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Sammanfattning 

Problembakgrund och problemformulering: Sverige är ett av de länder i världen där e-

handel förekommer mest frekvent, dock inte av dagligvaror. Detta är ett problem för de 

matbutiker som väljer att erbjuda e-handel då det inte är lönsamt. Från ett konsumentperspektiv 

kan detta bero på bland annat livssituation, vanebeteende och köparpersonlighet. Frågan blir då 

i vilken utsträckning dessa faktorer påverkar val av inköpskanal. 

 

Syfte och frågeställning: Syftet med uppsatsen är att beskriva hur attityder mot en rad 

butikskomponenter ser ut hos olika konsumenter med olika köparpersonligheter och vilka 

köparpersonligheter som regelbundet handlar dagligvaror online samt vilka som inte gör det. 

Frågeställningen som uppsatsen utgår ifrån är därför: “Hur kan attityder till butikskomponenter 

och köparpersonligheter påverka val av inköpskanal hos konsumenter som regelbundet handlar 

dagligvaror online via en matbutik respektive konsumenter som handlar dagligvaror i fysisk 

butik?” 

 

Metod: En kvalitativ metod användes i den aktuella uppsatsen. Djupintervjuer utfördes med 14 

respondenter från Sverige i två olika grupper: de som regelbundet handlar dagligvaror via en 

matbutik och de som inte gör det. Frågorna som ställdes handlade om attityder, attribut, vanor, 

livssituation, erfarenheter och val av inköpskanal. För att behandla alla frågor teoretiskt 

skapades en analysmodell som verktyg för skrivandet av uppsatsen.  

 

Slutsats och förslag till framtida forskning: Inga övergripande skillnader mellan de 

respondenter som regelbundet handlar dagligvaror online via en matbutik och de respondenter 

som inte gör det fanns genom studien. Dock sågs nyansskillnader inom respektive grupper och 

mellan grupperna. Vidare fanns att konsumenters köparpersonligheter och utomstående 

faktorer såsom livssituation hade ungefär samma grad av påverkan på valet av inköpskanal. Det 

var omkring samma antal respondenter som påverkats till att välja den kanal de valt på grund 

av utomstående faktorer som det antal som valt inköpskanal på grund av sin köparpersonlighet.  

Förslag till framtida forskning skulle kunna vara en mer extensiv studie med respondenter från 

hela Sverige, då den aktuella studien utfördes i Jönköping och Göteborg samt forskning om hur 

matbutikerna kan få sin e-handel att öka.  
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Abstract 

Problem background and problem formulation: Sweden is one of the countries in the world 

where e-commerce is the most present. This is however not the case within groceries. The 

problem occurs for the supermarkets that chooses to offer e-commerce of groceries when it is 

not profitable. From a consumer perspective this can depend on living conditions, habits and 

buyer personality. The question then is to what degree these factors influence the choice of 

purchase channel. 

 

Purpose and research question: The purpose of this essay is to describe how attitudes toward 

a range of store components look among consumers with different shopping typologies and 

personalities and which of these personalities that regularly shop for groceries online through a 

supermarket and which ones does not. The research question therefore is: “How can attitudes 

to store components and buyer personalities influence the choice of purchasing channel of 

consumers that regularly shop for groceries online through a grocery store in difference to those 

consumers who shop for groceries in a physical store?” 

 

Method: A qualitative method was used in the present essay. In-depth interviews were 

conducted with 14 respondents from Sweden in two groups: the ones who regularly shop for 

groceries online through a supermarket and the ones that do not. The questions asked was about 

attitudes, attributes, habits, living conditions, experiences and choice of buying channel. In 

order to treat every question theoretically an analysis model was created as a tool for the essay.  

 

Conclusion and recommendations for further research: No general differences between the 

respondents that shop for groceries online through a supermarket and those who shop in a 

physical supermarket was found through the present study. However, differences in nuances 

was seen within both groups and between the groups. Furthermore the analysis showed that 

consumers’ buyer personalities and external factors such as living conditions had more or less 

the level of impact on the choice of purchasing channel. It was about the same number of 

respondents that had been affected to choose the channel that they chose do to external factors, 

as the number of respondents that had chosen purchasing channel because of their buyer 

personality. Recommendations for further research could be a more extensive study with 

respondents from all of Sweden since the present study was conducted in two Swedish cities: 
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Jönköping and Göteborg. Additionally, research about how supermarkets could make their e-

commerce efforts be profitable could be of interest. 

