerna av konsumenter till de två slutliga 

fokusgrupperna som därmed istället bestod av en blandning av e-konsumenter och fysiska 

konsumenter.  
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Blandningen av deltagare gjorde diskussionen levande där både e-konsumenter och fysiska 

konsumenter motiverade för sitt val av marknad. Deltagarna i samtliga fokusgrupper befann sig 

i olika livssituationer innefattande studenter, barnfamiljer och arbetstagare, samt en variation i 

kön, utbildning och ålder med intention att även undersöka ifall åsikterna avseende e-handel 

varierade mellan individer i olika livssituationer. 

 

Ett målinriktat urval handlar om att välja deltagare som är av intresse utifrån den valda 

forskningsfrågan (Bryman och Bell, 2017). Valet av deltagare för respektive grupp grundade 

sig i ett målinriktat urval som är ett icke-sannolikhetsurval. Utifrån denna studies valda 

forskningsfrågor formades kriterier som var utgångspunkten för urvalet av deltagare. Dessa 

presenterades i tidigare stycke och grundade sig främst i att få största möjliga blandning av 

deltagare, och därmed olika perspektiv på e-handel av livsmedel.  

 

3.5.2 Etiska aspekter 
Bryman och Bell (2017) beskriver viktiga aspekter som bör överläggas och behandlas. Dessa 

är falska förespeglingar samt informations-, samtyckes-, nyttjande-, konfidentialitets- och 

anonymitetskravet. För att nå deltagarnas samtycke kring sitt deltagande skickade forskarna ut 

ett missivbrev (se bilaga 2). Genom missivbrevet presenterades vad det innebar att agera 

deltagare i studien samt vad personerna kunde förvänta sig genom sitt deltagande, vilket således 

uppnådde informationskravet. Missivbrevet utformades på lättförståelig svenska utan teoretiska 

termer för att främja och säkerställa deltagarnas förståelse av sitt deltagande. Detta med 

intention att inte ge deltagarna falska förespeglingar och därmed vilseleda deras uppfattning 

om deltagandet. Personerna informerades även kring deras rätt till anonymitet och forskarnas 

nyttjande av deras givna uppgifter och information, för att säkerställa samtyckeskravet samt 

konfidentialitets- och anonymitetskravet. Deltagarna fick därför efter mottaget missivbrev 

möjligheten att dra sig ur, vilket ingen valde att göra.  

 

3.5.3 Testfokusgrupp 
Forskarna genomförde en testfokusgrupp med avsikt att säkerställa upplägget och utförandet, 

samt att rätt information framkom genom detta tillvägagångssätt. Testfokusgruppen ägde rum 

2018-04-23 där fyra personer deltog i ett klassrum i K-huset vid Linnéuniversitet i Växjö.  

Testfokusgruppen visade sig vara värdefull inför kommande fokusgrupper då konstruktiv kritik 

på upplägg och utförande framkom från deltagarna.  
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Forskarna hade utformat en Powerpoint som skulle fungera som visualisering av moderatorns 

ord (se bilaga 3). Genom denna Powerpoint presenterades följande; presentation av forskare, 

fokusgruppens agenda, brainstorming, och slutligen ett case som skulle kopplas tillbaka till det 

som framkom under brainstormingen.   

 

Det uppstod en förvirring från deltagare när caset, eller den verkliga situationen presenterades. 

Informationen som framkom konfunderade deltagarna och det observerades att det uppstod en 

osäkerhet och tveksamhet ifall de brainstormat kring vad som avsågs. Detta bidrog till att 

forskarna tydliggjorde detta steg i processen och reducerade informationen så att den blev mer 

förståelig. En annan aspekt som observatörerna upptäckte var dess placering under utförandet. 

Observatörerna var placerade bakom moderatorn vilket gjorde att deltagarna talade till både 

moderatorn och observatörerna, vilka de sistnämnda inte är avsedda att deltaga aktivt i 

fokusgruppen. Åtgärden för detta blev att ändra observatörernas placering och försöka avskilja 

dem från fokusgruppen i största möjliga grad. Detta var av vikt då diskussionen enbart ska 

riktas till de som är deltagare i fokusgruppen.  

 

3.5.4 Genomförande av fokusgrupper  
Samtliga fokusgrupper spelades in, vilket bidrog till att forskarna har kunnat komplettera 

anteckningar och observationer från fokusgrupperna, samt hitta relevanta citat för att kunna 

levandegöra den empiriska och teoretiska analysen. Utförandet av fokusgrupperna utgick från 

en Powerpoint som fungerade som en vägledning för deltagarna. Forskarna ansåg att det var av 

vikt att agera tydligt gentemot deltagarna i fokusgrupperna och Powerpointen skulle därför 

fungera som ett hjälpmedel för detta. Fokusgrupperna startade med en presentation av forskarna 

och en introduktion till ämnet samt att deltagarna fick presentera sig kort och berätta för övriga 

deltagare varför eller varför inte de har anammat e-handel av livsmedel. Moderatorn, som enligt 

Bryman och Bell (2017) beskrivs som ledaren för fokusgruppen, presenterade därefter 

fokusgruppens agenda för att deltagarna skulle få en uppfattning av upplägget. Därefter 

introducerade moderatorn ämnet e-handel av livsmedel, förklarade att fokusgruppen avsåg 

lösplock av mat samt syftet med studien.  
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Därefter startade deltagarnas bidrag till studien genom en brainstorming av aspekter som 

påverkar deltagarnas val av marknad, varför de väljer att handla via e-handel eller fysiskt samt 

aspekter som både kan anses negativa och positiva för respektive marknad. Deltagarna var 

givna fem minuter för sin brainstorming.  

 
Vidare fick deltagarna sätta sina nedskrivna aspekter i relation till verkligheten. Detta gjordes 

genom att ett case presenterades som syftade till att deltagarna skulle bidra med aspekter som 

bör finnas i åtanke när en ny e-handel etableras. Det startades därefter en diskussion mellan 

deltagarna kring de aspekter som skrivits ner under brainstormingen. Moderatorn var till största 

del utanför diskussionen då dennes huvudsakliga roll var att vidhålla en levande diskussion 

kring ämnet och därmed nå ett givande resultat. Samtidigt lät moderatorn deltagarna själva 

driva diskussionen utan att ha en allt för aktiv roll. Vid de fall då diskussionen hamnade utanför 

ämnet kom moderatorn med öppna frågor för att styra tillbaka diskussionen. Efter diskussionen 

avslutades fokusgrupperna med en sista fråga om deltagarnas framtida användning av e-handel 

med ett tioårigt perspektiv. Utförandet av fokusgrupperna tog cirka 60 minuter vardera.  

 

Genomförandet av fokusgrupperna innefattade som tidigare nämnt ett delmoment, 

brainstorming, där deltagarna skrev ner deras påverkande aspekter kring e-handel av livsmedel.  

Detta motiverar forskarnas val av fokusgrupp ytterligare då denna del ledde in deltagarna på 

ämnet på egen hand, istället för att ge dem aspekterna genom frågor. Detta stadie i fokusgruppen 

bestyrker även de negativa antaganden som fokusgrupp kan inneha, då en öppen diskussion kan 

få deltagarna att inte säga allting som de vill få sagt och bli påverkade av varandra, som även 

Jacobsen (2002) menar kan bidra till att deltagarna ändrar sina åsikter. Genom en brainstorming 

fick forskarna ta del av samtliga deltagares åsikter genom att samla in lapparna där vardera 

persons åsikter fanns nedskrivna. Skulle inte samtliga punkter ha belysts under fokusgrupperna, 

hade forskarna trots detta fått ta del av dem. Detta blev då inte utfallet då samtliga deltagare 

delgav alla sina aspekter under fokusgruppernas gång.   
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3.6 Kvalitetskriterier 
Kvalitetsmått för den kvalitativa forskningsstrategin grundar sig i två kriterier för bedömning 

av kvalitet; tillförlitlighet och äkthet (Bryman och Bell, 2017).  

 
3.6.1 Tillförlitlighet  
Tillförlitlighet delas in i fyra delkriterier som behöver uppnås för att forskarnas studie ska 

anses som tillförlitlig. Delkriterierna är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och slutligen 

möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman och Bell, 2017). Följande kommer dessa kriterier 

att presenteras.  

 
Trovärdighet 

För att uppnå trovärdighet i studien har de regler och riktlinjer som forskarna bestämt efterföljts. 

Utformningen av regler och riktlinjer grundades i Linnéuniversitetets och den utvalda 

litteraturens riktlinjer på hur forskningen ska utföras. Därav kan det första kriteriet inom 

trovärdigheten anses uppfyllt. Respondentvalidering har även uppfyllts genom att deltagarna 

fått möjligheten att lämna synpunkter kring deras givna information.  

 
Överförbarhet  

Studien är enligt forskarna överförbar till viss del. Fokusgrupperna har utförts med en blandning 

av ålder, kön, användare respektive icke-användare av e-handel av livsmedel. Deltagarna är 

bosatta i Växjö, Halmstad och Norrköping vilket gör att överförbarheten blir mer trovärdig för 

större städer, än mindre svenska orter.  

 

Pålitlighet 

För att uppnå pålitlighet har forskarna beskrivit en tydlig och fullständig redogörelse för 

forskningsprocessen. Forskarna har antagit ett granskande synsätt genom att 

forskningsprocessen är redogjord där samtliga delar i forskningsprocessen finns presenterad.  

 

Möjlighet att styrka och konfirmera 

Att kunna styrka och konfirmera har uppnåtts genom att forskarna agerat i god tro och inte låtit 

personliga åsikter och värderingar påverka det slutgiltiga resultatet. Den teoretiska inriktningen 

har styrt utformningen av frågeställningar och ämnen under datainsamlingen, vilket även har 

utgjort grunden för analysen av studiens resultat.  
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3.6.2 Äkthet  
Äkthet handlar om huruvida undersökningen har gett en rättvis bild av de åsikter och 

uppfattningar som finns hos individerna i gruppen som studerats. Äkthet kan anses uppfyllt om 

det svarar på vilken grad av autenticitet som har fullgjorts (Bryman och Bell, 2017). Följande 

kommer uppfyllanden av äkthet presenteras nedan.  
 

Ontologisk autenticitet 

Forskarna har genom sin undersökning bidragit till deltagarnas förståelse kring sin sociala 

miljö. De främjande aspekter respektive barriärer som grundar deltagarnas beslut om 

användning av e-handel eller fysisk handel, kan deltagarna genom studien få en tydlig bild av 

och ha användning av vid sitt beslutstagande. 
 
Pedagogisk autenticitet 

Studien har utgått från fokusgrupper där individerna delade med sig av sina personliga 

uppfattningar som i sin tur skapade en tydlig bild av varandras perspektiv och tankar kring 

ämnet. Forskarna påstår därmed att pedagogisk autenticitet har uppnåtts i studien genom att 

deltagarna fått en större bild av olika risker, konflikter och fördelar kring ämnet. Detta styrks 

även då deltagarna är både användare och icke-användare av e-handel av livsmedel, samt en 

blandning av olika karaktärsdrag.  
 

Katalytisk autenticitet 

Studien innefattar olika typer av perspektiv på främjande aspekter samt barriärer där deltagarna 

har gett sina personliga uttryck kring dessa. Den katalytiska autenticitet hävdar forskarna 

därmed har uppnåtts eftersom deltagarna kan använda de olika perspektiv som presenteras i 

studien till att grunda en förändring. Exempelvis kan en barriär för en individ, betyda en 

främjande aspekt för en annan. Därmed kan studien presentera två sidor av en och samma fråga 

som kan förändra deltagarnas uppfattning. 
 

