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Sammanfattning 
 
E-handelns utveckling har förändrat hur vi ser på och handlar allt från kläder och böcker, till 
hemelektronik. Medan stora delar av dessa branscher idag drivs online, finns det en bransch 
som oavsett välfungerande alternativ, ändå inte följt e-handelns utveckling - 
livsmedelshandeln. Tidigare forskning och litteratur brister i att presentera någon tydlig bild 
av varför konsumenten fortfarande inte köpt idén med livsmedelshandel online, och denna 
studie syftar således att undersöka vilka faktorer, ur konsumentens perspektiv, ligger till 
grund för livsmedelshandelns underrepresentation inom e-handel.  
 Ett område som ämnar att just förstå sig på användarens eller kundens perspektiv är 
användarforskning. Användarforskning används i studien som metodologiskt angreppssätt, 
där den kvalitativa intervjun används som datainsamlingsmetod. Genom en tematisk analys 
av den insamlade datan kunde flertalet teman rörande motivation, beteende, uppfattning och 
oro identifieras, som sedan presenteras i form av en persona.  
 Studiens resultat tyder på att det finns en tydlig anledning för konsumenten att handla 
livsmedel online istället för i traditionell butik, men att det finns ett antal orosmoment unika 
till livsmedelshandeln online som avskräcker. Dessa är delvis kopplade till leverans av 
livsmedel, en oro kring att behöva ta emot varor samt att leveransen tar för lång tid vilket inte 
stöttar deltagarnas spontana handelsbeteende. Utöver leverans visade sig även bristen på 
kontroll över val av färskvaror vara en oroande faktor unik till livsmedelshandeln online.  
 
Nyckelord: Livsmedelshandel, E-handel, Användarforskning. 
 
  



 

Populärvetenskaplig sammanfattning 
 

Att handla online är något nästan alla svenskar någon gång har gjort. E-handeln tillåter dig att 
med bara några klick beställa hem allt ifrån en klänning eller kokbok – till sommarens nya 
grill. Från år 1995 när man identifierade att det fanns tillräckligt många internetanvändare för 
att driva en vinstdriven e-handel, har e-handeln utvecklats till en form av handel som i 
Sverige omsätter nästan 70 miljarder kronor. Flertalet branscher har gått ifrån att endast 
existera i form av fysisk butik, till att idag i stor del drivas av sin e-handel. Det finns dock en 
bransch som förvånansvärt nog inte följt e-handelns utveckling – livsmedelshandeln.  
 Att handla livsmedel är en naturlig del av vår vardag, och även fast 2/3 svenskar 
handlar online är det väldigt få som handlar sina livsmedel där. Livsmedelshandelns 
försäljningsandel via e-handel är hela 10 gånger mindre än klädes- och skohandeln, samt hela 
33 gånger mindre än bokhandelns. Det finns lite forskning kring vad som tyder på varför 
konsumenten inte köpt idén med att handla sina livsmedel online, och det ligger till grund för 
vad detta arbete ämnar att undersöka. Syftet med arbetet är att skapa en förståelse kring 
varför livsmedelshandelskonsumenter inte väljer att handla sina livsmedel online istället för i 
den traditionella butiken.  
 Genom att intervjua konsumenter som avstår från att handla sina livsmedel online, 
kunde ett antal faktorer som tros bidra till livsmedelshandelns underrepresentation inom e-
handel identifieras. Resultaten från intervjuerna tyder på att det finns god anledning för 
konsumenten att handla sina livsmedel online, men att det finns avskräckande faktorer som är 
starka nog för att konsumenten ändå ska avstå. Dessa faktorer visade sig framförallt vara 
kopplade till leveransen av livsmedelsvaror, samt bristen på kontroll över valet av färskvaror. 
Till skillnad från exempelvis kläder eller böcker som kan ligga på närmsta utbud i ett par 
veckor för att sedan hämtas ut när du känner för det, kräver leverans av livsmedel att du är 
hemma och tar emot dina varor. Att behöva vara hemma och vänta, samt risken för att 
leveransen eventuellt kommer olägligt under denna period var upplevda orosmoment. 
Konsumenten spontanhandlar även flertalet gånger i veckan, något som gör övergången till e-
handeln svårare eftersom det anses kräva mer planering. En banan kan även exempelvis ha en 
högre eller lägre mognadsgrad, och en köttbit kan ha mer eller mindre fett. Konsumenten 
upplever en oro kring att själv inte kunna välja vilken färskvara man vill ha, utan att man 
istället måste förlita sig på någon annan.  
 Dessa fynd kan av livsmedelsaktörer användas för att optimera sin onlinetjänst genom 
att uppfylla konsumentens behov och samtidigt minska eller stilla den upplevda oron.  
 Medan detta arbetes resultat inte nödvändigtvis går att applicera på en hela Sveriges 
befolkning, ger det indikationer på faktorer som livsmedelsaktörer kan gynnas av att ta 
hänsyn till, samt grund för vidare forskning.   
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1. Introduktion 
Internets utveckling över de senaste 30 åren har tillåtit e-handeln att inte endast existera, utan 
även bli den snabbaste växande formen av handel. I Sverige har e-handelns omsättning ökat 
med hela 1300% under de senaste 15 åren (E-barometern, 2017a), och prognoser tyder på att 
e-handeln kommer fortsätta öka i tvåsiffrig takt över de kommande fem åren (Laudon & 
Traver, 2017). Med infrastrukturens och logistikens utveckling samt den fortsatt ökande 
mobilanvändningen är det idag både effektivare och enklare att handla online1 än någonsin 
förr. I Sverige är försäljningsandelen via e-handel för böcker idag hela 50% och 14% för 
kläder och skor. Många aktörer går från att haft ett stort fokus på eller endast existerat offline, 
till att idag ha en stor online-närvaro där en markant del av dess marknadsföring och 
försäljning tar plats. 
 En bransch som inte följt e-handelns utveckling är dock livsmedelshandeln. Två av tre 
svenskar handlar online (E-barometern, 2017a) men väldigt få handlar sina livsmedel där. 
Medan livsmedelshandeln fortsätter öka i stadig takt, står e-handeln endast för 1.4% av 
försäljningen (Svensk Digital Handel, 2016). Viss förklaring går att koppla till logistik och 
storföretagens ointresse. Välfungerande alternativ har dock existerat och existerar än idag, 
men svenska folkets ointresse eller eventuella okunskap kvarstår. Tidigare forskning har 
undersökt exempelvis konsumentens attityd till livsmedelshandel online, eller vad som skiljer 
sig mellan den som aldrig handlat livsmedel online och den som faktiskt har. Forskningen är 
dock inte aktuell, och majoriteten av den utfördes tidigt 2000-tal då e-handel som alternativ 
för livsmedelshandel föddes. Det finns således anledning att tro att den teknologiska 
utvecklingen, internets tillväxt, e-handelns popularitet och utveckling inom logistik är 
faktorer som påverkar hur vi idag ser på e-handel som alternativ till livsmedelshandel.  
 Med hjälp av användarforskning som angreppssätt och persona som verktyg syftar 
denna studie till att försöka förstå vad som ligger till grund för livsmedelshandelns 
underrepresentation inom e-handel. Genom datainsamlingsmetod i form kvalitativ intervju 
skapas en eller flera målinriktade personas med fokus på att förstå vad som motiverar till 
aktion och beslut hos konsumenten.  
  

                                                   
1 Begreppet “online” används för att beskriva det som utförs eller sker via internet. Exempelvis online-handel 
vilket således innebär handel via internet där motsatsen är fysisk butik.  
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2. Bakgrund 

2.1. E-handelns evolution 
Följande kapitel beskriver internets roll som en förutsättning för e-handeln och dess tillväxt, 
hur e-handelns utveckling har sett ut både historiskt och i modern tid, samt e-handelns roll 
inom olika branscher och livsmedelshandeln i synnerhet.  

2.1.1. E-handelns förutsättningar 

Medan internet har sina rötter redan i det sena 1960-talet (Sundblad, n.d), var användningen 
innan 1990-talet begränsad till dem med djup förståelse och kunskap inom datavetenskap på 
grund av hur komplext det var att använda. Användningen bestod framförallt av forskare 
inom området, men efter utvecklingen av det grafiska gränssnittet och World Wide Web 
(WWW) tidigt 1990-tal, blev det tillgängligt och hanterbart av gemene man (Tian & Stewart, 
2008). Enligt Tian och Stewart (2008) var det dock när de kommersiella restriktionerna 
avskaffades 1991 som möjligheterna för den e-handel vi känner idag skapades.  
 E-handelns möjligheter fortsatte sedan växa i takt med internets utveckling och 
ökande popularitet. Rodríguez-Ardura et al. (2008) menar på att få innovationer inom 
kommersiell distribution under de senaste årtiondena har haft så pass många fördelar för både 
kunden och företaget, framförallt på grund av att marknaden blir global och möjliggör många 
fler relationer mellan företag och kund. De primära fördelarna för de två parterna är 
uppenbara; ett ökat utbud för kunden och möjligheten till en större efterfrågan för företaget.  
 Allt från utvecklingen av den smarta telefonen till smidig tillgång av bredband är vad 
som ligger till grund för att ca 95% av Sveriges befolkning mellan åldrarna 16-54 idag 
använder internet på en daglig basis (SCB, 2017). Medan den initiala utvecklingen mellan 
1990-1999 var som störst procentuellt, fortsätter användningen av internet att öka även i 
modern tid. Sedan år 2007, året då den första Iphonen lanserades, har antalet svenskar som 
använder internet på en daglig basis ökat med hela 82% (SCB, 2017: SOI, 2016), och medan 
Sverige är ett av Europas mest digitalt utvecklade länder vars statistik således inte är 
representativ för världens befolkning (European Commission, 2017), visar studier av We Are 
Social och Hootsuite (2018) att 53% av världens befolkning har tillgång till internet, en siffra 
om man ska tro statistiken kommer att fortsätta öka i stadig takt. 
 Korrelationen mellan ökad internetanvändning och ökad e-handel har sina självklara 
förklaringar; ju fler som har tillgång till och använder internet, desto fler har möjlighet att 
handla online. Utöver denna förklaring tyder forskning utförd av Dholakia et al. (2002) att 
personen som spenderar mycket tid på internet inte endast tenderar till att handla mer online, 
utan även handla för större summor.  
 