 

Key words: E-commerce, convenience goods, attitude, buyer personalities, low-engagement 

products, habits, living conditions.   
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1. Inledning 

I följande kapitel presenteras den aktuella studiens utgångspunkt genom en problembakgrund 

och problemformulering. Problemet har rötter i både litteraturen och praktiken. Därefter 

formuleras arbetets syfte och avgränsningar. Slutligen definieras centrala begrepp och 

nyckelord som förekommer frekvent i uppsatsen, samt uppsatsens disposition.  

 

1.1 Problembakgrund 

Sverige är ett av de länder i Europa där e-handeln är mest utbredd. Den genomsnittliga andelen 

omsättning hos företag utgjord av e-handel i Europa var 16 % år 2016. Sverige ligger över EU-

snittet med sin 21-procentiga andel år 2016 vilket var en ökning sedan 2010 då omsättningen 

var 18 % (SCB, 2017). 

 

Enligt e-barometern från PostNord, Svensk Digital Handel och HUI Research har e-handeln för 

kläder och skor ökat med 14 % det sista kvartalet under 2018 (PostNord, 2018). Även om e-

handeln har ökat inom många branscher kan dock inte detsamma sägas om livsmedelsindustrins 

försäljning via Internet, rapporterar Jerdén (2017) för SvD Näringsliv. Matbutiker förlorar 

miljoner på sina e-handelssatsningar, istället för att öka sina inkomster genom dessa. “Det är 

fortfarande en väldigt liten försäljningsvolym i en bransch som kräver stora volymer för att 

skapa lönsamhet”, berättar Andreas Svensson, analytiker från HUI Research, i föregående 

artikel. 

 

Idag är det enbart 1,6 % av dagligvaruhandeln i Sverige som sker online (HUI Research, 2018). 

Storbritannien, å andra sidan, är en av de ledande marknaderna för e-handel av dagligvaror. 

11,7 % av konsumenterna i Storbritannien med tillgång till internet har någon gång köpt 

dagligvaror via internet, 2,5 % gör sådana inköp minst en gång i veckan och 1,4 % två eller tre 

gånger per månad (Research and Markets, 2015). 

 

Martín, Pagliara och Román (2019) visar i sin artikel “The research topics on e-grocery: Trends 

and existing gaps” på kunskapsluckor inom ämnet dagligvaruhandel online. En av dessa är 

preferenser inom e-handel av dagligvaror, vilket inte är tillräckligt studerat enligt författarna. 

De fastställer dessutom att forskning inom e-handel av dagligvaror ökat varje år mellan år 2000 

och 2017. Även Pauzi et al. (2017) beskriver avsaknaden av litteratur som behandlar 

konsumenters motstånd mot e-handel av dagligvaror och deras attityder gentemot fenomenet. 
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Att en konsument väljer att handla i fysisk butik över e-handel eller tvärtom kan ha olika 

anledningar. Bland annat Laaksonen (1993) menar att en förklaring till konsumenters val av 

inköpskanal för dagligvaror kan vara vanebeteende. Andra orsaker kan vara ett resultat av 

individers köparpersonligheter och attityder (Stone, 1954). Vanebeteende, attityder och 

köparpersonligheter hänger ihop genom att konsumenter ofta agerar av vana och skapar 

undermedvetna attityder till olika delar av en dagligvarubutik (Kotler et al., 2013; Ajzen & 

Fishbein, 2000; Laaksonen, 1993). Genom individens köparpersonlighet utvecklas dessa 

attityder. Köparpersonligheten kan alltså också vara en faktor i vilken inköpskanal individen 

väljer och påverkar hur en individs attityder till attribut av butikskomponenter inom 

dagligvaruhandeln ser ut. Dessa attityder och köparpersonligheter kan alltså tillsammans 

påverka hur olika personer ser på fenomenet e-handel av livsmedel, och därmed hur de väljer 

kanal. En studie gjord av Loketkrawee och Bhatiasevi (2018) visar att attityder gentemot 

näthandel är den starkaste faktorn i köpbeslutet för dagligvaruhandel online i Thailand. 

Konsumenternas attityd gentemot livsmedelsbutiker på internet var den viktigaste faktorn för 

onlineköp av livsmedel även enligt Hansen (2008). Detta tyder på att attityder är en viktig 

aspekt som påverkar val av inköpskanal. Attityder mot butikskomponenter som kommer 

utvärderas i den aktuella studien är attityder till pris, kvalitet, bekvämlighet, sortiment, service, 

och miljö. Dessa kan vidare hjälpa till att avgöra konsumenters köparpersonligheter för att 

kunna jämföra vilka som är mest benägna att handla dagligvaror online, vilket kommer 

undersökas i den aktuella studien. 