Taktisk autenticitet 

Deltagarna i undersökningen har genom studien fått olika perspektiv på främjande aspekter 

samt barriärer där deltagarna som deltagit i studien givit sina perspektiv för varandra. På så vis 

har den taktiska autenticiteten uppnåtts eftersom undersökningen givit deltagarna olika 

uppfattningar kring en specifik frågeställning. Detta kan vara grunden till en förändring av den 

enskilda individens uppfattning och inställning. Deltagarna har fått en bredare uppfattning kring 

e-handel av livsmedel från olika typer av personliga karaktärsdrag.  
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4 Empirisk och teoretisk analys 
 

I detta kapitel analyseras den empiriska datainsamlingen från de fyra genomförda 

fokusgrupperna, där empirin ställs mot de teoretiska områdena för att kunna analysera de 

aspekter som påverkar konsumentens köpbeslut samt den digitala köpbeslutsprocessen.  
 

Genomgående för detta kapitel är att deltagarna i fokusgrupperna som handlar eller har 

handlat livsmedel online benämns som e-konsumenter. De konsumenter som aldrig har handlat 

livsmedel online benämns som fysiska konsumenter.  
 

4.1 Påverkande aspekter vid konsumentens köpbeslut 
 

4.1.1 Produktkvalitet 
”Känn och klämfaktorn” är den största skillnaden mellan fysiska butiker och e-handel, då köp 

över internet inte tillåter konsumenterna att klämma, känna eller smaka på produkterna innan 

köpet (Mossberg och Sundström, 2011; Vonkeman, Verhagen och Van Dolen, 2017; Huseynov 

och Yildirim, 2016; Miyatake et al., 2015). Samtliga deltagare lyfte denna oro inför 

produktkvaliteten av varor, och då främst färskvaror. Det finns en oro i att få levererat den rätta 

mognaden på exempelvis avokado och bananer, beroende på när dessa ska förtäras.  

 

”Vissa vill ha en hård eller mjuk avokado vilket man inte själv får välja vid e-handel.” 

(Fysisk konsument, 2018-04-26). 
  

Likaså existerade en oro hos fysiska konsumenter att personalen skulle välja mjölken eller 

diverse mejerivaror vars bäst-före-datum passerar inom kort framtid, med anledning att 

reducera företagets svinn.  
 

”Klart att butikerna väljer den produkt med tidigast utgångsdatum för att få den såld.” 

(Fysisk konsument, 2018-04-26). 
 

Samtliga deltagare diskuterade även kring vad konsekvensen blir om man får hem en vara som 

inte motsvarar förväntningarna för produktkvaliteten. Detta menade de var problematiskt 

eftersom det skulle tvinga konsumenten att åka till butiken för att reklamera varan, vilket de 

fysiska konsumenterna ansåg vara en av de främsta anledningarna till att handla i fysisk butik 

och på så sätt få välja varorna själv.  
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E-konsumenterna menade vidare att leverera dåliga varor inte är ett hållbart koncept om 

butikerna vill bygga långsiktiga relationer. En fysisk konsument menade att denne skulle känna 

sig trygg om en produkt hade en garanterad bra standard på minst fyra dagar efter det att varorna 

mottages. E-konsumenternas erfarenheter av produktkvaliteten var positiva och oron för att 

varor skulle vara dåliga förekom inte alls på samma sätt som hos de fysiska konsumenterna. En 

av e-konsumenterna berättade dock att denne mottagit varor som hade sitt utgångsdatum samma 

dag, vilket gav ett dåligt intryck.  

 

Konsumenternas oro för kvaliteten var under fokusgrupperna uppenbar i köpbeslutet. Just 

produktkvaliteten har en stor betydelse och det måste därför säkerställas att den kommer 

motsvara de förväntningar som konsumenten innehar för att de fysiska konsumenterna ska våga 

handla via e-handel. Svensk Digital Handel (2016) har belyst denna problematik och beskriver 

hur livsmedelsföretagen arbetar hårt för att bygga upp detta förtroende för produktkvaliteten, 

vilket har resulterat i att konsumenter som vill känna och klämma på produkterna innan köp av 

livsmedel har halverats sedan år 2012.  

 

Den muntliga rekommendationen används också som ett beslutsfattande när det kommer till 

produktkvaliteten (Chen och Dubinski, 2003). Då kvaliteten på produkten är ett av de största 

orosmomenten för de fysiska konsumenterna, kan andra konsumenters erfarenheter och 

upplevelser vägas in i beslutsfattandet av marknad. Trots att många av de fysiska 

konsumenterna har fått bekräftelse av vänner och familj att produktkvaliteten levde upp till 

förväntningarna, så finns oron kvar. Vidare visade det sig att majoriteten av e-konsumenterna i 

fokusgrupperna började handla online till följd av vänner eller familj som provat tidigare och 

delat med sig av den positiva upplevelsen. 

 

”Det främsta anledningen för min del var att jag hört det från mamma som provat på det och 

varit nöjd. Sen har jag även ett Babycard där man fick rabatt vid första köpet online.” 

(E-konsument, 2018-05-08). 
 

Då konsumenten endast får en visuell visning av varor och tjänster online, är det de yttre 

produktattributen som pris och varumärke som har stark influens på uppfattad kvalitet (Chen 

och Dubinski, 2003). När diskussionerna kring produktkvalitet uppstod hos e-konsumenterna 

blev det tydligt att både pris och varumärke spelar roll vid val av hemsida.  
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Även tidigare erfarenheter i den fysiska butiken visade spela stor roll, och att ha ett förtroende 

för att företaget kan genomföra tjänsten väl, var ett måste. Vos et al. (2014) hävdar att nyckeln 

till långsiktig framgång för e-återförsäljare är att skapa konkurrensfördelar genom att bygga 

tillförlitliga relationer till konsumenterna.  

 
4.1.2 Varumärkesförtroende 
Grönroos (2015) menar att muntlig kommunikation, i form av rekommendationer, har visats 

vara en påverkande aspekt för det upplevda varumärkesförtroendet vilket sedermera har en stor 

inverkan vid konsumenternas köpbeslut. Solomon et al. (2013) bekräftar detta och påstår att 

80% av köpbesluten tas utifrån rekommendationer från omgivningen. Detta styrker samtliga 

deltagare som menar att andras åsikter och erfarenheter har en stor påverkan på det egna 

köpbeslutet. De fysiska konsumenterna diskuterade ämnet och kom fram till att vad andra säger 

om butiken är av särskild vikt. Deltagarna uttryckte att om det talas negativt om ett specifikt 

varumärke i ens omgivning får det automatiskt en påverkan genom att man själv får en 

omedveten negativ inställning vilken kan vara svår att bryta. Detta lyfter Sela et al. (2017) fram 

som en allt vanligt förekommande problematik som orsakar en negativ effekt på företagen.  

 

Diskussionen utmynnade sedermera i att nästintill samtliga fysiska konsumenter enbart nåtts av 

positivitet kring e-handel av livsmedel från sin omgivning och att ryktet således inte är 

anledningen till att de ännu inte provat på det.  

 

”De flesta pratar gott om det, så jag vet faktiskt inte varför jag själv inte har testat på det.” 

(Fysisk konsument, 2018-04-23). 

 

E-återförsäljare med bra rykte på marknaden uppfattas vanligtvis som mer trovärdiga än de med 

ett dåligt rykte, vilket även medför en lägre sekretess- och finansiell risk (Chen och Dubinsky, 

2003). En fysisk konsument upplyste detta och menade vidare att hon enbart har bra 

erfarenheter från ICA Maxi i sin hemstad, vilket gör att hon riktar sig till varumärket och alltid 

väljer ICA framför övriga butiker, även i andra städer. På grund av dessa positiva erfarenheter 

i den fysiska butiken skulle därför detta varumärke vara ett självklart val för henne om hon 

skulle börja handla via e-handel. En e-konsument var av samma åsikt och menade att han väljer 

butiken för att den symboliserar kvalitet, och förväntar sig densamma när han beställer varorna 

online. 
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Vidare berättade en fysisk konsument att förtroendet för varumärket gör att, om hon skulle börja 

handla via e-handel, så skulle det finnas ett visst överseende med om något skulle gå fel och 

trots det handla igen. Det uppstod delade meningar inom fokusgruppen angående detta, då en 

annan fysisk konsument hävdade att det råder stor konkurrens mellan e-återförsäljarna, så om 

något skulle gå fel vid deltagarens beställning så skulle denne gå till en annan e-återförsäljare 

vid nästa köptillfälle.  

  

Samtliga deltagare belyste sambandet mellan förtroendet till varumärket och deras faktiska 

köpbeslut, där många e-konsumenter valde sin leverantör till följd av att de inte visste att det 

fanns något annat alternativ, och känner sig trots detta nöjda med sitt val då de menar att ett 

välkänt varumärke är lite av en förutsättning för att handla online.  

 

”Jag hade inte köpt online av vilket företag som helst. Jag hade tvekat på nya företag men 

litar på ICA och Willys.” 

                                                                                      (Fysisk konsument, 2018-04-26). 

 

Vidare berättade en e-konsument om hennes första upplevelse med företaget som hon handlar 

av, där hon blev bjuden på fika vid upphämtning av leveransen. Detta menade hon var ett 

trevligt sätt för företaget att uppmuntra och bygga upp en god relation till e-handelskunderna. 

Företaget hade även lagt till en extra vara i påsen med uppsåt att verka som en positiv 

överraskning. Dessa handlingssätt av e-återförsäljaren var något som hade en inverkan på 

hennes fortsatta rekommendationer till andra potentiella e-konsumenter, och som genom detta 

styrker varumärkets rykte än mera.    

 

Sekretessrisken återspeglar i vilken utsträckning konsumenterna förlorar integriteten på grund 

av att information som samlas in om dem när de handlar online (Chen och Dubinsky, 2003; 

Miyazaki och Fernandez, 2001). Ingen av deltagarna kände någon direkt oro över 

sekretessrisken, utan talade istället om att det är positivt att det samlas in personlig information 

då det resulterar i att det sparas en ”personlig profil” där konsumenten bland annat kan hitta 

sina mest köpta produkter och erbjudanden som är specifika för just denne baserat på tidigare 

köp. Vidare hade de fysiska konsumenterna en vilja om att kunna skapa olika personliga profiler 

som därigenom visade varor utsedda för att stämma överens med profilen. Exempelvis om 

konsumenten är vegan, glutenintolerant eller hälsosam, vill de enbart se varor som är avsedda 

för att passa deras livsstil.  
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Informationsinsamlingen diskuterades således av samtliga deltagare som något positivt som gör 

e-handel av livsmedel än mer tidseffektivt och bekvämt. Integritetsfrågan belystes dock av en 

fysisk konsument som framförde att det kan bli en sorts kränkning av integriteten om 

informationen sedan sprids vidare. En annan fysisk konsument påpekade däremot att det inte 

finns någon oro för uppgiftspridning. Denne litar fullt ut på företagen men har samtidigt höga 

krav på dem, det vill säga att skulle informationen mot förmodan spridas så skulle det ses som 

en skandal.   
  
”Jag har inte tänkt så mycket på sekretessrisken, det känns som vilket internetköp som helst.” 

(E-konsument, 2018-04-23). 

  
E-konsumenterna är av samma åsikt och menar att det inte finns någon större användning av 

deras personliga information avseende livsmedelsinköp och köpvanor och ser därför inte att 

informationen som lämnas är känslig. De fysiska konsumenterna diskuterade att det upplevs 

som samma risk att slå in koden vid betalning i en fysisk butik och menade vidare att det känns 

extra tryggt med betalningen i en stor etablerad matkedja.  