2.1.2 E-handelns utveckling 

Det var mellan 1995 och 1999 som e-handeln verkligen tog fart. Under denna period 
lanserades några av dagens e-handelsjättar såsom Amazon år 1995 (Spector, 2002) och Ebay 
år 1996 (Tian & Stewart, 2008).  Det var runt denna tid, 1995-1996, som det fanns tillräckligt 
många persondatorer och tillräckligt många med tillgång till internet för att kunna driva en 
vinstdrivande e-handel (Spector, 2002).  
 Redan 1996 sålde e-handeln i USA för 707 miljoner USD, som 1997 ökade till 2.6 
miljarder USD och år 1998 till hela 5.8 miljarder USD (Tian & Stewart, 2008). Det fanns 
600.000 e-handelssidor enbart i USA redan år 2000, och medan resten av världen inte ännu 
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hade kommit lika långt inom utvecklingen av e-handeln, var det endast en fråga om ett fåtal 
år innan utvecklingen nådde Västeuropa och länder såsom Japan och Kina (Dholakia, Fritz, 
Dholakia & Mundorf, 2002).  
 Utvecklingen av e-handel i Sverige har även den varit väldigt positiv de senaste två 
årtiondena. Från en omsättning på ca 4.9 miljarder SEK år 2003 har e-handeln ökat med 
nästan 1300% (E-barometern, 2017a). Idag omsätter e-handeln i Sverige nästan 70 miljarder 
SEK (ibid.), och utgjorde en tredjedel av detaljhandelns tillväxt under 2016 (E-barometern, 
2016), en imponerande siffra när den ställs i relation till faktum att e-handeln i Sverige 
”endast” stod för ca 8% av detaljhandelns försäljning samma år (ibid.). 
 Den procentuella försäljningen från e-handel är den samma i USA som i Sverige, dvs 
8%. Ser vi istället till Kina som idag är världens största e-handelsmarknad, står e-handeln för 
hela 14% av all försäljning inom detaljhandeln, en siffra som tros öka till hela 21.5 procent 
redan 2020 (Erisman, 2017). Det är dock inte endast Kina som förväntas ha en sådan tillväxt, 
enligt eMarketers (2017) prognos står e-handeln för 15.5% av all detaljhandelsförsäljning i 
världen år 2021.  
 Men vad är det egentligen som ligger till grund för att e-handeln fortsätter växa i 
sådan snabb takt även i modern tid? 
 Som redan nämnt är internets spridning och popularitet en förutsättning för e-
handelns tillväxt. Medan internet når allt fler personer för varje dag som går, grundas en del 
av tillväxten även i hur vi använder internet. Mobilhandel (m-handel) är det tydligaste 
exemplet på detta. 
 M-handel är en form av e-handel utförd via mobila enheter såsom smarta telefoner 
och andra mobila enheter med tillgång till trådlöst internet (Pavel & Vlad, 2012). Förra året, 
2017, ökade försäljningen inom m-handel med 40%, och utgör nu hela 58% av all digital 
försäljning (eMarketer, 2018). M-handel är således en stark bidragande faktor till e-handelns 
fortsatta tillväxt, och med tanke på att 68% av världens befolkning äger en eller fler 
mobiltelefoner, där 72% av dessa använder internet på sin enhet (We Are Social & Hootsuite, 
2018), tror sig utvecklingen inte ta stopp här - utan enligt eMarketers (2018) prognos står 
handeln via mobila enheter föra hela 72% av all försäljning inom e-handel  år 2021.  

En annan faktor som tillåtit e-handeln att fortsätta växa är det fortsatta utvecklandet 
av infrastruktur och logistik. Infrastrukturens utveckling har tillåtit att e-handeln blivit 
tillgänglig för alla, inte endast de som bor i storstäderna (Abrahamsson, Rehme & Sandberg, 
2011). I dagens konkurrenskraftiga e-handelsmarknad spelar även logistiken en stor roll i att 
uppnå ett unikt kundvärde. När priserna längre inte går att pressas blir snabb och smidig frakt 
och retur en konkurrenskraft som kan göra väldigt stor skillnad för e-handelsföretag (BEAst, 
2013). Utvecklingen har även tillåtit två tidigare huvudsakliga invändningar mot e-handel att 
”lösas”, kostsam frakt samt retur och långa väntetider. Idag är det vanligt att gratis frakt och 
retur erbjuds, samtidigt som det ofta erbjuds leveranstider inom någon enstaka arbetsdag. 

E-handeln i stort är beräknad att fortsätta växa i tvåsiffrig takt över de kommande fem 
åren, och förblir således den snabbaste växande formen av handel (Laudon & Traver, 2017). 
Så som bilen, flygplanet och den elektroniska utvecklingen definierat det tjugonde 
århundradet, tror Laundon och Traver (2017) att e-handeln i alla dess former kommer att 
definiera både företagsverksamhet och samhället i det tjugoförsta århundradet vilket vi nu 
lever i.  
 

2.1.3. Livsmedelshandel inom e-handel 

Det finns nog ingenting vi handlar så ofta som vi handlar livsmedel. Att gå till affären och 
köpa framförallt mat är något som är en naturlig del av mångas vardag. I Sverige spenderar vi 
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månadsvis i snitt ca 3000 kr per person på mat (SCB, 2016), vilket gör det till en av våra 
största utgifter månadsvis och utgjorde 2015 18% av den totala hushållskonsumtionen (ibid.).  
 Likt många andra branscher ökar den årliga totala försäljningen inom 
livsmedelshandeln i stadig takt. Från 2005 till 2016 har försäljningen ökat med 58% (SCB, 
2006: SCB, 2016), där en del av ökningen beror på prisökning och fler sålda varor, en annan 
på ökat intresse för dyrare ekologiska och hälsosammare alternativ (SCB, 2015). Var 
livsmedelshandeln istället skiljer sig från andra branscher är i dess låga involvering i e-
handeln.  
 Medan ca två tredjedelar av Sveriges befolkning handlar via nätet (E-barometern, 
2017a) så är det få av dem som faktiskt handlar sina livsmedel där. I en av E-barometerns 
(2013) årliga rapporter visade resultaten att böcker (44%), kläder (40%) och hemelektronik 
(25%) var det som flest svenskar hade handlat online. Livsmedel presenteras på listan som 
det näst sista alternativet på 4%, precis framför alkoholhaltiga drycker.  
 Dessa siffror bekräftas med senare rapporter från E-barometern (2017b) som visar på 
hur 34% av all försäljning via e-handeln i tredje kvartalet år 2017 bestod av kläder och skor, 
följt av 29% skönhet och hälsa, samt 26% media. Livsmedel hamnar här ännu en gång långt 
ner på listan, och utgör endast 10% av e-handelns totala försäljningen. 
 Till skillnad från exempelvis böcker vars försäljningsandel via e-handel är uppemot 
50%, eller modes 14% (HUI Research, 2015), står livsmedel via e-handel endast för 1.4% av 
livsmedelshandelns försäljning under 2016 (Svensk Digital Handel, 2016).  
 Medan livsmedelshandeln är underrepresenterade när det kommer till e-handel, har 
den under senare tid börjat växa i en lovande takt. Medan livsmedelsbranschen ”endast” 
ökade med 4% år 2016 så ökade dess e-handel med 39% (Svensk Digital Handel, 2016). 
Livsmedelshandeln följer således samma trend som övriga branscher inom detaljhandeln när 
det kommer till e-handelns stora utveckling i relation till totala ökningen. Dock ligger 
fortfarande livsmedelshandeln långt bakom andra branscher inom detaljhandeln när det 
kommer till e-handel, och även fast den procentuella ökningen må vara stor, är antalet 
svenskar som faktiskt handlar mat online fortfarande väldigt få i relation till andra branscher.  
 Varför det är så att livsmedelshandeln är så pass underrepresenterad inom e-handel 
har sina förklaringar historiskt sett. Framförallt har det varit en fråga om logistik, där frakten 
av färskvaror inte varit tillräckligt effektiv och lönsam, samt förpackandet av varorna har 
varit för omständligt. Under senare år har det dock funnits många alternativ som erbjuder 
välfungerande tjänster såsom Linas Matkasse och Mathem. Dessa ”mindre” aktörer har under 
en tid visat att det är möjligt, och det är inte förens nu de större aktörerna börjar ta efter.  
 Varför det är så att fler konsumenter inte köpt idén med att handla sin mat online är 
dock en svårare fråga att besvara, en fråga som inte endast kan besvaras i logistik eller 
storföretagens ointresse. Fungerande alternativ har funnits där, men som de presenterade 
siffrorna visar har det svenska folket ändå inte börjat handla livsmedel online i alls samma 
utsträckning som de handlar andra varor. Det finns begränsad forskning inom ämnet ur 
konsumentens perspektiv och vad som ligger till grund för hens hitintills ointresse av, eller 
eventuella okunskap om e-handel som alternativ för livsmedelshandel. Det är detta denna 
studie med hjälp av användarforskning ämnar att undersöka. 



 5 

2.2. Användarforskning 
Att förstå sig på användarens önskan, motivationer och behov är av hög relevans för att 
kunna optimera sin tjänst och/eller produkt och således höja användarvärdet2 och 
användarupplevelsen3 (Cooper, 2014). Ett område som ämnar att verkligen förstå sig på 
användaren är User Research, även kallat användarforskning. Användarforskning används 
idag framförallt inom User Experience Design (UXD) vilket av Interaction Design 
Foundation (n.d) definieras som en process vars syfte är att skapa produkter som bidrar med 
meningsfulla och till produkten relevanta upplevelser. Arvola (2014) menar att det längre inte 
räcker att endast skapa fungerande produkter eller estetiskt tilltalande, utan användarens 
upplevelse som uppstår av användningen är av lika hög relevans. Att skapa en positiv 
användarupplevelse innebär en kombination av produktens användbarhet, känsla vid 
användning och estetiska utseende (Interaction Design Foundation, 2018). För att man ska 
kunna uppnå detta krävs dock en förståelse för vem det är man designar för, och vad denne 
har för behov och önskan. Det är här användarforskning spelar in. Användarforskning kan 
appliceras både före, under och efter UXD-processen för att försäkra sig om att 
användarupplevelsen är så god som möjligt. 

Användarforskning kopplas ofta till grundandet av just designbeslut, men det finns 
flera områden än bara UXD som gynnas av en omfattande och djupgående förståelse av sin 
användare och/eller kund.  

Medan det finns många definitioner av användarforskning och fler 
användningsområden än bara ett, är den generella uppfattningen att det skiljer sig från 
exempelvis mer traditionella kundundersökningar på så sätt att grundpelaren inom 
användarforskning är tron på att förstå sig på användaren och således effektivare kunna 
arbeta mot att uppfylla dennes behov, motivationer och önskningar. Fokus är inte 
nödvändigtvis att endast förstå de ytliga aspekterna såsom vilken plattform användaren 
befinner sig på, eller vilken tid på dygnet hen vanligtvis genomför sina köp - utan har ett 
större kvalitativt och djupgående förhållningssätt där frågorna varför och hur är av lika om 
inte högre relevans än var och när (Usability.gov, n.d: Cooper, 2014). 
 Cooper (2014) identifierar användarforskning som det första steget i en kund- och 
marknadsundersökning. Först bör användaren identifieras, förstås på och konkretiseras, 
därefter kan denna förståelse kompletteras med bredare kund- och marknadsundersökningar 
som fyller de gap den kvalitativa forskningen lämnat efter sig. Roher (2014) menar dock att 
även kvantitativa metoder har sin plats inom användarforskning. Medan de kvalitativa 
metoderna genererar svar på varför och hur något kan lösas, hjälper resultat från kvantitativa 
metoder att prioritera resurser och utgöra vilket problem eller vilken lösning som har högst 
påverkan. 