 

Ifeanyichukwu (2016) tar upp köparpersonligheter och dess betydelse för val av inköpskanal, 

vilket skulle kunna vara av vikt för den aktuella studien då det kan tänkas finnas andra faktorer 

än köparpersonlighet och vanor som påverkar valet av inköpskanal. Detta har den aktuella 

studien som mål att identifiera. Ovanstående artiklar är exempel på tidigare forskning som 

behandlar attityder, e-handel av dagligvaror, köparpersonligheter och val av inköpskanal, vilka 

är också delarna i den aktuella studien. Köparpersonligheter är alltså i fokus för denna rapport, 

samt dess samspel med attityder, vanor och val av inköpskanal från konsumenters perspektiv.  

 

1.2 Problemformulering 

Problemet existerar för de butiker som väljer att erbjuda e-handel av dagligvaror eftersom det 

inte är lönsamt. Livsmedelsbutiker som ICA, Hemköp och Willys satsar ändå på e-handel för 

att följa med i den digitala samhällsutvecklingen (Jerdén, 2017). Det är därför av betydelse att 
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beskriva möjliga orsaker till att vissa konsumenter väljer respektive inte väljer att e-handla 

dagligvaror och vilka dessa konsumenter är. För att försöka besvara denna fråga används i 

huvudsak teorier om köparpersonligheter i kombination med varandra. Ett bidrag till 

marknadsföringsämnet är att testa om dessa teorier och ramverk och tidigare studiers resultat 

stämmer överens med resultat från den aktuella studien. Konsumenter har olika attityder till 

butikskomponenter som bland pris, kvalitet, bekvämlighet, sortiment, service, och miljö. I sin 

tur består butikskomponenterna av olika attribut, som till exempel komponenten pris och 

attributen billiga varor och kampanjpriser. Dessa attityder påverkas av och stammar från olika 

personligheter som kan kategoriseras i så kallade köparpersonligheter. Därav är 

konsekvenserna av attityder ett viktigt fenomen i val av inköpskanal och därmed fundamentalt 

för uppsatsen. Beroende på vilken köparpersonlighet en konsument har utvecklar den olika 

vanor som påverkar val av inköpskanal av livsmedel. Det vill säga, om individen har för vana 

och prioriterar att välja billiga varor kan den kategoriseras som att tillhöra en viss 

köparpersonlighet, medan den som fokuserar mer på den sociala upplevelsen i butiken tillhör 

en annan personlighet, och så vidare. Andra faktorer som kan ha påverkan på val av inköpskanal 

är livssituation, erfarenhet och automatik. Analys av problemet kommer göras ur ett 

konsumentperspektiv med fokus på vilka konsumenter som väljer vilken inköpskanal och om 

attityd till butikskomponenter och köparpersonlighet påverkar eller andra utomstående faktorer 

så som livssituation har betydelse. 

 

Följande frågeställning kommer att besvaras: 

 

– Hur kan attityder till butikskomponenter och köparpersonligheter påverka val av inköpskanal 

hos konsumenter som regelbundet handlar dagligvaror online via en matbutik respektive 

konsumenter som handlar dagligvaror i fysisk butik? 

 

Frågeställningen kommer försöka besvaras med utgångspunkt i teorier av bland annat 

Laaksonen (1993), Stone (1954) och Ajzen & Fishbein (2000). Dessa modeller och teorier 

behandlar nyckelord som används frekvent i den aktuella studien såsom e-handel, 

dagligvaruhandel, attityder, köparpersonlighet, lågengagemangsprodukter, vanebeteenden och 

livssituation. 
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1.3 Syfte 

Syftet med den aktuella studien är att beskriva hur olika köparpersonligheter påverkar attityder 

till pris, kvalitet, bekvämlighet, sortiment, service, miljö och dagligvaruinköp och vilka 

köparpersonligheter som regelbundet handlar dagligvaror online via en matbutik samt vilka 

som inte gör det. Studien ämnar vidare att finna skillnader mellan de som regelbundet handlar 

dagligvaror online och de som inte gör det. Detta kan vara av vikt ur matbutikers perspektiv då 

de ska marknadsföra sin e-handel av dagligvaror för att få denna att öka och på så sätt bli 

lönsam. Förutom ett praktiskt bidrag syftar den aktuella studien även till att bidra till 

forskningssamhället och marknadsföringsämnet genom en jämförelse av köparpersonligheter 

och val av inköpskanal hos konsumenter, online eller i fysisk butik. I sin tur kommer den 

aktuella studien motbevisa eller bekräfta tidigare studiers resultat. Detta resonemang illustreras 

i en egenskapad analysmodell samt behandlas i vetenskapliga teorier och modeller. 