 

”Sekretessrisken beror på hur välkänt företaget är. Är det en väletablerad butik där jag själv 

kan hämta kassen i butiken ökar trovärdigheten.” 

(E-konsument, 2018-05-10). 

  
Chen och Dubinsky (2003) och Constantinides (2003) talar vidare för att även den finansiella 

risken har en påverkan på det upplevda kundvärdet. Mossberg och Sundström (2011) menar 

vidare att den finansiella risken uppstår när produkten eller tjänsten inte är värd sitt pris och att 

det således uppstår en förlust för konsumenten. Samtliga deltagare belyste att ett välkänt 

varumärke är en förutsättning för att handla livsmedel via e-handel. Detta ses som en 

utgångspunkt då det förekommer en tillit till dessa företag och ett förtroende i att prissättningen 

är korrekt och att kvaliteten håller samma standard vid e-handel som i den fysiska butiken.  

 

”Det är väldigt viktigt att det blir rätt, man har trots allt betalat och givit butiken sitt 

förtroende.” 

(Fysisk konsument, 2018-04-23). 

 

En fysisk konsument poängterade att väletablerade butiker alltid borde tänka på att leverera god 

kvalitet för att undvika att kunden upplever en förlust i att handla online.  
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4.1.3 Pris 
Prissättningen av en service eller produkt grundar sig i bland annat konsumenternas uppfattade 

värde. Servicen eller produkten är inte möjlig att sälja om inte konsumenten upplever att den är 

värd sitt pris (Mossberg och Sundström, 2011). Priset på servicen som butikerna erbjuder för 

e-handeln togs upp till diskussion i samtliga fokusgrupper. E-konsumenterna menade att priset 

var motiverat och ansåg att det var värt pengarna eftersom det gynnade deras vardag. Det 

upplevda värdet av produkterna ansåg de därför ökade genom servicen. De fysiska 

konsumenterna ansåg att servicen med plockning och leverans är smidig, men menade att värdet 

av servicen är svår att se. Några av de fysiska konsumenterna berättade att de funderat på e-

handel men har valt att avstå på grund av den extra kostnaden som många butiker tar för att 

plocka varorna. Vidare uttryckte en fysisk konsument ett missnöje över att det ska tillkomma 

en sådan kostnad vid livsmedel när det inte gör det vid övrig e-handel. Diskussionen utmynnade 

i att fraktkostnad är den kostnad som anses mest acceptabel.  

  

En annan fysisk konsument uttryckte en förutfattad mening om att det tillkommer en 

procentuell kostnad per produkt vid e-handel, och att det således blir dyrare att handla sina 

produkter online än i den fysiska butiken. När detta påstående uppkom gjorde forskarna en 

eftersökning, vilket visade att många livsmedelsbutiker i själva verket har en prisökning per 5–

10% på vissa varor vid sin e-handel med motivering att kompensera för det arbete som 

personalen utför. Dessa butiker har då detta som system istället för en fast plockavgift. 

Intressant är att e-konsumenterna inte upplevde någon skillnad i prissättningen online jämfört 

med i den fysiska butiken, och förnekade då den fysiska konsumentens påstående om en 

procentuell prishöjning.  

 

De fysiska konsumenterna beskrev även deras rädsla över att få hem produkter som de inte är 

nöjda med och således inte värt sitt pris. De ansåg som tidigare nämnt att priset var högt i 

förhållande till upplevda värdet som de ser i den service och upplevelse som erhålls, vilket 

styrker Mossberg och Sundströms (2011) teori om att ett högt pris får konsumenten att inse att 

det blir en finansiell risk som inte är värd att ta. 

 

 

 

 



  

 34 

 

“Om jag får hem fel eller en dålig produkt måste jag ändå till butiken och lämna tillbaka den. 

Då kan jag istället välja produkterna själv om jag ändå måste till butiken, därför ser jag 

e-handeln som en risk.” 

(Fysisk konsument, 2018-04-26).  

  

E-konsumenterna upplevde inte att de tog en risk varken finansiellt eller kvalitetsmässigt. De 

menar att de köper en tjänst vilket betyder att det finns en förväntad motprestation från butiken, 

som ska motsvara de förväntningar som konsumenten har. De menade att det därför inte ska 

existera någon oro för köpet online. 

  

Den ekonomiska teorin kring nytta utgår från att konsumenterna är ekonomiskt rationella och 

strävar efter att uppnå maximal tillfredsställelse med hänseende till deras resursbegränsningar, 

exempelvis tid eller budget. Upplevt värde har ett positivt inflytande på köpintentionen och 

konsumenternas villighet att genomföra ett köp (Chen och Dubinsky, 2003). Somliga e-

konsumenter berättade att deras första köp via e-handel av livsmedel var motiverat genom att 

de fick rabatt. Priset kan därav vara en avgörande aspekt för att konsumenten börjar använda 

sig av tjänsten och speciellt vid tillfällen då den fysiska butiken är mindre attraktiv att handla i. 

Detta menar en e-konsument, och nämner högtider som jul och nyår. Hon menar vidare på att 

e-återförsäljaren som hon handlar av, hade ett erbjudande förra året där konsumenten fick 20% 

rabatt på ett helt köp online och valde då att handla via hemsidan istället för att gå till den 

fysiska butiken.  

  

Svensk Digital Handel (2018) bekräftar att livsmedelsförsäljningen över nätet det fjärde 

kvartalet 2017 ökade med 23% jämfört med samma period 2016. De menar vidare att detta 

beror på att konsumenterna tog till sig e-handel av livsmedel främst under jul och nyår. Med e-

konsumenternas erfarenheter av prisreducering, kan priset ha varit en bidragande faktor till att 

e-handeln ökade radikalt under denna tidsperiod, samt att den fysiska butiken ofta är ett moment 

som vill undvikas vid högtider som dessa.  
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Det är tydligt att det förekommer både positiva och negativa uppfattningar kring priset. E-

konsumenterna var tydligt positiva till de kostnader som tillkom vid e-handel på grund av de 

fördelar som servicen skapade i deras vardag. De fysiska konsumenterna däremot upplevdes 

negativa till samtliga tilläggskostnader som e-handeln innebar på grund av att värdet, enligt 

dem inte överväger kostnaden. Samtidigt skulle majoriteten av de fysiska konsumenterna kunna 

tänka sig att testa e-handel om det skulle erbjudas en rabatt på hela köpet vilket påvisar att priset 

för många fysiska konsumenter är en avgörande aspekt för deras val av marknad. Utifrån 

diskussionerna går det att konstatera att priset i form av fraktkostnad eller tilläggsavgift väger 

tyngre än kostnaden att ta sig till affären i form av till exempel bensin eller bussbiljett, även 

ifall kostnaden skulle vara densamma. Detta skulle kunna bero på att kostnaden vid e-handel 

inte är en del av vardagen och ingår inte i de fysiska konsumenternas dagliga rutin, vilket gör 

att de upplever denna som märkbart större än de ”osynliga kostnaderna” som sker av ren rutin. 

 

4.1.4 Upplevelse 
Konsumentens totala köpupplevelse är en kombination av att känna, välja och tolka stimuli i 

den omkringliggande omgivningen. I den fysiska butiken uppstår detta i en interaktion med 

butikens atmosfär, personal och service. Detta skiljer sig vid e-handel där den fysiska 

omgivningen inte längre existerar utan istället ersätts av en interaktion mellan människan och 

hemsidan (Chen och Dubinsky, 2003). Samtliga deltagare bekräftade detta och klargjorde att 

upplevelsen är en viktig del som går förlorad vid e-handel. Majoriteten av deltagarna ser 

upplevelsen med att gå i butiken, känna lukter, möta människor och samspela med personalen 

som en positiv aspekt. Däremot uttrycker e-konsumenterna att fördelarna med e-handel väger 

upp för förlusten av upplevelse och beskriver att det i många fall kan vara skönt att slippa 

interaktionen med andra människor.  

 

De fysiska konsumenterna framhävde fördelarna med att handla i fysisk butik och benämnde 

då aspekter så som inspiration och stämning som en viktig del av upplevelsen och något som 

uppstår genom att se varorna i fysisk form framför sig. Detta styrker Chen och Dubinsky (2003) 

som menar att den personliga servicen vid e-handel sker genom ett automatiskt samspel där det 

är inte är möjligt att innehava någon direktkontakt med varken personal eller produkter, vilket 

kan komma att ha en påverkan på konsumentens köpupplevelse.  
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E-konsumenterna berättade vidare att det finns inspiration att finna på hemsidan i form av 

recept varav de anser att den fysiska butiken inte är nödvändig för detta. Ett exempel som 

nämndes av samtliga grupper avseende ovanstående aspekt var att handla via charken, vilket 

inte är möjligt online. E-konsumenterna menar på att de i många fall kan komplettera sin e-

handel med att gå till butiken enbart för charkupplevelsen vid speciella tillfällen. Samtidigt som 

de fysiska konsumenterna ser upplevelsen som något viktigt så skulle majoriteten av dessa 

tänka sig att byta bort denna aspekt och börja handla via e-handel. 

 

”E-handel blir på något sätt opersonligt, man förlorar själva upplevelsen med charken, 

massa folk och lukter. Jag skulle dock kunna byta, tycker inte det är jättekul att gå till den 

fysiska butiken.” 

(Fysisk konsument, 2018-04-23). 

 

Enligt Terblanche (2018) är upplevelsen inte är en aspekt som uppskattas av alla, och beskriver 

att vissa föredrar att snabbt få inköpet överstökat, medan det finns dem som värdesätter den 

sociala interaktionen med personalen och andra kunder i butiken. Några fysiska konsumenter 

hävdar att upplevelsen är så pass viktig för dem att de inte kan tänka sig att handla livsmedel 

på något annat sätt än i den fysiska butiken. De ser inhandling i den fysiska butiken som en 

möjlighet till att röra på sig samt som en social företeelse. De belyser att för många konsumenter 

så är den fysiska butiken en chans att träffa människor och exemplifierar att det finns äldre 

personer där de enda människorna som de träffar och pratar med på en hel dag kan vara 

personalen i affären. Samma fysiska konsument menar därför att behovet av den sociala 

upplevelsen som finns i den fysiska butiken, aldrig kommer kunna ersättas av e-handel.   

 

Samtliga deltagare belyste värdet i butiksupplevelsen, däremot värderas den olika beroende på 

vad som ska inhandlas, där e-konsumenterna ser värdet enbart när de ska handla exempelvis i 

charken inför speciella tillfällen, medan de fysiska konsumenterna ser värdet i upplevelsen 

oavsett vilka produkter som ska inhandlas. Vad som dock inte togs upp när deltagarna 

diskuterade ämnet var upplevelsen med att handla via e-handel. Att handla livsmedel via e-

handel kan ses som en upplevelse i sig som genererar en känsla av modernitet och att ligga i 

framkant gentemot de fysiska konsumenterna som värderar sina rutiner och håller kvar i det 

traditionella. Känslan av att prova på något nytänkande är däremot inte något som uppskattas 

av alla, vilket belystes av en fysisk konsument som menade att hon gärna provar på något nytt, 

men inte förrän alla andra redan använder det.  
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4.1.5 Demografiska aspekter 
Akar och Nasir (2015) menar att inkomst och kön är två demografiska aspekter som har stor 

påverkan på konsumentbeteendet vid e-handel. Författarna hävdar att män är mer benägna än 

kvinnor att genomföra köp över internet, vilket Raman (2017) motsäger och istället påstår att 

shopping överlag domineras av kvinnor och att det är dem som bär det huvudsakliga ansvaret 

för hushållsinköpen.  