Coopers och Rohers synsätt är egentligen det samma men väljer att inkludera olika 
mycket under termen användarforskning.  
 

2.2.1. Användarforskning inom E-handel 

Medan just användarforskning som nämnt har en stark koppling till UXD vilket kan anses 
vara något specifikt, och inte nödvändigtvis direkt kopplat till E-handel i ett större perspektiv, 

                                                   
2 Användarvärde är det värde en användare upplever vid användandet av tjänst eller produkt. Värdet kan minska 
eller öka beroende på graden dess behov och förväntningar uppfylls samt graden av exempelvis emotionellt 
engagemang, estetik, ergonomi eller kvalitet (Boztepe, 2007). 
3 Användarupplevelse definieras som den upplevelse en person upplever vid interaktion med mjukvara, produkt 
eller tjänst (Anderson, McRee & Wilson, 2010). 
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går det att finna angreppssätt och metoder som ligger väldigt nära besläktat. Inom 
marknadsföring som är en grundpelare inom e-handel identifieras exempelvis kundinsikt 
(eng. Customer insight). Att definiera kundinsikt menar Laughlin (2014) är väldigt svårt. 
Beroende på vem du frågar får man nästan alltid olika svar, och enligt honom sällan speciellt 
korrekta. Laughlin (2014) presenterar dock en egen definition vilket beskriver kundinsikt 
som: “En icke självklar förståelse av kunden som om man agerar på har potential att ändra 
deras beteende för ömsesidig nytta” (Laughlin, 2014, s.76, min översättning). Det finns en 
generell uppfattning om att kundinsikt lägger mycket fokus på just beteende och andra 
kvalitativa aspekter av ens kund, vilket således skiljer det från den mer klassiska 
marknadsundersökningen. Marknadsundersökningar beskrivs istället som mer statistiskt 
lagda där fokus ligger på förståelsen för en specifik marknad i form av exempelvis 
konkurrens, marknadens storlek och kundens efterfrågan (Appleton, 2011; Feedback Ferret, 
2016; Steber, 2017). Likt inom användarforskning krävs det någon form av datainsamling 
som ligger till grund för den analys som tas kring ens användare/kund. Inom kundinsikt 
kallas detta för konsumentforskning (eng. Consumer Research). Konsumentforskning 
beskrivs av Laughlin (2014) som den del av forskning som genomförs inom marknadsföring 
som istället för att bara visa på vad för beteenden kunden faktiskt har, även besvarar frågan 
varför kunden beter sig som den gör. Medan Laughlin presenterar detta som en del av 
kundinsikt, definieras det enligt BusinessDictionary (n.d) som: “En del av 
marknadsundersökning där preferenser, motivationer av en målgrupp och köpbeteende är 
identifierade…”.  
 Att användarforskning, kundinsikt och konsumentforskning delar samma 
grundprinciper finns det inga tvivel om. Den gemensamma uppfattningen om vikten av att 
förstå sig på de mer kvalitativa aspekterna av ens kund/användare är tydliga i alla tre. 
Definitionerna och applicering av kundinsikt och konsumentforskning är dock desto mindre 
tydlig, och därför identifieras användarforskning vara till studien det mest passande 
angreppssättet. Detta tyder dock på att principerna bakom användarforskning används inom 
fler än bara en del av de många områden som tillsammans skapar en välfungerande e-handel. 
 

2.3. Tidigare forskning 
Vad som skapar en god köpupplevelse eller ökad köpvilja inom livsmedelshandel är något 
som forskare försökt förstå sig på under en längre tid. Medan mängden forskning som 
fokuserar på kundens perspektiv inom livsmedelshandel är begränsad, har det under de 
senaste 20 åren konsekvent undersökts. En koppling vanligt förekommande är den mellan en 
nöjd kund och kundlojalitet. Resultat från Juhl, Kristensen och Ostergaard’s (2002) studie 
tyder på att det finns en tydlig koppling mellan en butiks uppnådda kundlojalitet och dess 
avkastning på genomsnittliga tillgångar. Hur man uppnår denna lojalitet är var kundens 
köpupplevelse och dess generella tillfredsställelse spelar in. Mycket av den existerande 
forskningen utgår just från teorin att en nöjd kund är en bra kund, och målet blir därefter att 
lyckas identifiera vad som ligger till grund för- eller skapar en nöjd och tillfredsställd kund 
inom livsmedelshandel.  
 En studie som ämnar att undersöka just detta är en genomförd av Huddleston et al. 
(2008). De tester flertalet hypoteser kring vad som ligger till grund för tillfredsställelse inom 
livsmedelshandel, och jämför även vikten av dessa faktorer i konventionell mataffär kontra 
‘special-livsmedelsaffär’. Dess resultat tyder på att pris, produktutbud, kvalité och service 
alla är faktorer som bidrog till kundens tillfredsställelse och grad av nöjdhet, men att vikten 
av de olika faktorerna skiljer sig mellan de två olika typerna av livsmedeshandelsaffärer. Det 
visade att service och pris var de viktigaste faktorerna vid handel i special-livsmedelsaffär, 
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medan produktutbud och pris var de viktigaste faktorerna inom konventionell 
livsmedelsaffär.  
 Resultaten från Huddleston et al. (2008) korrelerar dock inte väl med resultaten från 
en studie genomförd av Martinez-Ruiz, Jimenez-Zarco och Cascio (2011) som jämför 
kundtillfredsställelse och nöjdhet i livsmedelshandel mellan USA och Spanien. Martinez-
Ruiz et al. (2011) delar in faktorer som påverkar kundtillfredsställelse i tre olika nivåer. Nivå 
1 är de faktorer som visar sig ha störst påvkerkan på kundtillfredsställelse och är de faktorer 
som visade sig värderas i båda länderna. Nivå 2 innehåller de faktorer som värderas i mindre 
utsträckning eller i bara ett av länderna. Nivå 3 innehåller de faktorer som värderas minst.  
 Medan resultatet från Huddlestons et al. studie tyder på att pris är en viktig faktor för 
att uppnå kundtillfredsställelse inom livsmedelshandel i traditionell butik, befinner sig 
exempelvis reducerade priser under Nivå 3 i Martinez-Ruizs et al. (2011) studie. Var 
studiernas resultatet i viss grad korrelerar är dock i vikten av service och 
kunduppmärksamhet. Nivå 1 bestod endast av mjukare värden, där även butikens atmosfär 
visade sig vara av hög vikt. Andra faktorer som bidrog till tillfredsställelsen under Nivå 2 var 
kvalité och bekvämlighet. Sammanfattat visar Martinez-Ruizs et al. (2011) studie att service 
är vad som värderas högst, följt av kvalité och bekvämlighet, och sist ekonomiska faktorer.   
 En studie av Geuens, Brengman och S’Jergers (2001) utforskar ytterligare vad som 
motiverar och omotiverar kunder inom livsmedelshandel samt hur dessa skiljer sig från annan 
form handel. De motivationer och behov som livsmedelskunder visade sig behöva för att vara 
tillfredsställda med sin livsmedelshandelupplevelse var framförallt kopplade till 
funktionalitet. De funktionella motivationerna som var av högst värde var bekvämlighet, 
sortiment, tillförlitlighet i utbud samt kvalité. Det mjukare värde som även värderades högt 
var även butikens atmosfär. Dessa funktionella motivationer kopplas i slutändan till en stark 
vilja att ens livsmedelshandel ska vara effektiv och tillgänglig. Även sociala aspekter och och 
ett attraktivt pris visade sig ha värde, men där livsmedelshandeln skiljer sig från annan form 
av handel är i kundens initiala inställning. Genom att se på livsmedelshandeln som en 
‘nödvändighet’. Geuens et al. (2001) menar på att annan form av handel anses vara 
avslappnande och mer av en fritidsaktivitet, vilket ställer annorlunda kvar. Där är självaste 
akten att handla eller leta efter produkt en stor del av vad som bidrar till en tillfredsställelse, 
medan i livsmedelshandeln är det snarare att komma hem med en påse full av de produkter 
man planerat att införskaffa.  
 Medan tidigare forskning kring vad, ur konsumentens perspektiv, som värderas och 
eftersträvas inom livsmedelshandel tyder på gemensamma faktorer såsom pris, service, 
bekvämlighet och effektivitet, skiljer den sig desto mer i hur mycket dessa faktorer faktiskt 
påverkar.  
 Forskning som istället berör livsmedelshandel inom e-handel existerar och har även 
det visat sig vara något som forskare försökt förstå sig på under de senaste ca 15 åren. Att 
handla sina livsmedel online har i exempelvis USA varit något som existerat under en längre 
tid, även fast genomslagskraften likt i Sverige fortfarande inte varit speciellt stor (Statista, 
2017). Den mesta relevanta forskningen inom ämnet genomfördes dock mellan år 2000 och 
2005, åren då fenomenet föddes och förståelsen fortfarande var väldigt grund. Sedan dess har 
dock utvecklingen inte skett i den förväntade takten, och nyare forskning som berör just vad 
som får konsumenten att välja livsmedelshandel online eller varför gemene man inte gör det - 
kan utefter min bästa förmåga inte finnas.  
 Tidigare forskning mest relevant till denna studie är forskning genomförd av Hansen, 
Solgaard och Cumberland (2005). Även de identifierade att forskning inom ämnet framförallt 
berörde andra aspekter än konsumenten, såsom logistik och säkerhet. Med konsumenten i 
fokus ämnade de huvudsakligen att undersöka hur uppfattningen om livsmedelshandel online 
skiljer sig mellan de som handlat livsmedel online (1), de som inte handlat men sökt på 
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livsmedelshandelrelaterad information online (2) samt de som inte gjort något av dessa (3). 
Baserat på online-enkät som metod visade resultaten exempelvis att de som väl handlat 
livsmedel online (1) exempelvis såg en mindre risk i att handla livsmedel online, samt 
uppfattade livsmedelshandel online som mindre komplex. De identifierar hur 
livsmedelshandelaktörer behöver anpassa sina tjänster till konsumenter och inte förvänta sig 
att konsumenten anpassar sina liv efter tjänsten. Även olika former av riskminimering 
identifierades vara nödvändigt för att minimera den osäkerhet konsumenter kände kring 
handlandet av livsmedel online.  
 Ytterligare forskning som haft fokus på konsumentens perspektiv är en 
forskningsstudie genomförd av Rasmus och Nielsen (2005). Med fokusgrupper som metod 
ämnade studien att undersöka konsumentens syn på och attityd till livsmedelshandel online. 
Synen på livsmedelshandel online visade sig vara förvånansvärt lik mellan olika grupper av 
erfarenhet. Både de utan erfarenhet samt de med erfarenhet av livsmedelshandel online 
uttryckte i princip samma fördelar samt nackdelar. Det ansågs vara en bekväm lösning av 
nästan samtliga. De uttryckte fördelar i hur butiken alltid var öppen och hur det kunde spara 
en tid till skillnad från att handla i traditionell butik. Priser ansågs vara lägre på internet, även 
fast man var rädd för att missa butiksunika erbjudanden. Möjligheten till att returnera var ett 
orosmoment. Man var även orolig kring hanteringen av färskvaror såsom grönsaker och frukt. 
Deltagarna uttryckte även att den sociala aspekten med att handla i traditionell butik var en 
aspekt som saknades vid online-handel. 
 Senare års forskning täcker generellt andra aspekter av livsmedelshandel inom e-
handel såsom säkerhet och ekonomi. Konsumentfokus kan framförallt finnas i en 
forskningsstudie genomförd av Anesbury et al. (2015) där observation användes som metod 
för att studera hur konsumenter beter sig vid livsmedelshandel online. Resultaten visade 
framförallt hur livsmedelshandel online är effektivt och smidigt, även för de som inte har 
någon erfarenhet inom det. Samtliga köp genomfördes inom 10 minuter och är således inte 
långsammare eller uppfattas som svårare än vad det är att handla i traditionell butik. 
 Med tanke på hur mycket som skett inom vår attityd till och hur vi e-handlar under de 
senaste fem åren finns det förvånansvärt lite forskning som berör varför inte 
livsmedelshandel inom e-handel har följt e-handelns generella utveckling. Medan forskning 
från tidigt 2000-tal försöker besvara frågan är det svårt att tro att omständigheterna då vore de 
samma som de är idag. Allt från den teknologiska utvecklingen, internets tillväxt, e-handelns 
popularitet till utveckling inom logistik ger grund för att tro att liknande studier idag med 
konsumenten i fokus leder till unika resultat som komplement till den redan existerande 
forskningen.  
 Det finns även utrymme för att studera ämnet med logiskt fallande metoder som 
tidigare inte använts. Nuvarande forskning är framförallt baserad på kvantitativa studier där 
online-enkäter eller tester med fokus på kvantitativa värden såsom tid använts som metod. 
Rasmums och Nielsens (2005) studie använde sig av fokusgrupper, vilket är en kvalitativ 
metod, men beskriver samtidigt hur samtycket mellan deltagarna kan ha varit en konsekvens 
av metodvalet som kunde undvikits med hjälp av individuella djupgående intervjuer.  
 

3. Problembeskrivning & Frågeställning 
Med tanke på hur ofta vi handlar någon form av livsmedel, och e-handelns utveckling samt 
stora popularitet - är det svårt att förstå varför endast 1.4% av all försäljning inom 
livsmedelshandeln sker online. Andra branscher har redan tagit stora initiativ inom e-handel, 
där många stora aktörer har gått från att endast sälja i traditionell butik, till att idag ha en stor 
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försäljningsandel från dess e-handel. Livsmedelshandeln har inte följt denna trend, utan de 
stora aktörerna inom branschen har länge visat på ett ointresse för denna typ av utveckling. I 
livsmedelshandelns storföretags frånvaro har mindre aktörer växt fram som lyckats etablera 
sig inom e-handel, och inte förens nu börjar de större aktörerna ta efter. Trots detta är som 
sagt försäljningsandelen via e-handel väldigt låg i dagsläget, något som inte endast går att 
förklara genom storföretagens ointresse. Alternativ har existerat och existerar än idag, ändå 
har konsumenter i landet, i en tid då vi handlar mer online än någonsin, valt att handla det de 
handlar allra oftast, i traditionell butik - livsmedel.  
 Litteratur och tidigare forskning brister i att presentera någon aktuell bild av varför 
konsumenten i sammanhanget inte köpt idén av livsmedelshandel online, något som är viktigt 
att förstå sig på ifall livsmedelshandelns e-handelsaktörer ska kunna ta klivet inom e-handel 
som många andra branscher redan gjort. Denna studie ämnar därför att med hjälp av 
användarforskning som metodologiskt angreppssätt och persona som verktyg för att 
konkretisera insamlad data och illustrera den i form av en fiktiv karaktär som representerar 
konsumenten, ta del av konsumentens perspektiv och undersöka varför konsumenter inte 
väljer att handla sina livsmedel online, i syftet att komplettera redan existerande men 
eventuellt utdaterad forskning samt fylla det gap litteratur och tidigare forskning ännu inte 
fyllt. Således ämnar studien att besvara följande frågeställning: 
 
Frågeställning: Vilka faktorer, ur konsumentens perspektiv, ligger till grund för 
livsmedelshandelns underrepresentation inom e-handel? 
 
Utöver att besvara frågeställningen och således presentera förklaringar och indikationer till 
varför, ur konsumentens perspektiv, livsmedelshandeln är underrepresenterad inom e-handel, 
är målet med studien att presentera vilka aspekter, realistiska eller ej, livsmedelsaktörer 
behöver ta hänsyn till och utveckla eller förbättra för att livsmedelshandeln ska bli en lika 
lyckad handel online, som den är offline.  

Studien är avgränsad till Sveriges befolkning och deras syn på livsmedelshandeln 
inom e-handel ur ett svenskt perspektiv, samt de konsumenter som har möjligheten att handla 
sina livsmedel online, men väljer att fortsätta handla dem i traditionell butik.  
    

4. Metod & Genomförande 
För att just kunna identifiera de faktorer som ligger till grund för livsmedelshandelns 
underrepresentation inom e-handel, ur konsumentens perspektiv, används användarforskning 
som övergripande metodologiskt angreppssätt. Användarforskning som angreppssätt innebär 
ett djupgående fokus på just användaren/konsumenten, kvalitativt fokus, ett urval av 
datainsamlingsmetoder samt användandet av verktyg som hjälper testa produkter och teorier 
eller illustrera resultaten från datainsamling. Denna studie inkluderar inte testandet av 
exempelvis produkt eller prototyp som är en vanligt förekommande aspekt av 
användarforskning inom UXD, utan fokuserar som tidigare nämnt på förståelsen av 
användaren/konsumenten i syftet att kunna ta beslut utefter den kunskapen.  
 Studien ämnar att initialt samla in data om konsumentens perspektiv i form av 
exempelvis dess livsmedelshandelsvanor och motivationer inom livsmedelshandel. Efter 
datainsamlingen är avklarad genomförs analyser av den insamlade datan där målet är att få 
fram tydliga tendenser och mönster i exempelvis konsumentens attityd till- eller kunskap om 
livsmedelshandel. Efter att analyserna är avklarade konkretiseras dessa fynd och ligger till 
grund för skapandet av ett mer relaterbart perspektiv med hjälp av verktyget personas. Med 
personas som väl representerar konsumentens perspektiv färdigställda existerar den grund för 
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att besvara studiens frågeställning. 
 

4.1. Datainsamlingsmetoder 
Som tidigare nämnt finns det två huvudsakliga kategorier av datainsamlingsmetoder, 
kvalitativa och kvantitativa. Den kvalitativa forskningen är utformad för att utforska de 
mänskliga elementen av ett ämne, där specifika metoder används för att undersöka hur 
individer ser och uppfattar världen (Given, 2008). Kvalitativa metoder ämnar oftast till att 
besvara frågan varför (ibid.), och medan antalet kvalitativa datainsamlingsmetoder är många 
- finns det vissa som oftare än andra används inom användarforskning.  

Den kvalitativa intervjun är förmodligen den mest representativa och vanligaste 
förekommande metoden inom kvalitativ forskning och även användarforskning. Vad som 
definierar den kvalitativa intervjun är de öppna frågorna. Öppna frågor tillåter deltagarens 
perspektiv att stå i fokus utan att begränsas av binära eller ledande frågor (Patton, 2002). 

 Även väldigt vanligt förekommande är fältobservationer. För att kunna förstå 
komplexiteten av en situation kan den behöva observeras. Det är inte alltid deltagarnas egna 
förklaring eller uppfattning av en situation räcker till, utan kan då kompletteras eller ersättas 
med observationer från antingen ett yttre- eller deltagande perspektiv (ibid.). 
 Till skillnad från kvalitativ forskning ligger fokus inom kvantitativ forskning istället 
på data som kan kvantifieras och vars resultat i större grad är generaliserbara. Den 
kvantitativa forskningen beskrivs av Carr (1994) som en objektiv och systematisk process 
som oftast används för att testa teori och följer således framförallt den deduktiva processen 
för insamlandet av data tillskillnad från kvalitativ forskning som oftare induktivt skapar teori.  

Utöver kategoriseringen av kvalitativa och kvantitativa metoder placerar även Roher 
(2014) in dem i ett spektrum av beteende- och attitydfokus. Forskning med attitydfokus 
fokuserar på att besvara vad användaren tror, tycker eller har för attityd gentemot något, till 
skillnad från beteendefokus där man istället besvarar vad användaren faktiskt gör och påvisar 
för beteende i en viss situation. Metoder såsom enkäter eller intervjuer har generellt sett ett 
attitydfokus medan framförallt observationer har ett beteendefokus (ibid.). 
 

4.2 Kvalitativa intervjuer 
Den kvalitativa intervjun används i denna studie som datainsamlingsmetod för att fånga 
konsumentens perspektiv. Med tanke på studiens generella attitydfokus till skillnad från 
beteendefokus faller den kvalitativa intervjun logisk som metodval. Som nämnt är även 
kvalitativ intervju med öppna frågor en metod som syftar till att just förstå sig på perspektivet 
av ens deltagare, något som ligger väl i linje med studiens syfte och frågeställning vilket 
kräver en förståelse för livsmedelshandlarnas perspektiv för att kunna besvaras. Studien 
ämnar att förstå konsumentens syn, uppfattning och attityd till ett visst fenomen vilket 
utesluter annars vanliga metoder såsom fältobservationer som exempelvis används för att 
påvisa beteenden. För att försäkra att deltagarnas svar stämmer överens med deras perspektiv 
baseras intervjun kring öppna och icke-ledande frågor. Intervjuformen är semistrukturerad 
vilket innebär förskrivna frågor som ställs till samtliga deltagare, men med utrymme för 
individanpassade följdfrågor eller tilläggsfrågor. Medan en intervju av ostrukturerad och 
konverserande typ må vara den som mest effektivt fångar deltagarens sanna syn och tankar 
om ett fenomen, uppstår problem och svårigheter i att skapa någon sammanhängande slutsats 
av resultaten då svaren från de olika deltagarna kan vara helt osammanhängande eftersom att 
det saknas en enhetlig struktur mellan intervjuerna (Patton, 2002). För att undkomma denna 
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problematik och samtidigt i så hög grad som möjligt låta deltagarnas perspektiv kvarstå i 
fokus uppmanas deltagarna till att utöver att besvara de förskrivna frågorna, tillägga eller 
diskutera fritt inom ämnet.  
 Intervjufrågorna (Bilaga 2) är formulerade för att få en förståelse för följande: 
 
● Deltagarnas nuvarande livsmedelshandelsvanor 

En förståelse för konsumentens nuvarande vanor inom livsmedelshandel anses vara av 
relevans att undersöka för att bilda en förståelse kring konsumentens beteende och hur 
det potentiellt kan främja eller hämma en övergång till livsmedelshandel online.  
 