 

Samtliga deltagare diskuterade huruvida demografiska aspekter har någon påverkan och hur 

det i så fall ser ut. Både fysiska och e-konsumenter berörde könsfrågan som väsentlig och 

menade att deras uppfattning är att det vanligtvis är kvinnan som planerar måltiderna och 

därmed sköter storhandlingen, och att det således är kvinnor som är mer benägna till att handla 

just livsmedel via e-handel än män. En fysisk konsument delgav sin uppfattning om fenomenet 

och menade att män oftast inte besitter samma förmåga att se vad som behövs i hemmet eller 

när någon vara börjar ta slut. En e-konsument instämde och menade att kvinnor är bättre på att 

planera och se helheten. Båda deltagarna underströk sedan att uppfattningen är väldigt 

generaliserbar och är väl medveten om att det inte ser ut så i alla hem. 

 

”Jag tror inte att män handlar lika ofta. Det är oftast kvinnan i hemmet som planerar 

måltiderna och ser om något saknas.” 

(Fysisk konsument, 2018-05-08). 

 

En manlig fysisk konsument instämde ovan nämnda påstående. 

 

”Ja, det är helt rätt. Jag är riktigt kass på att planera” 

(Fysisk konsument, 2018-05-08). 

 

Enligt Akar och Nasir (2015) framgår det även att höginkomsttagare tenderar att handla mer 

via e-handel än personer med lägre inkomst, men menar vidare att höginkomsttagarna ofta 

värdesätter upplevelsen och föredrar därför att handla i den fysiska butiken.  
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Inkomst var en aspekt som togs upp av en fysisk konsument som uttryckte sina tankar om att 

det måste vara smidigt att e-handla om man har begränsat med pengar, detta på grund av att 

man kan ta den tid man behöver, jämföra priser och enkelt byta varor. Dessutom menar 

deltagaren att det är smidigt av den anledning att man alltid har koll på slutsumman och på så 

sätt enkelt kan hålla sig inom budgeten. Samma deltagare talade vidare för att hon även tror att 

det är många höginkomsttagare som handlar online med motiveringen att det är smidigt, och 

att alla därför gör det av olika anledningar.  

 

Ålder än ytterligare en demografisk aspekt som har en påverkan på köpintentionen vid e-handel. 

Yngre människor förknippas ofta med begrepp som flexibilitet, effektivitet, hastighet och 

risktagande och människor under 40 år har en ökad benägenhet till att handla via e-handel 

(Awa, Baridam och Nwibere, 2015). Denna aspekt diskuterades av samtliga deltagare varpå en 

fysisk konsument uttryckte att hon tror att ålder spelar stor roll vid val av marknad. Vidare 

beskrev hon en teori om att ”den typiska e-konsumenten” är en kvinna i 30-årsåldern, som har 

både jobb, barn och fritid och således inte har tid till att handla i den fysiska butiken. Övriga 

deltagare i fokusgruppen instämde och diskussionen utmynnade sedan i att e-handel underlättar 

för människor som har mycket att göra i sin vardag. 

 

Som avslutning på varje fokusgrupp ställdes frågan ”10 år från nu, tror ni att ni kommer att 

handla livsmedel via e-handel? Varför/varför inte?”. Samtliga deltagare uttryckte att de med 

största sannolikhet kommer att handla alla standardvaror via e-handel, men menade även att de 

tror att de kommer fortsätta handla ”lyxvaror” som till exempel charkvaror i den fysiska 

butiken. De var alla eniga om att anledningen till att de kommer börja eller fortsätta handla 

online om 10 år är för att de förmodligen kommer att ha jobb, barn och därigenom mindre tid 

till att handla fysiskt.    
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4.1.6 Tid och bekvämlighet   
Konsumenten erhåller en tidsbesparing vid e-handel och sparar tid genom att inte behöva ta sig 

till en fysisk butik utan har möjlighet att handla oavsett placering (Miyatake et al. 2015). I 

fokusgrupperna togs detta upp som en fördel av e-konsumenterna där det argumenteras för att 

de kan beställa mat hemifrån utan att det krävs någon större tidsåtgång.  

 

”Om jag varit iväg beställer jag mat på vägen hem och sen står det utanför dörren när jag 

kommer hem.” 

(E-konsument, 2018-04-25). 

 
Detta framställde en av deltagarna som menade att e-handeln sparar tid och är bekvämt. Vidare 

hade denna konsument räknat på hur mycket tid som sparades i månaden vilket uppkom till 

cirka 5 timmar och ansåg dem som mycket värdefulla. E-konsumenterna menade även att de är 

oberoende av butikens öppettider vilket betyder att konsumenten kan handla när det passar dem 

oavsett tid på dygnet. Det anser Miyatake et al. (2015) vara en fördel med e-handeln då 

konsumenten är oberoende av klockslag. Mossberg och Sundström (2011) menar att en 

konsument som handlar fysiskt strax innan butikens stängning tvingas slutföra köpet utan att 

vara färdig med både jämförelse och val av produkter.  

  

Mossberg och Sundström (2011) menar att tidsbegränsning är en vanligt förekommande press 

i vardagen. Konsumenterna är alltid tidsmässigt begränsade av andra saker, eller uppskattar inte 

handlingen och därför påskyndar genomförandet. E-konsumenterna i fokusgrupperna beskrev 

samma fenomen kring att det är svårt att få ihop vardagen på grund av tidsbrist och ser därför 

e-handel som en möjlighet till tidsbesparing. De fysiska konsumenterna menade dock att deras 

livssituation inte krävde någon tidsbesparing utan ansåg att själva aktionen att gå och handla är 

uppskattad. Nödvändigheten av tidsbesparingen som e-handeln uppenbarligen innebär är 

således beroende av hur konsumentens livssituation ser ut. Blackwell, Miniard och Engel 

(2006) påstår, likt skillnaden mellan fokusgrupperna, att tillgängligheten på tid är en avgörande 

faktor för hur kunden löser ett uppfattat behov. Konsumenten väljer antingen den fysiska 

butiken eller e-handeln beroende på vilken som anses mest tidseffektiv. Detta återspeglar sig i 

fokusgrupperna där det är tydligt att de som använder sig av e-handel har en mer tidsbegränsad 

vardag eller uppskattar bekvämligheten som e-handel bidrar till.  
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Intressant var att majoriteten av studenterna ansåg att de inte har en tidspressad vardag, och har 

nära till en fysisk butik vilket gjorde att de valde den fysiska marknaden. Dock fanns det 

konsumenter inom denna livsstilen som värderade bekvämligheter så pass mycket att dessa 

valde att handla online ändå.  

 

De fysiska konsumenterna belyste problemet med e-handel då konsumenten där inte får 

möjlighet att panta sina burkar, vilket oftast förekommer när denna besöker en fysisk 

livsmedelsbutik. E-konsumenterna menar på att trots att de handlar livsmedel via e-handel, så 

besöker de fortfarande fysiska butiker allteftersom vilket ger möjlighet att panta vid dessa 

tillfällen. Vidare menar de fysiska konsumenterna att även handlingen i fysisk butik har 

förenklats och tidseffektiviserats genom fenomenet självscanning. Detta gör att konsumenten 

själv kan scanna sina varor och har på så sätt en färdigplockad kasse vid kassorna, och därav 

slipper kön vid betalning. Detta gör även den fysiska handlingen mer attraktiv för konsumenter 

som uppskattar inspiration, men samtidigt tidsbesparing.  

 

Miyatake et al. (2015) tar upp en problematik kring leveransen, vilket för många konsumenter 

innebär en väntan och är tålamodskrävande. Det har visat sig finnas konsumenter som avstår 

från e-handeln just på grund av att de inte får tillgång till varorna direkt. Av de fysiska 

konsumenterna i fokusgrupperna intygades detta som en barriär till att de avstår e-handel av 

livsmedel. Flertalet menade att de går och handlar när ett behov uppstår och behöver därför ha 

produkterna under samma dag.  

 

”Jag handlar när jag behöver, då vill jag ha varorna samma dag vilket blir ett krav om jag 

ska vända mig till e-handel av livsmedel.” 

(Fysisk konsument, 2018-04-26). 

 

E-konsumenterna beskrev att de planerade inköpen av sina matvaror i förväg vilket gjorde att 

de inte ansåg att leveranstiden var ett hinder. De beskrev enbart fördelen med att inte behöva 

genomgå hela processen i en fysisk butik samt smidigheten av att hämta upp de färdigpackade 

varorna eller att få dem hemlevererade till dörren. Miyatake et al. (2015) menar att leveransen 

är av stor vikt för det upplevda kundvärdet. För konsumenten är det viktigt att utlovade tider 

och förväntningar efterföljs. Vid förseningar av utlovade tider, långa leveranstider eller höga 

leveransavgifter, skapas ytterligare barriärer för konsumenten. Att leveransen var en avgörande 

aspekt till att de fysiska konsumenterna avstod från e-handeln var tydligt.  
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Ett av problemen de ansåg fanns var att konsumenten blir bunden två timmar i hemmet för att 

vänta på varorna. Detta gjorde att de ansåg att leveransavgiften var för hög och såg inte värdet 

i att betala för hemleverans. De menade därav att de lika gärna kunde ta sig till fysiska butiker 

för att handla. Samtliga e-konsumenter ansåg dock att leveransavgiften var värd priset och 

menade att de två timmarna som de tvingas vänta på varorna kunde likställas med den tiden de 

sparar på att åka och handla. E-konsumenterna menade att det är bekvämligt att få varorna 

hemlevererade. En av e-konsumenterna har barn som hon uttryckte glädje över att inte behöva 

ha med i butiken, utan valde istället att få matvarorna färdigpackade för upphämtning. Detta 

var en av huvudanledningarna till att deltagaren började använda sig av e-handel.  

 

En annan e-konsument beskrev att de två timmarna som varorna levererades under, inte 

påverkade honom då det fanns ett avtal med leverantören om att ställa varorna utanför dörren 

ifall deltagaren inte var hemma. Samtidigt beskrev e-konsumenterna att konsumenten själv 

bestämmer tidpunkten för leverans, och menade därför att det inte är ett problem. 

Bekvämligheten med färdigplockade och hemlevererade varor ställdes således mot 

problematiken med att se värdet i denna service, där de fysiska konsumenterna stod för den 

sistnämnda. E-konsumenterna ansåg onekligen värdet i bekvämligheten och huruvida det 

gynnade dem. 

 

Karlsson och Rosen (2002) samt Campo och Breugelmans (2015) beskriver att just 

bekvämlighet är en aspekt som har en stor inverkan på konsumenten. Att få varorna antingen 

färdigpackade eller hemlevererade till dörren under en personligt utvald tidpunkt innebär en 

bekvämlighet för många konsumenter. Detta ansåg även e-konsumenterna i fokusgrupperna 

vara en fördel eftersom det inte krävdes någon större prestation i varken lyft eller transport vid 

e-handel. De fysiska konsumenterna såg dock inget problem med varken att bära eller 

transportera varorna till hemmet, utan var tydliga med att poängtera vikten av att få varorna 

direkt, vilket är en bekvämlighet för dem. Just bekvämlighet tar Chen och Chang (2003) upp 

som en ledande aspekt till ökad tillfredsställelse av köpet, vilket e-konsumenterna i 

fokusgrupperna också uttryckte sin nöjdhet över. Samtidigt beskrev de fysiska konsumenterna 

att de inte ansåg att möjligheten till hemleverans vägde tyngre än att få varorna direkt och slippa 

behöva anpassa sig till ett visst tidsintervall.  
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4.1.7 Utformning av hemsida 
Internet har kommit att bli en viktig informationskälla där konsumenter får snabb tillgång till 

nödvändig produktinformation och enkelt kan jämföra priser mellan olika leverantörer 

(Mossberg och Sundström, 2011). Konsumenten har möjlighet att samla in och jämföra 

information från flertalet olika företag och produkter, och därmed försäkra sig om valet av 

produkt (Jonsson, Stoopendahl och Sundström, 2015). Av de fysiska konsumenterna fanns det 

ett intresse för att prova på e-handel för att snabbt kunna åstadkomma den produktinformation 

som efterfrågas. På hemsidan fanns en önskan om att kunna jämföra produkter och enkelt kunna 

se vad som skiljer dessa åt. En liknelse med hemsidan Elgiganten.se gjordes, där konsumenten 

kan få upp ett antal snarlika produkter och där sidan är utformad så att den tydligt åskådliggör 

för konsumenten vad som skiljer produkterna åt. Att även enkelt kunna hitta alternativ som är 

ekologiska, glutenfria eller liknande, var av vikt för att välja den digitala marknaden framför 

den fysiska. Detta är en stor skillnad från den fysiska marknaden där denna process är mer 

tidskrävande, speciellt när det kommer till att jämföra olika ingrediensförteckningar eller hitta 

hyllor där specialkost är placerat.  

 

”Det måste finnas mycket information på hemsidan, då jag är glutenallergiker måste det 

framkomma tydligt vad det är för ingredienser i produkterna. Det är det jag anser är 

viktigast.” 

(Fysisk konsument, 2018-05-08). 

 

Vid e-handel finns följaktligen en risk av att konsumenten utsätts för alltför mycket information 

och för stort produkturval vilket i sin tur medför att det blir tidskrävande för konsumenten att 

sortera informationen (Chen och Dubinsky, 2003). Ett överflöd av produkter och information 

gör det svårare för konsumenten att ta ett beslut (Heng et al., 2018). Vid en hemsida som är 

utformad för livsmedel finns det sortiment som även finns i den fysiska butiken. Detta gör att 

konsumenten ställs inför samma information på båda marknader, men fördelen med e-handel 

anser e-konsumenterna vara att konsumenten smidigt kan använda sökmotorn för att få fram 

den produkt som är av intresse. Därav kan mycket information som konsumenten inte är i behov 

av gallras bort och relevant information kan istället presenteras.  
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Ett antal fysiska konsumenter talade för den traditionella handeln i form av att de blev 

inspirerade till att handla andra produkter och skapa egna recept utefter de varorna de såg och 

fick smaka på i butiken. De hade velat se att denna inspiration skulle åskådliggöras på hemsidan 

också.  

 

”Väljer jag att köpa spagetti så hade jag velat få upp recept direkt där spagetti är 

huvudingrediensen, så jag blir inspirerad till vad jag ska göra med produkten.” 

(Fysisk konsument, 2018-05-09). 

 

E-konsumenterna menar på att det finns en kategori på butikens hemsida där konsumenterna 

blir erbjudna recept och inspiration som konsumenten själv kan välja att klicka in på. De 

uttrycker vidare att få upp flertal recept utefter produkterna som läggs i varukorgen istället kan 

bli ett informationsöverflöd och uppfattas som ett irritationsmoment. De fysiska konsumenterna 

menade trots detta att avsaknaden av ”plötslig” inspiration existerar.  

 

Svårhanterbara och dysfunktionella hemsidor kan bli resultatet att konsumenter söker nya 

alternativ då bekvämlighet och tidsbesparing är starka motiv för anledning till att konsumenter 

handlar via e-handel (Constantinides, 2004). En av e-konsumenterna hade testat två olika 

hemsidor och jämfört de olika alternativen och dess sökfunktioner och fann den ena hemsidan 

betydligt mer enkelt att hitta den information hon eftersökte. Detta resulterade i ett enkelt val 

av den hemsida som kunde leverera rätt och relevant information. Något som e-konsumenterna 

belyste var svårigheten att förstå sig på de varor som konsumenten kan köpa både i vikt och 

styckvis. Kring denna aspekt hade somliga e-konsumenter fått hem fel antal av sådana varor. 

E-konsumenterna skulle vilja se en förenkling kring detta för att minska antalet fel då detta blir 

en negativ och frustrerande upplevelse, som kan komma att påverka konsumenten i 

utvärderingen av köpet. Det finns således upplevd problematik kring hemsidan från e-

konsumenterna som inneburit frustration då det resulterade i fel i leveransen, vilket även är en 

av de fysiska konsumenternas oro vid e-handel.  

 

En uppgift som är tids- och energikrävande har påvisats ha en negativ inverkan på 

konsumentens beslutsfattande och en lättförståelig, välfungerande hemsida kan bidra till att 

konsumenterna blir än mer benägna till att handla (Chen och Dubinsky, 2003).  
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Atmosfären på en hemsida är av stor vikt då den har en direkt påverkan på konsumentens 

beteende (Prasad och Aryasri, 2009; Akar och Nasir, 2015). Då det som benämnts tidigare finns 

en oro inför produktkvaliteten, framkom utvecklingsförslag kring hur en lösning skulle kunna 

se ut. Ett flertal fysiska konsumenter uttryckte att det hade underlättat om det funnits ett 

kommentarsfält där konsumenten kunnat skriva in exempelvis ”helst gröna bananer” eller 

”helst mogen avokado som kan ätas imorgon”. Detta hade bidragit till ett högre upplevt 

kundvärde då det ger konsumenten större möjlighet att vara med och bestämma vilken produkt 

som ska plockas. Det framkom även önskemål om livekameror som visade exempelvis mjölken 

och dess utgångsdatum, eller att det även här skulle finnas möjlighet att genom kommentarer 

kunna önska det sistkommande bäst-före-datumet.  

 

Ytterligare en aspekt som framkom av e-konsumenterna var att lagerstatus inte visades på 

hemsidan. Detta innebär således att om en vara som konsumenten lagt i varukorgen och betalat 

för inte visas finnas i lager vid leverans, ersätts varan med en likartad vara. Funktionen att välja 

om en vara ska kunna bytas ut mot en ersättningsvara eller inte finns, och väljer konsumenten 

detta får denne istället tillbaka pengar om varan skulle visa sig inte finnas på lager. Att få 

information direkt kring om produkterna finns på lager eller inte, menar e-konsumenterna, 

skulle förstärka upplevelsen positivt då konsumenten på så sätt vet exakt vilka varor den färdiga 

matkassen kommer att bestå av och kan planera därefter.  

 

”Jag brukar inte bli vidare nöjd med kompletteringsvaran. Ser mycket hellre att hemsidan 

kan ge information om varan finns i lager eller inte.” 

(E-konsument, 2018-04-25). 

 

Det fanns en fördom från en fysisk konsument som varit och hämtat upp livsmedel som hennes 

mamma beställt där hon la märkte till att konsumenten inte har något val att avstå från 

kompletteringsvara vid upphämtning, då varan redan är betalad. Hon var inte medveten om att 

valet kan göras redan på hemsidan vid köpet, om konsumenten vill ha en kompletteringsvara 

eller inte. Detta togs därför upp som en negativ aspekt med e-handel av denna konsument. Ett 

annat moment som ansågs vara tidskrävande för e-konsumenterna var att hitta alla varor på 

hemsidan som de handlade ofta. Därav ville de se att deras så kallade standardvaror skulle ligga 

i varukorgen hela tiden, där konsumenten sedan kan välja att ta bort eller lägga till ytterligare 

varor. Detta ansågs vara mer tidseffektivt och en aspekt som ökar kundvärdet.  
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Några e-konsumenter poängterade att det finns en liknande funktion där konsumenten själv kan 

spara sina vanligaste handlade varor och lägga i varukorgen när de så önskas.  

 

Ytterligare aspekt som påverkar det upplevda kundvärdet och som bör existera via e-handel är 

kundservice (Chen och Dubinsky, 2003). Den främsta anledningen till att handla livsmedel 

online är att det ska vara betydligt smidigare och effektivare än att ta sig till butiken och 

genomföra handlingen där vilket även gäller vid kundservice. E-konsumenterna menar däremot 

på att de högst sällan använder sig av kundservice under informationssökning, jämförelse av 

alternativ och genomförande av köp. Om de mot förmodan hade behövt ställa en fråga eller få 

hjälp av personal på något vis, hade de gärna sett att det fanns en chatt som ger ett snabbt svar.  

 

Detta instämmer även de fysiska konsumenterna om, och med deras skeptiska inställning till 

produktkvalitet menar de även att kundservicen måste vara bra om de skulle vilja reklamera en 

vara. Beroende på hur omfattande ärendet skulle vara, hade de även velat se att kundservice ska 

kunna ske över telefon för att enkelt kunna förklara vad som är fel. Detta då det även kan bli 

tidskrävande att behöva skriva ner händelsen, tankar och åsikter kring ärendet. E-

konsumenterna som hade varit med om att en situation uppstått där de behövt använda 

kundservicen, hade mycket positiva erfarenheter av detta och menade på att företagen var 

mycket serviceinriktade. Samtliga deltagare instämde också vid att om det blir fel vid leverans 

upprepade gånger, kommer de att sluta handla online.  

 

”Missar de en vara spelar kundservicen och kompensationen ingen roll när det är varan man 
ville ha”. 

(E-konsument, 2018-04-25). 
 

Miyatake et al. (2015) poängterar att vikten för e-återförsäljare ligger i att förmedla 

produktupplevelsekänslan online genom noggranna produktbeskrivningar och tilltalande 

bilder. Då ett flertal av de fysiska konsumenterna uppskattar känslan av vistelsen i butiken, att 

kunna träffa människor, vara bland folk och till och med höra folk prata med varandra, så 

uttryckte en deltagare att han skulle vilja implementera detta även online. Det vill säga att han 

önskar få höra människor prata i bakgrunden när han genomför sitt köp på hemsidan och 

dessutom visualisera den fysiska butiken online. Den fysiska interaktionen, att bemöta och höra 

andra människor, är något som däremot framkom att många e-konsumenter såg som 

fördelaktigt att kunna undvika.  
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Samma fysiska konsument som ville uppleva hela butiksvistelsen via e-handel, benämnde 

också charmen i att handla en korv eller munk efter butiksbesöket. Han menade vidare på att 

det måste finnas en ”korven-efter-handlingen-upplevelse” även online, och andra fysiska 

konsumenter menade på att företagen skulle kunna skicka med godis eller liknande för att 

implementera den känslan. En fysisk konsument som vill ha en komplett butiksupplevelse 

online, kanske däremot inte är ämnad för just e-handel.  
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4.2 Konsumentens köpbeslutsprocess 
Kapitlet kommer behandla en analys av konsumentens köpbeslutsprocess med utgångspunkt 

från deltagarnas ställningstaganden som kopplas till en teoretisk förankring. Vidare vill 

forskarna förtydliga att denna analys kommer genomföras utifrån köpbeslutsprocessen som 

tidigare redogjorts för i den teoretiska referensramen. 

 

4.2.1 Identifiering av behov  
Identifiering av behov innefattar fastställandet av konsumentens problem eller behov. Dessa 

problem eller behov kan uppstå genom en naturlig väg, via andra personer, eller konstrueras 

genom marknadsföring (Mossberg och Sundström, 2011; Blackwell, Miniard och Engel, 2006).  

 

De fysiska konsumenterna diskuterade kring behovet av att handla livsmedel online, och kom 

fram till att det inte existerade då det går minst lika bra att gå till den fysiska butiken och handla. 