● Preferenser och motivationer inom livsmedelshandel  
Preferenser och motivationer kring val av produkt samt var man väljer att handla sina 
livsmedel anses vara av relevans att undersöka för att bilda en förståelse kring 
huruvida konsumentens preferenser och motivationer inom livsmedelshandel 
generellt, stöttas eller ej inom livsmedelshandel online.  
 

● Uppfattning om vad livsmedelshandel online är och innebär 
Konsumentens uppfattning kring vad livsmedelshandel online är och innebär ses ha 
en stor potentiell inverkan på dess attityd och inställning till livsmedelshandeln online 
och identifieras således vara en relevant faktor att undersöka.  
 

● Attityd till livsmedelshandel online utefter deras uppfattning 
Att undersöka konsumentens attityd till- och vilka för och nackdelar hen ser med 
livsmedelshandel online, anses relevant för att bilda en förståelse kring både vad som 
värderas högt, samt vad som eventuellt avskräcker med livsmedelshandel online i 
relation till traditionell butik.  
 

● Förklaring till varför de inte väljer att handla livsmedelshandel online 
Insikt i deltagarnas egna förklaring till varför de inte handlar sina livsmedel online 
tros bidra till ytterligare förståelse för eventuella avskräckande faktorer. 
 

● Förklaring till vad som skulle krävas för att de skulle överväga livsmedelshandel 
online 
En förståelse för inte endast varför konsumenten inte handlar livsmedel online utan 
även vad som skulle motivera dem till att göra så, anses potentiellt bidra till 
ytterligare förståelse för motivation inom livsmedelshandel generellt och 
livsmedelshandel online i synnerhet. 
 

Konstruerandet av den kvalitativa intervjun följer framförallt Pattons (2002) 
rekommendationer angående allt från frågornas ordning och hur man bör inleda med frågor 
som är relativt enkla att besvara samt spara åsiktsbaserade frågor till senare i intervjun, dess 
formulering samt presentation. Han lyfter exempelvis vikten av att framstå som neutral i 
presenterandet av frågorna samt hur man bör formulera en öppen fråga för att inte begränsa 
deltagaren i dess svar. Övriga aspekter såsom förberedelser och miljön intervjuerna 
genomförs i följer Turners (2010) rekommendationer. 
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4.2.1 Genomförande & Rekrytering 
Turner (2010) menar att man i så stor utsträckning som möjligt ska utföra studiens intervjuer 
i en till deltagaren naturlig miljö där hen känner sig bekväm nog att uttrycka sig fritt och 
sanningsenligt. Att exempelvis genomföra intervjuerna hemma hos varje deltagare vore dock 
inte möjligt, utan istället genomfördes de i lokaler hos Crossover Creatives kontor i 
Stockholm. Miljön är avslappnad och inbjudande nog för att anses som bekväm, samtidigt 
som den är avskild nog för att slippa störande element. Efter att ha hälsats välkomna 
presenterades informationen från Bilaga 1. De gjordes även medvetna om att intervjun 
kommer att spelas in och en snabb genomgång av hur intervjun kommer genomföras. 
Förutsatt att deltagaren godkände sitt medverkande skrevs samtyckesblanketten under. 
Exempel på aspekter som togs upp därefter var möjligheten för följdfrågor samt hur 
deltagaren uppmanas att dela med sig av annan information än den som efterfrågas förutsatt 
att det är inom ämnet eller något de tror är relevant till studien. I detta stadie ansågs det vara 
viktigt att få deltagaren att känna att det inte finns något rätt eller fel, utan att hen uppmanas 
att dela med sig av så mycket inom ämnet hen kan. Därefter påbörjades inspelningen med 
hjälp av telefon som verktyg och intervjun påbörjades. Frågorna ställdes enligt ordningen 
presenterad i Bilaga 2, men som sagt förväntas följdfrågor förekomma i samtliga intervjuer. 
Intervjuerna varade mellan tio och 30 minuter, vilket med tanke på det relativt få förskrivna 
frågor (8st) ställde krav på att intervjuare ledde deltagaren till att fortsätta utveckla dess svar. 
 Studiens målgrupp identifieras vara de som har någon form av digital vana men gör 
ett aktivt val i att handla sina livsmedel offline, istället för online. Detta innebär att de som 
inte har möjlighet eller förmåga att handla sina livsmedel online inte är av relevans till 
studien.  
 Enligt rekommendation av Turner (2010) och relevant till studiens attitydfokus 
efterfrågas, till de kvalitativa intervjuerna, deltagare som är villiga att öppet och ärligt dela 
med sig av information och sitt perspektiv. Eftersom antalet deltagare till en kvalitativ 
intervju ofta är färre pga. hur tidskrävande datainsamlingsmetoden är samt att ett djup i 
resultatet eftersträvas istället för ett kvantifierbart (Given, 2008), är det av hög vikt att lyckas 
finna deltagare som inte är rädda för att dela med sig av sitt perspektiv. För att i så hög grad 
som möjligt försäkra detta bes potentiella deltagare läsa igenom ett brev (Bilaga 1) som 
summerar vad som förväntas av dem, syftet med studien samt etiska aspekter.  
Den generella och initiala rekrytering av deltagare till de kvalitativa intervjuerna grundas i 
urvalsstrategin “Typical case sampling” vilket enligt Patton (2002) innebär att man väljer 
urval som representerar det “typiska fallet”, dvs normen eller en standard. Eftersom 
målgruppen för potentiella deltagare är så pass stor, och kvalitativ intervju som 
datainsamlingsmetod inte tillåter allt för stora kvantiteter av deltagare, identifieras det vara 
viktigt att finna de som representerar en standard av offline-livsmedelshandlare i så stor grad 
som möjligt. Eftersom målgruppen är så pass stor kommer viss variation och olikheter hos 
individerna fortfarande existera, men syftet är dock inte att fokusera på variation eller 
extremfall vilket förekommer inom andra urvalsmetoder (ibid.) 
 När det kommer till antalet deltagare vid kvalitativa studier menar Patton (2002) att 
det är helt beroende på var i spektrumet av djup och bredd ens datainsamling befinner sig. 
Desto mer omfattande och djupgående varje individuell intervju är, desto mer data kan 
utgöras från ett färre antal deltagare. I denna studie har som sagt de kvalitativa intervjuerna 
ett stort djup, vilket tillåter ett lägre antal deltagare förutsatt att varje intervju förblir 
informationsrik (ibid.). Antalet kvalitativa intervjuer genomförda är 8 stycken. Antalet anses 
vara tillräckligt för att kunna försäkra om att få ta del av flera perspektiv samtidigt som ett 
djup i varje individuell intervju kan bibehållas. För att undvika att ett segment av målgruppen 
är överrepresenterad så eftersträvades och uppfylldes en spridning i följande faktorer: Ålder, 
antal i hushåll, kön och sysselsättning. Deltagarna bestod således av folk mellan åldrarna 23 
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till 66, studenter, arbetande och pensionärer, jämn fördelning mellan kön samt allt från 
ensamstående till hushåll av fyra. Deltagarna rekryterades med hjälp av Crossover Creatives 
nätverk, studentgrupper på sociala medier samt med hjälp av bekantas vänskapsnätverk. 
Rekryteringen utgick från att undvika något form av bekvämlighetsurval och personer mer 
personlig koppling till intervjuare undveks därför.  
 

4.2.2 Analysmetod 

Efter att samtliga intervjuer är avklarade påbörjas transkriberingen av den insamlade datan. 
Den transkriberade datan analyseras sedan med hjälp av tematisk analys av induktivt slag. 
Tematisk analys är en vanligt förekommande analysmetod vid just kvalitativ datainsamling 
(Braun & Clark, 2006) som innebär identifiering och gruppering av teman i den insamlade 
datan. Övergripande är syftet med tematisk analys är att identifiera mönster i data som anses 
vara relevanta för att besvara ens frågeställning. En viktig detalj som Braun och Clarke 
(2006) nämner är att ett tema inte nödvändigtvis behöver vara av stor kvantifierbar vikt, utan 
snarare att det fångar något viktigt i relation till frågeställningen.  
 Denna studie följer Braun och Clarkes (2006) steg för steg guide för hur man kan 
genomföra den tematiska analysprocessen på kvalitativ data. Värt att nämna är dock att de 
även nämner hur denna form av analys inte är en linjär process utan att det är förväntat att vi i 
viss grad hoppa mellan de olika faserna.  

Fas 1: Bekanta dig med din data 
Braun och Clarke (2006) menar på att innan man kan börja faktiskt analysera datan krävs det 
att man är väl bekant med den. De föreslår att man fördjupar sig i datan genom upprepad 
läsning. Man bör även redan i denna fas börja leta efter generella mönster och data av extra 
högt värde. Genom att själv ha samlat in datan och sedan aktivt gått igenom den 
transkriberade datan därefter, skapar man sig en generell uppfattning som underlättar när väl 
kodningsfasen påbörjas.  
Fas 2: Initial kodning 

Med tanke på att en transkribering kan nå upp till hundratals sidor, är det i princip omöjligt 
att få en bra översikt utan att delas upp i mindre delar vilket vanligtvis genomförs genom 
någon form av kodning. Kod identifierar en egenskap hos datan oftast kopplad till semantik 
eller innehåll som tror sig vara av intresse för analytikern. Kodning hjälper således att länka 
samman delar av data som har en gemensam mening, med varandra. Kodning kan ske 
manuellt eller med hjälp av datorprogram. I denna studie genomförs det manuellt.  