Detta då de fann fysisk handel vara mer inspirerande och socialt där konsumenten själv får välja 

sina varor. Ytterligare anledning till att behovet av e-handel inte uppstod var livssituationen de 

befinner sig i just nu. Många lever ensamma samt studerar och har då en större möjlighet att 

kunna planera tidsåtgången själv, istället för att exempelvis ett jobb som försvårar spontaniteten 

av matinhandlingen. Detta främjar de fysiska konsumenterna till att handla vid impuls och 

behöver således inte planera sina inköp i samma utsträckning som de med fasta dagliga rutiner. 

Vissa deltagare hade identifierat ett behov av e-handel och valt att gå vidare till 

informationssökningen, men har sedan dragit sig ur och återgått till den fysiska butiken. Detta 

var mestadels på grund av prissättningen, och fördomar kring höga kostnader.  

 

”Har många gånger funderat på att handla online, men har alltid haft fördomen om att det är 

väldigt dyrt.” 

(Fysisk konsument, 2018-05-08). 

 

Trots att många av de fysiska konsumenterna har fått höra från vänner och familj att e-handel 

av livsmedel är bra och något som de borde prova, så väljer de trots allt att gå till den fysiska 

butiken. Den stora motivationen till att e-konsumenterna har börjat med handling av livsmedel 

online är just på grund av att de har fått höra från sin omgivning att det är smidigt och 

tidseffektivt och själva valt att prova på.  

 



  

 48 

Behovet kan konstrueras genom marknadsföring där företag skapar ett behov hos konsumenten 

och påverkar deras sätt att känna och uppleva ett behov (Mossberg och Sundström, 2011; 

Blackwell, Miniard och Engel, 2006). E-återförsäljarna bör lägga fokus till vilka behov och 

problem som uppkommer, vad anledningen till detta är samt hur detta för konsumenten till just 

den produkten eller tjänsten (Comegys, Hannula och Väisänen, 2006). Vid e-handel av 

livsmedel är identifiering av behov det mest avgörande steget för om konsumenten kommer 

välja att prova på tjänsten eller inte. Då den fysiska marknaden kan förse konsumenterna med 

samma utbud som e-handel kan, har det visat sig vara svårare att få konsumenterna att välja e-

handel som marknad.  
 

Chen och Dubinski (2003) beskriver förköpsstadiet som delprocessen där företagen har 

möjlighet att påverka det upplevda värdet genom att identifiera påverkande aspekter och således 

även konsumentens köpintention. Under studien framkom det ett flertal barriärer som de fysiska 

konsumenterna upplever som ett hinder till att ens våga prova på e-handel. Många av dessa 

barriärer, så som bland annat fördomar om prissättning eller oro för dåliga varor, uppstår tidigt 

i köpbeslutsprocessen, då de upplever att riskerna är övervägande (eller att fördelarna med 

fysisk handel väger tyngre) och stannar således i processen i ett tidigt skede. Det är därför av 

särskild betydelse att företagen lägger stor vikt vid att skapa ett behov hos konsumenten som 

inte finns idag och arbetar för att eliminera de barriärer som konsumenterna upplever som 

hindrande.  
 

Workman och Studak (2006) och Comegys, Hannula och Väisänen (2006) menar på att 

fysiologiska aspekter så som behov av mat inte är ett behov som genom e-handel kan få 

konsumenten att uppnå det ideala tillståndet. Genom fokusgrupperna har detta påstående både 

styrkts men också motarbetats. Ett fysiskt behov som mat har allt mer etablerats via e-handel 

och Svensk Digital Handel (2016) menar på att denna handel kommer att implementeras i 

konsumenternas köpbeteende allt mer.  

 
Teorierna kring att behovet av mat inte kan uppnå konsumentens ideala tillstånd menar e-

konsumenterna stämmer överens till viss del. Trots att de idag handlar mat online, uppstår även 

behovet av att komplettera med att handla i en fysisk butik. Samtliga deltagare instämmer med 

att den fysiska marknaden för livsmedel inte kan försvinna eller ersättas helt, då möjligheten av 

att kunna handla mat direkt när behovet uppstår måste finnas tillgängligt för konsumenten.  
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4.2.2 Informationssökning 
När konsumenten fastställt sitt behov börjar informationssökningen (Mossberg och Sundström, 

2011; Blackwell, Miniard och Engel, 2006). Det finns två typer av informationssökning; intern 

och extern. Den interna sökningen återkallar kunskap kring produkten, känslor och tidigare 

erfarenheter (Kurma, 2007; Lee och Cranage, 2010). Avseende intern informationssökning 

kring e-återförsäljare avgör tidigare erfarenheter och upplevelser kring varumärket när 

informationssökningen sker. Detta menar e-konsumenterna är av vikt för att känna förtroende 

för att företaget ska kunna leverera en bra tjänst och möta konsumentens förväntningar. De 

fysiska konsumenterna menar också på att den interna informationssökningen är avgörande om 

de skulle få behov av att handla livsmedel via e-handel, och att de då skulle välja att handla av 

det företag där de innehar ett starkt varumärkesförtroende.  

 

Den externa sökningen avser informationsinsamlingen som sker från den omkringliggande 

miljön (Kumra, 2007). Det kan vara både information från källor så som personliga källor, 

kommersiella källor, offentliga källor och experimentella källor (Puccinelli et al., 2009). Den 

muntliga kommunikationen har en stor påverkan på konsumenternas köpbeslut (Solomon et al. 

2013). Samtliga deltagare påverkas av den omkringliggande miljön i sina val av marknad. E-

konsumenterna effektiviserade sin informationsinsamling genom att vänner och familj 

rekommenderade e-handel av livsmedel. Detta ger ett förtroende för tjänsten utan en omfattande 

informationssökning, då det var positiva erfarenheter som delades. Skulle det vara tvärtom, 

finns det en större benägenhet till att avstå från att gå vidare i köpbeslutsprocessen.  

 

”Går jag in i en butik för att handla mat och ser en massa reklam om att handla online hade 

jag tänkt att de inte ville ha mig där.” 

(Fysisk konsument, 2018-04-26). 

 

En fysisk konsument menar på att marknadsföring i butik, vars avsikt är att informera 

konsumenten om att e-handel finns tillgängligt, är dåligt. Detta då hon menar på att det 

signalerar att de inte vill ha kunderna i sin butik och att det främjar negativa känslor för 

varumärket. Hon menar vidare på att reklamen däremot inte påverkar henne så pass mycket att 

hon inte skulle handla där igen. Däremot skulle hon vara än mer benägen till att inte testa e-

handel på grund av detta.  
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En annan fysisk konsument berättade om att hennes informationssökning varit en blandning av 

rekommendationer från vänner, marknadsföring från företagen samt egen sökning via 

hemsidan, vilket i slutändan mynnade ut i att hon avstod från att jämföra alternativen och 

genomföra köpet. Detta på grund av att priset vägde tungt, och det var enklare att fortsätta i 

gamla vanor och därför gå till den fysiska butiken som tidigare.  

 

Majoriteten av de fysiska konsumenterna hade någon gång hört från vänner och familj att e-

handel av livsmedel är smidigt, tidseffektivt och att företagen lever upp till deras förväntningar, 

men väljer trots detta att inte testa tjänsten. För att däremot öka fler konsumenters medvetande 

om e-handel av livsmedel menade de fysiska konsumenterna samt e-konsumenterna att 

företagen bör marknadsföra tjänsten via kollektivtrafikens skärmar eller på vägen till affären. 

När konsumenter sitter i kollektivtrafik har de oftast tid över vilket skulle kunna gå åt att handla 

online, för att sedan få maten levererad hem. På väg till en affär skulle företagen också kunna 

upplysa om e-handel då bilister ofta läser skyltarna vid sidan om vägen. Dessa var förslag från 

de fysiska konsumenterna då de menar på att marknadsföring i butik var mer benäget att 

associeras som negativt.   

 

Den digitala köpprocessen skiljer sig från den traditionella där den största skillnaden med en 

digital köpprocess är att konsumenten ständigt återvänder bakåt i processen (Blackwell, Engel 

och Miniard, 2006). Genom fokusgrupperna har det framkommit att det är viktigt för e-

återförsäljarna att få konsumenten vidare från informationssökningen. Detta på grund av att 

behovet behöver stillas relativt fort, vilket gör att informationssökningen behöver vara effektiv 

och relevant. Vidare beskriver Chaturvedi (2015) att informationssökningen påverkas av 

tidspress och i samband med tidspress tenderar konsumenten att både accelerera och filtrera sin 

köpbeslutsprocess.  

 

När det avser just e-handel av livsmedel så kan tidsspannet från det att ett behov uppstår till att 

köpet genomförs, inte kan vara allt för långt då det är ett fysiskt behov. Detta innebär således 

att konsumenten behöver ta ett beslut relativt fort, framförallt om det skulle vara ett impulsköp 

där ingen planering ligger bakom. Detta försvårar processen för de konsumenter som ofta inte 

planerar sina inköp, utan handlar vid tillfället då behovet uppstår. Utifrån diskussionerna som 

förts har det framkommit att de konsumenter som kräver och förespråkar planering och 

tidseffektivisering i vardagen, troligtvis är mer benägna till att utnyttja denna tjänst.  
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4.2.3 Bedömning av alternativ 
Kurma (2007) beskriver denna fas som bedömningen av olika typer av kriterier som 

konsumenten sätter upp som grund för sitt val av produkt. Dessa kriterier fungerar därmed som 

utgångspunkt för den faktiska jämförelsen och handlar om de fördelar respektive nackdelar som 

föreligger hos de olika alternativen. Samtliga deltagare i fokusgrupperna diskuterade kring de 

fördelar respektive nackdelar som de upplever med både e-handel och den fysiska butiken, 

varpå vissa kriterier bedömdes som mer avgörande än andra. Detta styrker Mossberg och 

Sundström (2011) och Park och Cho (2012) som menar på att de kriterium som finns uppsatta 

hos en konsument innehar olika betydelse vilket blir avgörande för valet av alternativ. Exempel 

på kriterier är pris, kvalitet och upplevelse, där pris till exempel kan vara av störst betydelse för 

en konsument medan upplevelse är av större betydelse för en annan.  

 

Samtliga deltagare bestyrkte att en butiks rykte är avgörande för varumärkesförtroendet och 

klargjorde att andras åsikter och erfarenheter har en stor påverkan på det egna köpbeslutet och 

således hur de tänker i sin bedömning av alternativ. Majoriteten av e-konsumenterna valde den 

aktuella butiken på grund av att de vid tillfället inte var medvetna om att det fanns något annat 

alternativ eller att de har så pass bra erfarenhet från butiken att det upplevdes som ett självklart 

val att välja samma butik när de gjorde valet att börja e-handla. Det finns som nämnt en rad 

barriärer när det kommer till att börja handla via e-handel, och e-konsumenterna klargjorde att 

de antagligen inte hade vågat testa på om det inte vore för att det är en väletablerad matkedja 

med omtalat rykte på marknaden. De berättade även att goda erfarenheter av e-handel från 

vänner och familj fick dem att bedöma e-handel som ett tillförlitligt och givande alternativ till 

den fysiska butiken.  