Fas 3: Leta efter teman 
När väl datan är insamlad och kodad påbörjas fasen av att leta efter potentiella teman. Till 
skillnad från kodning som har en ganska hög detaljnivå skiftas fokus i denna fas till en mer 
övergripande detaljnivå. Essensen av denna fas är att börja analysera de kodgrupperingar som 
skapats i tidigare fas vilket involverar att sortera olika grupper av kod till ett mer generellt 
och mersägande tema. Det är vanligt att i denna fas ta hjälp av visuella hjälpmedel såsom 
tankekarta eller post-its för att skapa sig en överskådlig bild av exempelvis hierarkier av 
teman. Teman kan exempelvis delas in i huvudteman och delteman, vad som avgör detta kan 
vara hur mycket kod som ligger till grund för temat, eller hur relevant det anses vara till 
frågeställningen.  
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Fas 4: Granskning av teman 
Denna fas påbörjas när ens initiala teman är färdigställda. Fasen involverar att förfina de 
redan existerande teman, samt att eventuellt exkludera vissa teman som visar sig ha för lite 
stöd eller slå samman teman som ligger varandra för nära. Fasen delas upp i två delar. I den 
första delen ligger fokus på att granska huruvida koden som ligger till grund för temat är 
starkt nog eller korrekt grupperat. Om ett tema sedan blivit förfinat eller redan var bra nog, 
går det vidare till del två. I del två skiftar man fokus från koden som ligger till grund för 
temat och fokuserar istället på hur temat ställer sig i relation till ens frågeställning och den 
insamlade datan i helhet. Målet är att ens teman väl ska representera den insamlade datan. 
Visar det sig att den inte gör det behöver man gå tillbaka till del ett och återigen granska vad i 
ens kodning som ligger till grund för temans missrepresentation.  
Fas 5: Definiera och nämn teman 

Denna fas fokuserar på att djupare analysera och definiera de teman som nu är framtagna och 
granskade. De menar att man för varje framtaget tema nu bör skriva en egen analys som 
identifierar den ‘berättelse’ som varje tema berättar i relation till ens frågeställning. Det är 
viktigt att man i denna fas tydligt kan definiera vad ens teman är, och vad de inte är. Ett test 
för att försäkra detta beskriver de vara att man nu bör kunna sammanfatta temats omfattning 
och innehåll i en kortare mening. Är det inte så pass tydligt att detta kan göras med samtliga 
teman föreslår de ytterligare revidering. 
Fas 6: Skapa rapport 

Den sjätte och sista fasen fokuserar på hur man går från att ha färdiga teman, till att 
presentera dem i rapport. Just denna fas har inte speciellt mycket relevans till utförandet av 
analysen i sig utan istället hur den bör presenteras. Med tanke på studiens fokus på 
konsumentens perspektiv och dess exempelvis motivationer, preferenser och attityder, 
används istället personas (Rubrik 4.4) som visualiseringsverktyg för resultatet från den 
tematiska analysen. 

 
Som nämnt i början av denna rubrik genomförs en tematisk analys av induktivt slag. Att 
analysmetoden är induktiv innebär att analysen inte är driven av forskarens förutbestämda 
hypotes eller någon specifik teori, utan istället appliceras ett ‘bottom up’ tänk som i 
sammanhanget innebär att man kodar data utan att placera den i någon förutbestämt ramverk. 
Just det induktiva angreppssättet anses passande för studien med tanke på frågeställningens 
väldigt utforskande natur. Studien ämnar att skapa teori utefter den insamlade datan utan att 
någon förutbestämt hypotes eller teoretiskt ramverk.  
 

4.4 Persona 
Ett verktyg som används inom användarforskning för att just identifiera, förstå sig på och 
konkretisera användaren är personas. Med data insamlad från riktiga användare som grund är 
det övergripande syftet med personas att skapa en realistisk representation av ett specifikt 
användarsegment (Dam & Siang, 2018). En välskapad persona kan skifta fokus från abstrakt 
demografi till de faktiska behoven, önskningarna och motivationerna hos ens riktiga 
användare (Stickdorn & Schneider, 2012).  
 En persona kan skilja mycket från en annan, men visualiseras nästan alltid i form av 
en fiktiv karaktär vars egenskaper speglar det faktiska användarsegmentet. Vilken typ av 
information som presenteras i personan beror dock på dess syfte. Nielsen (2013) delar upp 
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personan i fyra olika perspektiv där angreppssättet och fokus skiljer sig beroende på vad det 
slutliga målet med personan är. Följande är de tre vanligast förekommande perspektiven samt 
de tre av Nielsens fyra som har sin grund i faktiskt datainsamling: 
● Den Målinriktade Personan har ett genomgående fokus på att förstå vad som driver 

användaren. Med fokus på användarens attityder, motivationer, mål och behov etc. är 
målet med denna typ av persona att definiera vad det är som motiverar användaren till 
handling. Den målinriktade personan har sin grund i psykologin och fokuserar således 
framförallt på beteendet hos användaren. Denna typ av persona är generellt sett mer 
praktiskt lagd och inkluderar, till skillnad från andra typer av personas, mindre 
“onödig” information (såsom längd, favoritmaträtt etc.) för att lämna mer utrymme 
för den beteenderelaterade.  

● Den Rollbaserade Personan har likt den målinriktade personan också en viss grad av 
beteendefokus. Denna typ av persona har dock även ett stort fokus på vilken roll 
användaren har i en organisation, en handel eller i världen i stort. Man tror att en 
förståelse för vilken roll ens persona spelar i det verkliga livet kan hjälpa en ta bättre 
anpassade beslut. Vanliga frågor man försöker besvara inom den rollbaserade 
personan är “Vad krävs av denna roll för att X ska fungera?” eller “Vem eller vilka 
påverkas av denna rolls handlingar?”.  

● Som namnet tyder är syftet med Engagerande Personas att få exempelvis designers 
engagerade i användaren. Man tror att ju fler som engagerar sig i personan och ser 
dem som “verkliga”, desto sannolikare är det att man kommer överväga dem i 
processen av framtagandet av tjänst eller produkt, och ska även hjälpa att skapa 
känslan av att man vill ta fram bästa möjliga tjänst eller produkt för denna användare. 
Denna typ av persona har mycket fokus på mjukare värden såsom känslor, även deras 
psykologi samt bakgrund och vad som gör dem relevanta i sammanhanget. Detta 
perspektiv betonar även hur berättelse kan ge liv åt personan och den användare man 
försöker ta hänsyn till.  

 
Gemensamt för alla ovanstående perspektiv av persona är att den endast är så bra som den 
insamlade datan den är baserad på. Persona är framförallt ett verktyg för att konkretisera 
användaren utifrån insamlad data, och dess användbarhet är således helt beroende av 
bakomliggande datainsamling (Usability.gov, n.d).  
 Personas identifieras vara ett relevant verktyg till studien eftersom en realistisk 
representation av ett användarsegment underlättar processen att förstå sig på vilka 
egenskaper, motivationer och behov som i slutändan definierar segmentets perspektiv. Likt 
hur en UX designer använder sig av personas som grund för deras designbeslut, används de i 
denna studie för att utgöra vilka aspekter av konsumentens perspektiv som tros ligga till 
grund för livsmedelshandelns underrepresentation inom e-handel. Personan blir således i 
denna studie representationen och utgångspunkten för konsumentens perspektiv. 
 Både antalet personas eller dess utformande och design är helt beroende av den 
insamlade datan och går således inte efter något förutbestämt regelverk. Personan grundas 
istället i de framtagna teman ur studiens tematiska analys och används som ett 
visualiseringsverktyg för dess fynd. Som nämnt är ett syfte med personan att konkretisera och 
visualisera datainsamlings fynd på ett sätt som representerar och skapar ett mer relaterbart 
perspektiv. Ju mer abstrakt och komplex resultaten från studiens tematiska analys visar sig 
vara, desto större betydelse och värde får personan som verktyg för att hjälpa besvara 
studiens frågeställning. Visar sig fynden från den tematiska analysen vara mindre komplexa 
och enkla att tolka, minimeras värdet av personas som visualiseringsverktyg. Oavsett anses 
personas dock vara ett användbart verktyg för att visualisera analysens resultat, framförallt 
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för att ha ett konkretiserat och samlat perspektiv att utgå ifrån vid bevarandet av 
frågeställningen och som grund för diskussion. 

Den målinriktade personan identifieras vara det perspektiv av persona som ämnar sig bäst 
som verktyg för att hjälpa besvara studiens frågeställning. Som nämnt har den ett fokus på att 
presentera information som hjälper att förstå vad som driver användaren till handling såsom 
dess attityd, mål, behov och vad som motiverar hen. Detta ligger väl i linje med den 
förståelse som den kvalitativa intervjun ämnar att skapa. Ett perspektiv av persona innebär 
inte några tydliga regler i utformandet, utan snarare en förklaring till målet och syftet med 
den framtagna personan (Nielsen 2013). Anledningen till att det målinriktade perspektivet 
appliceras är således för att tydliggöra syftet och målet med personan, samt skapa ett ramverk 
för typen av information som bör presenteras.  
 

4.5 Forskningsetiska principer 
För att uppnå det grundläggande individskyddskravet tar studien hänsyn till de fyra enligt 
Vetenskapsrådet (n.d) huvudkraven på forskning. I det brev som skickas ut till alla potentiella 
intervjudeltagare (Bilaga 1) presenteras deltagare med den nödvändiga information för att 
individskyddskravet skall kunna anses vara uppfyllt. Vid intervjuer presenteras Bilaga 1 
ytterligare en gång innan påskrivande av samtycke sker.  
 Det första kravet är informationskravet vilket innebär att forskaren skall informera 
de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. Redan i Bilaga 1 görs 
potentiell deltagare medveten om vad syftet med studien är och vad deras bidragande till 
studien kommer att innebära. Den exakta frågeställningen undviks dock att beröra på grund 
av risk för att det skulle påverka deltagarnas respons.  
 Det andra kravet är samtyckeskravet vilket kortfattat innebär att deltagaren själv har 
rätt att bestämma över sin medverkan i studien. För att påvisa deltagarnas samtycke bes det 
att skriva under Bilaga 1 vilket tyder på att de förstått och samtycker med deras medverkan. 
Eftersom studien inte anses vara av känslig karaktär samt att ingen deltagare är under 15 år, 
krävs inget ytterligare samtycke från exempelvis målsman. En regel inom detta krav är även 
att deltagaren ska ha rätt till att själv bestämma hur länge eller på vilka villkor hen vill delta, 
samt att hen även ska kunna avbryta sitt medverkande när som helst utan att utsättas för något 
otillbörlig påtryckning eller påverkan.  
 Det tredje kravet är konfidentialitetskravet vilket innebär att uppgifter om alla i en 
undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och 
personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. För att 
ta hänsyn till detta lagras personliga uppgifter om deltagare på en personlig dator utan 
tillgänglighet till någon än studieansvarig. Studien hanterar i övrigt inga känsliga uppgifter. 
 Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet vilket innebär att uppgifter insamlade 
om enskilda personer endast får användas i forskningsändamål. Data insamlad från användare 
kommer inte på något vis spridas för användning utanför forskningsändamål, vilket 
deltagarna upplyses om.  
    

5. Analys & Resultat    

Efter att de inspelade intervjuerna blivit transkriberade påbörjades analysen av den insamlade 
datan. Som nämnt följer studiens tematiska analys Braun och Clarkes (2006) 
rekommendationer där Fas 1 syftar till att bekanta sig med datan och skapa sig en generell 
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uppfattning om potentiella mönster. Den transkriberade datan lästes igenom flertalet gånger, 
och generella mönster och uppfattningar skrevs ner. Därefter påbörjas Fas 2 vilket innebar 
kodning och kategorisering av den transkriberade datan. Genom att identifiera och gruppera 
liknande begrepp, uttryck eller andra mönster i datan skapades en mer övergriplig och 
konkretiserad bild av vilka mönster datan visar på. 
 