 

De fysiska konsumenterna beskrev upplevelsen som en avgörande aspekt till varför de har 

bedömt den fysiska butiken som det bästa alternativet. De värderar inspirationen och 

möjligheten att se och känna på produkterna och känner oro inför att de kommer gå miste om 

denna möjlighet om de istället skulle välja e-handel. Vidare berättar de fysiska konsumenterna 

även att pris är ett viktigt kriterium som övervägs i bedömningen. Flera fysiska konsumenter 

anser att det inte är värt att betala extra för tjänsten medan e-konsumenterna är av åsikten att 

värdet av tjänsten överväger för kostnaden och belyser istället tidsbesparingen som en viktig 

aspekt som e-handel medför.  
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Blackwell, Miniard och Engel (2006) påstår att när konsumenten har samlat in tillräckligt med 

information utförs den slutliga bedömningen av val av alternativ. Braun-LaTour, Puccinelli och 

Mast (2007) menar däremot att detta steg inte alltid förekommer när ett köpbeslut ska fattas 

utan att konsumenten i vissa fall litar på den inre intentionen och genomför köpet på impuls. 

Likväl finns det konsumenter som genomför noggranna kalkylationer och använder logiskt 

tänkande vid bedömning av alternativ. E-konsumenterna uttryckte att det i dagsläget inte finns 

så många olika e-handelsalternativ att välja mellan, vilket gör att det inte läggs mycket tid på 

detta steg i processen. Den digitala köpbeslutsprocessen skiljer sig här från den traditionella där 

stort fokus ligger på att bedöma och jämföra de alternativ som förekommer. Även vid övrig e-

handel förekommer detta steg som väsentligt i jämförelse med e-handel av just livsmedel, detta 

på grund av att behovet av livsmedel behöver fyllas inom en relativt snar framtid och att det 

således inte finns utrymme att lägga lika stor vikt vid alla steg som i den traditionella 

köpbeslutsprocessen. 

 

Vidare belyste både fysiska och e-konsumenter att det krävs planering för att konsumenten ska 

gynnas av e-handel. Många menar att e-handel av livsmedel fungerar bra vid storhandling, 

vilket förutsätter att det finns en plan bakom handlingen och ett helhetstänk för att e-

konsumenten ska kunna undvika att behöva komplettera handlingen med att gå till den fysiska 

butiken. När konsumenten har nått detta steg i köpbeslutsprocessen har de överkommit 

majoriteten av barriärerna för att handla via e-handel och ser det istället som en möjlig utväg. 

Den första bedömningen av alternativ ligger i att konsumenten ska ta beslut om huruvida de 

ska prova på att handla livsmedel online, eller om de fortfarande anser att den fysiska butiken 

genererar mer värde. De konsumenter som väljer e-handel står sedermera inför ett nytt beslut 

där denne ska bedöma vilken butik som köpet ska ske genom.  

 

Som nämnt ovan spelar förtroende, erfarenhet och rekommendationer en avgörande roll för 

vilket företag som väljs. Dessa aspekter är således viktiga för ett företag att ta hänsyn till. 

Studien visar att en konsument som har goda erfarenheter från en butik är mer benägen till att 

välja den butiken om denne skulle handla via e-handel. Det är därför av särskild vikt att butiken 

är medveten om detta samband och arbetar för att bibehålla ett gott rykte på marknaden.  
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4.2.4 Genomförande av köp 
Blackwell, Miniard och Engel (2006) menar att det fjärde steget i köpprocessen uppstår när ett 

köp genomförs, detta steget menar Digital mathandel (2016) är det viktigaste steget för 

butikerna eftersom konsumenten har fattat ett beslut och köpet slutförs genom ett utbyte mellan 

butiken och konsumenten. Mossberg och Sundström (2011) beskriver en otrygghet som 

konsumenten kan uppleva när köpet ska genomföras genom e-handel, det är både möjligheten 

att känna och klämma på produkten samt att konsumenten inte får varan direkt.   

 
Detta bekräftades i fokusgrupperna där det fanns en uppenbar otrygghet med e-handel bland de 

fysiska konsumenterna i fokusgrupperna där framförallt avsaknaden av möjligheten att välja 

sina produkter själv diskuterades som en tydlig barriär till e-handel. De fysiska konsumenterna 

beskrev sig uttryckligen vara noggranna med deras val av produkter och föredrar möjligheten 

att kunna välja mellan bland annat olika mognadsgrader på frukt. En annan barriär med e-handel 

som var uppenbar hos flera av de fysiska konsumenterna var att de inte fick produkterna direkt 

när köpet genomfördes utan måste vänta på leveransen. De flesta fysiska konsumenterna utgav 

sig vara spontana när det kommer till inköpen av livsmedel vilket kräver varornas direkta 

tillgänglighet. Därav ansåg de fysiska konsumenterna att de fysiska butikerna var av större 

fördel istället för e-handel.  

  

Mossberg och Sundström (2011) beskriver en annan oro vilket är oron för bedrägeri av 

personuppgifter och vid betalning. Denna oro menade e-konsumenterna och de fysiska 

konsumenterna var obefintlig då de uttryckte att de ser köpet som vilket internetköp som helst. 

Skulle det ske någon sorts av bedrägeri menar både fysiska konsumenter och e-konsumenter att 

det skulle vara förödande för butikens förtroende. Konsumenterna har så pass hög tillit till 

väletablerade matkedjor att de inte ser någon risk i det, utan beskriver att det skulle vara mer 

skadligt för varumärket än för den enskilda konsumenten. Detta var en intressant aspekt då 

betalning tidigare sågs som ett av de största orosmomenten med e-handel när det inte var lika 

etablerat, men att det nu visade sig att denna barriär nu inte längre existerar i samma 

utsträckning. Då detta är en barriär som idag inte längre anses som en barriär, väcktes intresset 

hos forskarna för vilka barriärer e-handel besitter idag, som inte kommer att bedömas som lika 

problematiska av konsumenterna i framtiden.  
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Digital mathandel (2016) menar att betalningssteget är av stor betydelse för e-återförsäljarna, 

eftersom det är först då som en affär kan garanteras. Detta menar även Mossberg och Sundström 

(2011) som beskriver att konsumenten kan gå tillbaka i processen och samla ny information 

trots att ett beslut om köp är fattat.  

 

E-konsumenterna i fokusgrupperna beskrev själva köpet som snabbt och tidseffektivt då de inte 

behövde stå i kön för att betala sina varor, utan köpet avslutades när de valt de produkter som 

önskades. De fysiska konsumenterna tog upp merförsäljningen som en del av upplevelsen i den 

fysiska butiken där produkter som inte var planerade att köpas kunde upptäckas och läggas i 

varukorgen. Samtligt menade en av de fysiska konsumenterna att denne försökte undvika 

merförsäljningen genom att gå omvägar i butiken och således enbart handla det tilltänkta. Detta 

visar att möjligheten till merförsäljning existerar i den fysiska butiken och påverkar 

konsumenten märkbart. E-konsumenterna tyckte däremot att det var positivt att det inte 

förekommer samma påverkan till merförsäljning online, då dessa inköp ofta är onödiga.  

 

4.2.5 Utvärdering av köp 
Kurma (2007) beskriver att den sista fasen i köpbeslutsprocessen är utvärdering av köpet. I 

detta steg uppstår känslor kring köpet samt hur genomförandet uppfattades, vilket i sin tur 

sammanställs i en total bedömning som antingen är positiv eller negativ. Mossberg och 

Sundström (2011) menar att både positiva respektive negativa känslor påverkar konsumentens 

lojalitet till ett specifikt varumärke.  

 

Förtroende var av vikt för samtliga fysiska konsumenter och hade en avgörande roll när de 

diskuterade deras oro efter köpet. E-konsumenterna beskrev att det innan första köpet fanns en 

oro för upplevelsen av köpet, vilket dock en oro som har avtagit desto mer de har handlat. E-

konsumenterna tog även upp ett missnöje kring de ersättningsvaror som levereras, men var 

samtidigt eniga om att ersättningsvarorna är ett substitut till den först valda produkten vilket 

vände deras först negativa känslor till positiva då varan uppfyllde den önskade funktionen. De 

fysiska konsumenterna har rörande frågan om att få hem rätt produkter varit bestämt inställda 

till att det skulle finnas en hög förväntan på de mottagna varorna om de skulle välja e-handel.  

För de fysiska konsumenterna skulle ett tydligt fel i leveransen eller att ersättningsvaror 

mottages, påverka deras köpupplevelse negativt, oavsett om det övriga i processen varit 

positivt.  
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De fysiska konsumenterna beskrev även att en dålig upplevelse skulle påverka deras 

rekommendationer av e-handel till sin omgivning och därav butikens rykte. Rekommendationer 

från vänner och familj bekände samtliga e-konsumenter varit en bidragande orsak till att de 

börjat handla. E-konsumenterna menade att samtliga som de blivit rekommenderade e-handel 

av har haft positiva köpupplevelser. Detta poängteras av Mossberg och Sundström (2011) som 

menar att rykte och rekommendationer av konsumenternas upplevelse är av betydelse gällande 

huruvida konsumenter riktar sig till ett specifikt varumärke eller butik. Negativa upplevelse 

från en konsument kan således skada ett varumärke samtidigt som en positiv upplevelse gynnar 

varumärket och kan bidra till att fler vågar e-handla. Båda dessa aspekter har uppenbarats 

genom fokusgrupperna av samtliga deltagare.  

 

Vad som tydligt framgick utifrån fokusgrupperna var att samtliga deltagare besatt höga 

förväntningar på e-återförsäljaren, medan när det talades om den fysiska handeln så fanns där 

inte alls samma grad av förväntningar. Detta bidrar även till större risk för e-återförsäljarna då 

små marginaler kan resultera i en missnöjd kund, vilket kanske inte skulle påverkat kunden i 

samma utsträckning i den fysiska butiken. Det är därför av stor vikt för e-återförsäljaren att 

säkerställa så att det upplevda kundvärdet uppfylls genom hela processen. 
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5 Diskussion 
 

Genom studien har det framkommit att både främjande aspekter samt barriärer har olika 

påverkan på konsumenterna. Vad som väckt intresse hos forskarna var att e-konsumenter och 

fysiska konsumenter, under brainstormingen, skrev ner likartade främjande aspekter och 

barriärer för e-handel respektive den fysiska butiken. Trots detta är det en grupp som väljer att 

handla online, och en grupp som väljer den fysiska marknaden. Hur kommer detta sig? 

 
Genom diskussionerna som förts i fokusgrupperna, har forskarna observerat att e-

konsumenterna ser värde i båda marknaderna, då de handlar livsmedel via bäggedera. De större 

inköpen sker online och de inköp som sker spontant eller som inkluderar en personlig service, 

sker fysiskt. De fysiska konsumenterna värdesatte övervägande många aspekter på den fysiska 

marknaden och hade samtidigt höga barriärer mot e-handel av livsmedel. Däremot visade det 

sig att många av de barriärer som framkom såsom brist på inspiration, dålig produktkvalitet och 

höga priser, istället var förutfattade meningar som låg till grund för deras val av marknad. 

Denna reflektion kan dras till följd av att många diskuterade dessa aspekter som barriärer, fastän 

de aldrig testat på det eller gjort någon vidare informationssökning för att se om det faktiskt 

stämmer. Ett exempel på detta är en fysisk konsument som benämnde hög avhämtningskostnad 

som en barriär och anledningen till varför hon inte har testat på tjänsten. Under fokusgruppen 

togs denna aspekt upp till diskussion där en e-konsument motsade sig påståendet och berättade 

att så inte är fallet. Denna fysiska konsument fick då sin förutfattade mening motbevisad och 

gick därefter hem och genomförde sin första beställning av livsmedel via e-handel.  