 

 
(Figur 1: Urklipp ur kodning) 
 

Efter att 11 grupperingar inom 8 olika kategorier identifierats och presenterats i ett Excel-ark 
(Figur 1) påbörjas sedan de faser som ämnar att skapa och revidera de ur kodningen 
framtagna teman. Processen gick till så att efter ett eventuellt tema identifierades, skrevs de 
ner med exmpelcitat från intervjuerna som lade till grund för temat. Exempelvis: 
 
Effektivitet och bekvämlighet ligger till grund för valet av var man handlar sina livsmedel 
Vid frågan om vad som får dem att välja var de handlar sina livsmedel var samtliga deltagare 
överens om att exempelvis tillgänglighet, närhet och/eller bekvämlighet var viktiga faktorer.  
 “Det handlar om var jag är någonstans, närliggande” 
 “Man handlar där det är som bekvämast, ofta avståndet som avgör det” 
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 “En balans av att det ska vara närliggande och smidigt att ta sig till” 
 “I vårt fall eftersom vi har en butik rakt över gatan, handlar vi mycket där” 
 
Kvalitét på färskvaror ifrågasätts vid köp av livsmedel online 
En oro som många av intervjudeltagarna upplevde var hanterandet och kvalitén på färskvaror 
vid livsmedelshandeln online.  
 “Jag tror att de måste ge detta kvalitétslöftet, att man känner att de inte väljer den
 sämsta köttbiten” 
 “Livsmedel kan också skilja sig en från en annan, köttbit med mer eller mindre kött  
 och mer eller mindre marinerad” 
 “Man ser inte produkten man beställer, man vill kunna känna och klämma” 
 
Enligt beskrivning av Fas 3 formulerades teman i form av en tankekarta som både hjälper få 
en överskådlig bild av de identifierade teman, och även en förståelse för dess hierarkier och 
relationer till varandra. Fas 3 och Fas 4 genomfördes samtidigt där de var en iterativ process 
av att identifiera potentiella teman baserat i kodningen, för att sedan ställa dessa i relation till 
studiens frågeställning och således avgöra i vilken nivå av hierarki temat placerades, eller 
huruvida det skulle inkluderas i hierarkierna överhuvud taget. Samtliga initialt identifierade 
teman behölls dock, och Fas 4 vilket innebar granskning av tema fokuserade således på att 
förstå hur relevanta teman var snarare än vilka som skulle exkluderas eller sättas samman.  
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(Figur 2: Tankekarta över framtagna teman indelade i hierarkier) 

 
Med analysens samtliga teman identifierade påbörjades den femte och sista praktiska fasen av 
den tematiska analysen. Fas 5 innebär som sagt att analysera de identifierade teman, och 
förstå sig på dess berättelse i relation till ens frågeställning. När ett tema nått denna fas bör 
det redan i viss grad vara relevant för att besvara studiens frågeställning, och denna fas 
utnyttjades för att i högre detaljnivå beskriva innebörden av de identifierade teman. Medan 
samtliga teman i viss grad redan kort sammanfattats i tankekartan (Figur 2), applicerades 
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Braun och Clarkes (2006) test som innebär att varje tema ska vara så pass konkret att det ska 
gå att summeras i en kortare mening. Resultaten av Fas 5 är de som presenteras i Fas 6. 
 Efter att samtliga teman definierats och djupare beskrivits, påbörjas Fas 6 vilket är 
presenterandet av de framtagna teman. Som nämnt följer denna fas inte Braun och Clarkes 
(2006) rekommendationer, utan resultatet av den tematiska analysen presenteras i form av det 
i användarforskning vanligt förekommande visualiseringsverktyget; persona. Med tanke på 
en enhetlighet, och ett resultat som i stor grad presenterar ett gemensamt perspektiv, skapades 
en persona. Med tanke på studiens syfte i att förstå sig på ett perspektiv, och det målinriktade 
perspektivet av persona som ramverk, består personan nästan uteslutande av 
beteenderelaterad och attitydrelaterad information.  
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(Figur 3: Persona, den traditionella livsmedelshandlaren) 
 
Resultatet av den tematiska analysen är således Johan Persson, den traditionella 
livsmedelshandlaren. Han representerar det perspektiv som identifierats baserat på studiens 
kvalitativa intervju och dess uppföljande analys. Hans perspektiv är således det perspektiv 
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som utgås ifrån vid besvarande av studiens frågeställning: Vilka faktorer, ur konsumentens 
perspektiv, ligger till grund för livsmedelshandelns underrepresentation inom e-handel? 
 

6. Diskussion & Slutsats 

6.1 Resultat  
Resultatet från studien tyder på att det finns tydliga för- och nackdelar med livsmedelshandel 
online ur konsumentens perspektiv. I linje med tidigare forskning kring vad som motiverar 
livsmedelshandelskunder och bidrar till en tillfredsställd och nöjd kund, anser Johan Persson 
att effektivitet och bekvämlighet är de allra viktigaste faktorerna vid livsmedelshandel. Ett 
intressant fynd är hur just effektivitet och bekvämlighet är den största motivationen i valet var 
Johan handlar sina livsmedel - vanligtvis framför faktorer såsom utbud och pris, samtidigt 
som den största fördelen Johan ser med att handla livsmedelshandel online, är just hur 
effektivt och bekvämt det faktiskt är. Med tanke på hur högt Johan värderar denna effektivitet 
och bekvämlighet, och ser onlinehandel både som effektivare och bekvämare än den 
traditionella handeln, tyder det på att det finns god anledning för Johan att handla sina 
livsmedel online, men att det samtidigt finns en eller flera starka nog faktorer som får honom 
att avstå.  
 Som nämnt under Rubrik 4.2 var ett syfte med studiens datainsamling att förstå sig på 
konsumentens uppfattning om vad livsmedelshandel online är och innebär, samt undersöka 
om det finns någon eventuell okunskap inom ämnet. Detta identifieras dock inte vara en 
faktor till Johans val av att handla offline, utan Johan visade snarare på att ha en relativt bra 
förståelse för livsmedelshandel online. De faktorer som identifieras skapa den oro hos Johan 
som får honom att avstå att handla majoriteten av sina livsmedel online är i hög grad 
kopplade till leverans. Oron kring leverans kan delas upp i följande två delar: 
 
1. Först och främst visar Johan en oro kring att behöva vara hemma en viss tid för leverans. 
Till skillnad från böcker eller kläder som kan ligga på närmaste utbud tills att du känner för 
att hämta ut dem, kräver livsmedel att du är där vid leverans. Ser vi exempelvis till Mathem 
så har de ett fönster av fyra timmar där leveransen kan ske, och Johan oroar sig över risken 
att leveransen kommer olägligt, exempelvis när han nattar sin dotter eller helt enkelt när han 
inte har lust.  
 
2. Den andra faktorn är kopplad till hans vana och i viss grad vilja till att spontanhandla. 
Johan föredrar som sagt inte att planera sin livsmedelshandel allt för mycket, utan är gärna 
flexibel och handlar beroende på vad han eller familjen är sugen på. Livsmedelshandel online 
kräver en högre grad av planering, speciellt om det ska vara fördelaktigt ekonomiskt. Med 
tanke på både leveranstider och fraktkostnader stöttar livsmedelshandeln online således inte 
Johans beteende och handelsvanor.  
 
Utöver leverans visade sig även bristen på kontroll vid val av färskvaror vara ett annat 
orosmoment som uppstår vid online-handel, men inte offline. Medvetenheten kring hur en 
färskvara kan skilja sig från en annan är vad som skapar oron. En entrecote kan ha olika 
mängder fett, och en banan kan vara mer eller mindre mogen. Johan ser bristen på frihet i 
valet av färskvara som något negativt, och är osäker kring huruvida livsmedelshandel online 
kan försäkra om samma kvalité på färskvara som när han får välja själv i butik.  
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 Var dessa fynd har relevans till frågeställningen är i deras unikhet till just 
livsmedelshandel online. Både leveransen av livsmedel och de stora skillnaderna i en 
färskvara till en annan, är båda orosmoment som är unika för just livsmedelshandeln. Dessa 
går inte att applicera på exempelvis bokhandeln eller klädeshandeln som i studien tas upp 
som två exempel på branscher mer framgångsrika inom e-handel. Som sagt kan böcker och 
kläder hämtas ut när det passar än själv, vilket inte är lika möjligt med färskvaror. En bok är 
även identisk till en annan av samma upplaga, vilket inte är fallet vid en köttbit eller en frukt.  
 Som sagt finns det ett stort värde för Johan att handla sina livsmedel online om man 
ser till vad som motiverar honom inom livsmedelshandel, vilket bör betyda att vikten av 
dessa orosmoment är desto större. Eftersom okunskap längre inte är en faktor att ha i åtanke, 
finns det anledning att tro att oron kring leverans och val av färskvaror således överväger de 
självklara fördelarna Johan ser med livsmedelshandel online.  
 Dessa resultat och tendenser stämmer väl överens med tidigare forskning inom ämnet. 
Resultaten från Rasmus och Nielsen (2005) studie visar på hur fördelarna med 
livsmedelshandel ansågs vara bekvämlighet, och hur det tillät än att spara tid, medan 
deltagarna visade på en oro kring hantering av färskvaror såsom grönsaker och frukt.  
Även resultaten från Anesbury et al. (2015) visade på hur livsmedelshandel online är effektiv 
och smidig, även för de utan erfarenhet inom det.  
 Studiens resultat går även i linje med forskningen genomförd av Geuens et al. (2001) 
om livsmedelshandel i traditionell butik som tyder på att de funktionella aspekterna av handel 
såsom effektivitet och bekvämlighet värderas extra högt inom livsmedelshandel i relation till 
andra former av handel.  
 Gällande pris grad av påverkan på konsumentens tillfredsställelse vid 
livsmedelshandel, något som graderades väldigt olika i tidigare forskning genomförd av 
Huddleston et al. (2008) och Martinez-Ruiz et al. (2011), visade Johan på en generell 
motivation i valuta för pengarna. Vid val av produkt behövde den inte nödvändigtvis vara den 
billigaste, men dess pris har en tydlig påverkan vid valet av vara. Denna studies resultat 
hjälper inte nödvändigtvis bekräfta pris grad av påverkan av tillfredsställelse, utan snarare 
pris relevans vid val av livsmedelelsvara och som en generell motivator samt faktor inom 
livsmedelshandel.  

Denna studiens resultat bekräftar de upplevda fördelarna med livsmedelshandel 
online, samt oron kring hanterandet av färskvaror. Unikt resultat för denna studie är dock 
leverans som primärt orosmoment. De två orosmomenten kring leveranser och bristen på 
kontroll över val av färskvaror identifieras således vara de tre huvudsakliga faktorer som 
ligger till grund för varför konsumenten drar sig från att handla sina livsmedel online även 
fast den upplever ett tydligt värde i det. 

 

6.1.1 Praktisk applicering 

Utöver att besvara studiens frågeställning var ett mål med studien att presentera vilka 
aspekter, realistiska eller ej, livsmedelsaktörer behöver ta hänsyn till och utveckla eller 
förbättra baserat på studiens resultat. Ser vi till båda aspekterna av oron kring leverans, skulle 
oron kunna stillas med hjälp av snabbare och mer precisa leveranser. Oron kring att behöva 
vara hemma väntandes under längre perioder, samt att leveransen eventuellt kommer olägligt 
under denna tidsperiod skulle stillas ifall man lyckas uppnå ett kortare fönster av leverans. 
Använder vi Mathem som referens, en sida nästan samtliga deltagare hade hört talas om, är 
fönstret för leverans mellan 2-4 timmar beroende på tid på dygnet. Medan det är omöjligt att 
avgöra exakt hur mycket kortare fönstret för leverans skulle behöva vara för att Johans oro 
skulle stillas, finns det anledning att tro att om den skulle minska markant, skulle även Johans 
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oro.  
 Den andra aspekten av oro kring leverans var just att det inte stöttade Johans spontana 
handel av livsmedel. Utan att veta exakt hur snabbt ens livsmedelsvaror är levererade vid 
beställning via e-handel, var Johans uppfattning att det var lång tid nog att det skulle kräva 
mer planering. Använder vi ännu en gång Mathem som referens, erbjuder de leverans tidigast 
dagen efter. En snabbare leverans som tillåter Johan att vara ännu spontanare i sin handel 
skulle tillåta en mindre smärtsam övergång från traditionell butik till livsmedelshandel online. 
 Hur man får Johan att inte känna på en brist av kontroll över val av färskvaror vid 
livsmedelshandel online är något svårare att spekulera i. Först och främst identifieras det vara 
viktigt för livsmedelshandelaktörer att ha en kvalitétsförsäkran som försäkrar att kvalitén på 
färskvaror är enligt konsumentens förväntan. Detta löser dock inte problemet med preferens 
kring färskvaror. Livsmedelshandeln online skulle vidare gynnas av att erbjuda fler alternativ 
till en vara, exempelvis; istället för att endast kunna välja en banan, tillåts man välja en banan 
i flera olika mognadsgrader.   
 

6.2 Metod 
Med användarforskning som metodologiskt angreppssätt och den kvalitativa intervjun som 
datainsamlingsmetod har studien ett tydligt kvalitativt fokus. Med det kvalitativa fokuset 
följer ett lägre antal deltagare med en mindre möjlig spridning. Medan kvalitativ metodik 
även i efterhand anses vara det som passade bäst för att besvara studiens frågeställning, finns 
det en bristande generaliserbarhet i studiens resultat. En spridning i variabler såsom ålder, 
kön, sysselsättning och antal i hushåll eftersträvades, men samtliga var exempelvis från 
Stockholm, och huruvida resultatet hade skiljt sig om studiens deltagare bodde i en annan del 
av landet är svårt att avgöra. I linje med syftet med kvalitativ metod, är inte syftet med 
studien att uppnå statistiska och kvantifierbara resultat, utan snarare essensen och en djupare 
förståelse av det undersökta. Studiens externa validitet kan därför ifrågasättas, dock anses 
studien väl ha undersökt vad den ämnade att undersöka, och studiens resultat visar på tydliga 
mönster som ligger till grund för besvarandet av frågeställningen - därav argumenteras för att 
studiens interna validitet är desto högre.  
 Persona som visualiseringsverktyg för studiens resultat visade sig framförallt fylla ett 
tydligt vid genomförare av studien då det skapade ett tydligt perspektiv att utgå ifrån när 
diskussion kring- och slutsatser skulle dras utifrån resultatet. Medan det inte går att 
färdigställa i förhand är förhoppningen även att man som läsare ska få en tydligare förståelse 
för perspektivet och således lättare förstå både resultat och följande resultatdiskussion.  
 För att försäkra om en högre extern validitet var den initiala tanken att komplettera 
resultaten från den kvalitativa intervjun med en kvantitativ online-enkät som därefter kunde 
förstärka, bekräfta eller brista fynden från den tematiska analysen. På grund av tidsbrist 
kunde dock denna typ av metodtriangulering inte genomföras. Studien kvarstår således som 
hypotesskapande snarare än hypotesskapande samt i viss grad hypotesprövande.  
 

6.3 Samhälleliga och etiska aspekter 
Att e-handeln har haft en stor inverkan på samhället är det inget tvivel om, allt ifrån hur 
verksamheter drivs till hur vi som konsumenter handlar påverkas av en marknad som blir allt 
mer digitaliserad. Folk ser fortfarande mervärde i att handla i fysisk butik, och även fast e-
handel och traditionell handel i viss grad konkurrerar om samma kunder, samexisterar dem 
idag inom de flesta branscher. E-handeln fortsätter dock växa i en betydligt högre takt än 



 25 

handeln generellt, och spås fortsätta växa i tvåsiffrig takt de kommande fem åren (Laudon & 
Traver, 2017). Ifall e-handeln fortsätter växa i dagens- och den förutspådda takten finns det 
anledning att tro att utbudet av fysisk handel kommer att minska. En minskad fysisk handel 
ställer högre krav på människors kompetens inom e-handel, och dess digitala vana generellt. 
Medan trafiken till fysisk butik må kvarstå i stora städer och framförallt hos större aktörer, 
kan mindre aktörer och mindre städer bli lidande. Medan antalet fysiska butiker i en stad kan 
påverka folks möjlighet till handel generellt, bör konsekvensen av ett minskat antal 
livsmedelsbutiker ha en desto större inverkan. Som nämnt är livsmedelshandel förmodligen 
den vanligaste formen av handel, samtidigt som den är nödvändig. Ju färre 
livsmedelshandelsbutiker som existerar, desto högre krav ställs det på att folk förstår hur man 
handlar samt faktum att man har möjligheten att kan handla online. Medan en digitalisering 
av livsmedelshandeln kan försvåra det för vissa, finns det även tydliga positiva konsekvenser.  
Med tanke på hur ofta vi handlar livsmedel, samt hur många som är tvungna eller väljer att ta 
bilen till affären - bör en ökad e-handel inom livsmedelshandel potentiellt kunna bidra med 
fördelar ur ett miljöperspektiv. Studiens resultat tyder även på att folk handlar flertalet gånger 
i veckan, och en ökad användning av livsmedelshandel online skulle således kunna minska 
mängden biltrafik och således koldioxidutsläpp. 
 Ytterligare en samhällelig aspekt är antalet jobb livsmedelshandeln idag skapar. Det 
finns ungefär 4000 livsmedelsaffärer i Sverige, med ca 100.000 anställda (HUI Research, 
2017). Medan e-handeln skapar utrymme för andra typer av tjänster, skulle ett färre antal 
livsmedelsaffärer innebära att många svenskar skulle mista eller behöva byta jobb. Detta 
följer dock samhällets generella utveckling, där fler och fler branscher inom handel drivs mer 
och mer av dess e-handel.  
  

6.4 Framtida arbete 
Baserat på denna studies resultat vore nästa steg att pröva huruvida resultaten går att 
applicera på populationen. Resultatet visar på indikationer kring vilka faktorer som ligger till 
grund för livsmedelshandelns underrepresentation inom e-handel, ur konsumentens 
perspektiv, och skapar således grund för hypotes. För att kunna försäkra om dessa hypoteser 
faktiskt är applicerbara utom studiens stickprov, skulle en hypotesprövande studie med fokus 
på kvantifierbar data och resultat falla logiskt.  
 Som tidigare nämnt är även denna studie begränsad till Sverige och svenskarnas 
livsmedelshandelsvanor och uppfattning kring livsmedelshandeln online. Det finns anledning 
att tro att både livsmedelshandelsvanor och uppfattningen kring livsmedelshandeln online 
skiljer sig i andra länder där livsmedelshandeln online består av helt andra aktörer, och har 
kommit längre eller kortare inom dess utveckling. Att genomföra en jämförande studie av 
denna studies resultat och motsvarande studie i annat land vore således av intresse för att 
förstå huruvida denna studies resultat är begränsat till svenskar, eller om det är bredare 
applicerbart.  
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7. Slutsats 
Vilka faktorer, ur konsumentens perspektiv, ligger till grund för livsmedelshandelns 
underrepresentation inom e-handel? 
 
Baserat på studiens resultat, dess följande diskussion samt med stöd från tidigare forskning – 
har en grund för besvarandet av studiens frågeställning identifierats. Tre primära faktorer 
identifierades som tros på ett eller annat sätt bidra till livsmedelshandelns underrepresentation 
inom e-handel.  
 
• En upplevd oro kring leverans av livsmedelsvaror. Leveransen av livsmedelsvaror 

upplevs ställa högre krav på att man behöver vara hemma under en viss tidsperiod, 
samtidigt som det finns en ytterligare upplevd oro kring att leveransen under denna 
tidsperiod sker vid en oläglig tidpunkt.  
 

• Livsmedelshandel online anses kräva en högre grad av planering, vilket krockar med 
konsumentens spontana beteende inom livsmedelshandel. Medan en potential för 
sparande av pengar identifierades vid en planerande handel av livsmedel, försvårar bristen 
på möjlighet till spontanhandel övergången från handel i den traditionella butiken, till e-
handel. 
 

• Brist på kontroll över val av färskvaror. Med tanke på hur mycket en färskvara kan skilja 
sig från en motsvarande, upplevs en oro kring att inte själv ha kontrollen över valet av 
dem. En osäkerhet upplves kring huruvida kvalitén lever upp till ens förväntningar eller 
ej.  

 
Ovanstående tre faktorer identifieras alla vara någorlunda unika för livsmedelshandeln online 
och skiljer sig således från faktorer som ligger till grund för varför konsumenter eventuellt 
föredrar traditionell butik framför e-handeln generellt.  
 Studien bidrar även med förslag kring vad livsmedelsaktörer, realistiskt eller ej, kan 
förbättra inom dess e-handel för att minska eller stilla upplevd oro och osäkerhet. Framförallt 
föreslås ett kortare fönster av leverans, där en leverans samma dag bör eftersträvas för att 
stötta en mer spontan handel. Till sist föreslås att bidra med en kvalitétsförsäkran vid 
färskvaror, samt eventuellt att vidga antal alternativ av färskvaror där exempelvis 
mognadsgrad skiljer produkter åt.  
 Medan studiens interna validitet anses vara hög, är den externa validiteten desto lägre. 
Huruvida studiens resultat är applicerbart på populationen går ej att fastställa, utan studiens 
resultat ligger snarare till grund för hypotes. Vidare forskning som således testar hypotes vore 
av stor relevans – samt forskning som jämför den svenska konsumentens perspektiv med 
annat lands för att bilda uppfattning kring huruvida resultatet är begränsat till Sveriges 
befolkning eller applicerbart i andra länger och inom andra kulturer.   
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