 

Det mönster som kunde urskilja sig från diskussionerna, speglar tillbaka till den enskilda 

konsumentens personliga preferenser. I vilken livssituation konsumenten befinner sig, vilka 

aspekter konsumenten värderar samt inställning till att testa någonting nytt var olika element 

för val av marknad. Den muntliga rekommendationen, som värderas högt bland konsumenter, 

visade sig värderas än högre av en konsument som har en liknande personlig situation som en 

själv. Således finns en större benägenhet att handla livsmedel via e-handel hos de konsumenter 

vars omgivning har anammat beteendet och skapat behovet. Att handla livsmedel via e-handel 

har visat sig vara ett behov som måste skapas hos konsumenten, då den fysiska butiken alltid 

finns till hands med samma utbud av varor. För att konsumenten ska genomgå ett köpbeslut via 

e-handel måste således värdet i de främjande aspekterna vara större än de upplevda barriärerna.  
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6 Slutsats 
 

I detta kapitel kommer studiens frågeställning att besvaras, vilket är att besvara hur den 

digitala köpbeslutsprocessen ser ut och var i processen barriärerna uppstår. Forskarna har i 

detta kapitel utformat en digital köpbeslutsprocess som tar sin grund i främjande aspekter och 

barriärer som framkommit vid fokusgrupperna.  
 

 
*Detta steg genomgås snabbare vid livsmedel än i övrig e-handel, på grund av att det i studien har framkommit att det inte sker lika 

djupgående jämförelser och behovet behöver tillfredsställas snabbt. 

Figur 6.1. Den digitala köpbeslutsprocessen (Egen illustration).  
 

Den digitala köpbeslutsprocessen är ett teoretiskt område där tidigare forskare upplevs vara 

oense kring vad som skiljer denna process mot den så kallade traditionella. Samtliga utgår ifrån 

att båda processerna innefattar samma steg, men där vissa poängterat att den digitala skiljer sig 

i särskilda avseenden. Genom denna studie har det bekräftats att den digitala 

köpbeslutsprocessen skiljer sig från den traditionella och att den faktiska digitala 

köpbeslutsprocessen ser ut i enlighet med figuren ovan (figur 6.1).  

 

Denna studie har resulterat i de främjande aspekter samt barriärer som påverkar konsumenten 

i dess köpbeslut, vilka uppstår i olika stadier i köpprocessen och även har olika påverkan på 

olika konsumenter. Genom deltagarnas erfarenheter och diskussioner i fokusgrupperna har 

forskarna kunnat kartlägga ett nytt förslag till en digital köpprocess. Första steget, Identifiering 

av behov, innefattar samma hänseenden som i den traditionella. Behovet uppkommer antingen 

via naturlig väg eller genom andra personer, men kan även konstrueras genom marknadsföring 

där företag skapar ett behov hos konsumenten och påverkar deras sätt att känna och uppleva 

behovet. Det senare är i livsmedelsbranschen ett faktum då utbudet på de båda marknaderna är 

detsamma. Noterbart är att muntliga rekommendationer kan väga tungt vid detta steg. 
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Nästa steg, Värdering, är ett nytt steg i processen och innefattar inre känslor, inställning, 

personliga aspekter och förutfattade meningar, och har visats ha en betydande roll i den digitala 

köpbeslutsprocessen. Då majoriteten av barriärerna uppstår efter identifiering av behov, men 

innan informationsinsamling (som förekom i den traditionella), finns det behövlighet av ett nytt 

steg som innefattar konsumentens egna inställning och känslor efter det att behovet uppstår (se 

figur 6.2). I detta steg påverkas konsumenten av personliga åsikter och känslor. Detta kan 

exempelvis vara att konsumenten har en spontan livsstil och därför inte förespråkar planering, 

vilket kan ha en betydelse om denne väljer att gå vidare i processen eller inte. Detta då det är 

en egenskap som kan bli problematisk vid e-handel av livsmedel eftersom processen måste 

fortlöpa relativt fort då ett fysiskt behov som mat behöver tillfredsställas direkt. Konsumenter 

som värderar att få sina varor i samma stund som behovet uppstår tenderar att rikta sig mot den 

fysiska butiken för att tillfredsställa detta fortare. Vidare kan orosmoment som att 

produktkvaliteten inte ska uppfylla förväntningarna genom en avsaknad av känn och 

klämfaktorn uppstå, vilket kan ses som en barriär. Ytterligare barriärer i detta steg kan vara 

avsaknaden av butiksupplevelsen, som genom studien har visats vara högst betydelsefull för 

många konsumenter, och kan därför leda till en barriär mot att genomföra resterande process.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6.2. Barriärer i den digitala köpbeslutsprocessen (Egen illustration). 
 

Stegen Informationsinsamling och Bedömning av alternativ som återfinns i den traditionella 

köpbeslutsprocessen, har i denna process istället sammanslagits till steget Beslutsfattning. Detta 

då dessa steg har visats ske parallellt i den digitala köpbeslutsprocessen (se figur 6.2). 

Beslutsfattningen kan vara ett mycket omfattande steg, men kan likaväl vara den del i processen 

som sker fortast. Det är i detta steget som konsumenten kan få bekräftelse eller avslag på sina 

förutfattade meningar, vilket kan bidra till att en barriär uppstår vilket får denne att avbryta 

köpet och således inte genomgå resterande del i processen. 
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Vidare menar forskarna på att ett genomförande av köp i den digitala inte är av samma 

benämning som vid en traditionell köpbeslutsprocess. Steget Beslutsfattning avser i detta fall 

all informationsinsamling och bedömning av alternativ fram tills det att betalningen sker, i 

nästkommande steg Betalning och leverans. Under detta steg valde även forskarna att benämna 

leverans då detta är en viktig aspekt angående e-handel som involverar konsumenterna på ett 

annat sätt än i den traditionella. Detta då konsumenten genomför ett leveransval, som kan vara 

upphämtning av varor eller hemleverans. Dessa alternativ förekommer vid samtliga branscher 

inom e-handel, men antal alternativ eller vad alternativen innefattar kan variera beroende på 

bransch.  

 

Sista steget, Utvärdering av köp, finns kvar i den digitala köpbeslutsprocessen då konsumentens 

uppfattning om köpet medvetet eller omedvetet utvärderas och blir till erfarenheter, vilket kan 

komma att påverka konsumentens benägenhet till att handla via e-handel återigen i framtiden.  

 

Majoriteten av de främjande aspekter och barriärer som förekommer i konsumentens köpbeslut 

vid e-handel av livsmedel går att generalisera till e-handel för samtliga branscher. Då e-handel 

av livsmedel är ett relativt nytt fenomen, föreligger det högre barriärer inom denna bransch som 

konsumenterna måste överkomma. Detta gällande nya aspekter som exempelvis plockavgift, 

avhämtning av varor och brist på information gällande lagerstatus.  
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7 Implikationer 
 

Forskarna redogör i detta kapitel för studiens implikationer med utgångspunkt i en teoretisk 

och praktisk infallsvinkel. Dessa två kapitel följs av ett kapitel som innefattar förslag till vidare 

forskning. 

 

7.1 Teoretiskt bidrag 
Studiens teoretiska bidrag täcker det kunskapsgap forskarna ämnade att undersöka, och är en 

ny beskrivning av hur konsumenternas digitala köpbeslutsprocess ser ut. Forskarnas 

beskrivning bidrar till, den just nu bristfälliga tillgången på forskning kring konsumenters 

köpbeslutsprocess online. Studiens teoretiska bidrag är även en visualisering av var i den 

digitala köpbeslutsprocessen som de uppkomna barriärerna uppstår, och därmed vilka barriärer 

som kunden möter i respektive steg i processen.  

 

7.2 Praktiskt bidrag 
De slutsatser som kan presenteras genom studien berörande de främjande aspekter och 

barriärer, samt kunskap kring köpbeslutsprocessen kan förse individer eller företag med ett 

värdefull praktiskt bidrag. Specifikt kan studien vara av värde för butiker som företer e-handel 

av livsmedel för att bli medvetna om vilka främjande aspekter och barriärer konsumenter 

innehar och därigenom förstå hur den egna e-handeln bör utvecklas, med konsumenterna som 

utgångspunkt.  

 

7.3 Fortsatt forskning 
Sett till studiens slutsatser finns det ett flertal barriärer som i slutändan får konsumenten att 

avstå från att handla livsmedel genom e-handel. För butiker som är etablerade online är det 

därför, ur deras perspektiv viktigt att övertyga konsumenten om att värdet i de främjande 

aspekterna är större än de upplevda barriärerna. Studiens författares fortsatta förslag till 

forskning är således hur de fysiska butikerna bör agera för att övertyga konsumenterna till att 

använda sig av e-handel, det vill säga hur dessa barriärer antingen kan fortsätta existera men 

förbises på grund av andra främjande aspekter, alternativt hur dessa barriärer kan hanteras för 

att inte längre uppfattas som en barriär.  
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Vidare är det av intresse för fortsatt forskning kring digitaliseringens påverkan på 

konsumentbeteendet i den digitala köpbeslutsprocessen, där bland annat tidseffektivisering och 

bekvämlighet är två stora aspekter som utvecklas i en hög hastighet. Inom snar framtid kommer 

nya generationer, vars uppväxt präglas av digitalisering, utgöra stora andelar av 

konsumentbasen online, vilket väcker intresse för vidare forskning kring uppkomst av nya 

barriärer samt främjande aspekter, vilka som kommer fortgå, samt vilka som kommer att 

upphöra helt.  
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Figurförteckning 
 
Figur 2.1. Köpbeslutsprocessen (Egen illustration med inspiration av Mossberg och Sundström, 
2011).  
 
Figur 6.1. Den digitala köpbeslutsprocessen (Egen illustration). 
 
Figur 6.2 Barriärer i den digitala köpbeslutsprocessen (Egen illustration). 
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Bilaga 1 – Operationalisering  
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Bilaga 2 - Missivbrev  
 

Hej,  

 

Det gläder oss att du vill hjälpa oss i vårt examensarbete genom att deltaga i vår fokusgrupp!  

 

Vi som genomför denna studie är tre studenter som läser sista terminen på programmet Enterprising & 

Business Development vid Ekonomihögskolan i Växjö. Vi skriver för tillfället vårt examensarbete där vi har 

valt att inrikta oss på e-handel av livsmedel. Vidare har vi valt att studera de aspekter som har en påverkan 

på konsumenternas köpbeslut när de väljer att antingen handla livsmedel via e-handel eller i den fysiska 

butiken. För att få fram dessa aspekter så kommer vi att genomföra fyra olika fokusgrupper där du, som 

deltagare i en av dem, får möjlighet att delge dina tankar och åsikter kring ämnet.  

 

En fokusgrupp är en form av gruppintervju som leds av en moderator, som i detta fallet kommer vara en av 

uppsatsskrivarna. Syftet med fokusgruppen är att deltagarna tillsammans ska föra en öppen diskussion kring 

det givna ämnet där alla är fria att uttrycka sig. Fokusgruppen kommer att bestå av två delmoment som en 

grupp om fyra ska genomgå. Tiden för utförandet beräknas vara omkring 45–60 min.   

 

Vid fokusgruppens genomförande kommer vi att ta hänsyn till forskningsetiska principer. Detta innebär att 

deltagandet är frivilligt och om du så skulle vilja kan du när som avbryta ditt deltagande. Fokusgruppen 

kommer spelas in och ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart att 

användas i forskningsändamål. Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss för 

mer information.  

 
Information kring utförandet:  

Datum: 2018-04-26 

Starttid: 15:00 

Plats: Linnéuniversitetet 
Hus: K 

Sal: K1211 

 

Återigen, tack för ditt kommande bidrag och din värdefulla tid. 

Med vänliga hälsningar, 

 

Isabelle Bylander, ib222gi@student.lnu.se 

Filip Johansson, fj222hq@student.lnu.se 
Julia Åhlander, ja223iu@student.lnu.se  
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Bilaga 3 – Fokusgrupp Powerpoint  
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