 

1.4 Avgränsningar 

Studien är avgränsad till e-handel av dagligvaror då det är en bransch som inte följer med i 

samhällets utveckling av e-handel. Arbetet kommer enbart behandla svenska konsumenter då 

problemet har identifierats i Sverige. Den empiriska delen av arbetet kommer att involvera 

personer i åldrarna 25 till 50 år eftersom individer i detta åldersspann har högre sannolikhet att 

handla matvaror online. Personer under 50 år är mer benägna att e-handla än de över 50 år, och 

andelen konsumenter som e-handlar sjunker vid en ålder på 50 år (Svensk Handel, 2017). 

Anledningen till att den undre gränsen drogs vid 25 års ålder är för att slutsatser dragits om att 

alla personer under 25 år inte har flyttat hemifrån och därmed inte sköter inköp av dagligvaror 

själva. En geografisk avgränsning har gjorts i att respondenterna är bosatta i Jönköping och 

Göteborg. 

 

1.5 Begreppsdefinitioner 

Nedan förklaras nyckelord som används i den aktuella studien. Det bör tydliggöras att 

begreppen dagligvaror, matvaror och livsmedel används synonymt samt att e-handel och 

onlineköp används synonymt. Andra frekvent förekommande termer definieras nedan: 

 

• E-handel: försäljning och inköp av tjänster och varor via internet 

(Nationalencyklopedin, u.d.). 
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• Lågengagemangsprodukt: en vanlig produkt som konsumenter köper utan mycket 

eftertanke, ofta på grund av vana eller att det är det billigaste alternativet (Cambridge 

University Press, u.d.). 

• Attityd: “En attityd beskriver en individs relativt konsistenta känslor, utvärderingar och 

erfarenheter om något” (Kotler et al., 2013).  

• Köparpersonlighet: Hernant & Strindeborn (1997) inkluderar följande definition av 

köparpersonligheter i sin rapport: “...en under lång tid etablerad och specifik 

uppsättning av attityder, vilka i sin helhet refererar till funktionen och riktningen vad 

gäller beteendet i en viss typ av situationer.” 

 

1.6 Disposition 

Arbetet inleds med problembakgrund, problemformulering, syfte, avgränsningar och 

begreppsdefinitioner. Nästkommande kapitel, teoretisk referensram, innehåller en teoretisk 

genomgång av problemet och delas in i sex delkapitel som för diskussionen framåt. Här 

presenteras vår egenskapade modell samt tidigare forskning. Det tredje kapitlet behandlar 

metodval och de olika beslut som tagits angående bland annat datainsamling och dataanalys. I 

kapitel fyra presenteras resultat från den empiriska delen av studien, vilka analyseras och 

diskuteras i kapitel fem. Slutligen besvaras forskningsfrågan, slutsatser dras och 

rekommendationer lämnas till framtida forskning i kapitel sex. En intervjumall med frågor samt 

individuella reflektioner bifogas som bilagor i uppsatsens sista sidor.  
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2. Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen presenterar och argumenterar för olika teorier och modeller som 

är av relevans för den aktuella studien. Dessa teorier befinner sig inom 

marknadsföringsområdet och används för att kunna jämföra empirin som studien finner med 

resultat från tidigare studier, vilka också presenteras nedan. Detta resulterar i en egenskapad 

analysmodell som presenteras i slutet av kapitlet. I detta kapitel formuleras dessutom två 

förväntade resultat. 

 

2.1 Konsumenters val av inköpskanal vid lågengagemangsköp  

Val av inköpskanal formas bland annat av köparpersonligheten hos individen och följaktligen 

attityder till olika butikskomponenter. Med utgångspunkt i köparpersonligheter hos individer 

är det attityder till attribut av olika butikskomponenter och konsumenters attityder till dessa 

som påverkas av köparpersonligheten. Val av inköpskanal kan också byggas upp av 

livssituation, automatik, vanor och tidigare erfarenheter.  Livsstil, livserfarenhet, värderingar, 

stadie i livet och social klass är faktorer som Laaksonen (1993) menar är viktig att ta i beaktning 

när köparpersonlighet och val av butik studeras. Dessa faktorer har sammanfattats och kommer 

i uppsatsen att karaktäriseras som livssituation. Valet kan ske genom olika processer, antingen 

medvetna och planerade eller omedvetna eller rutinmässiga. Det argumenteras av till exempel 

Laaksonen (1993) att valen är vanebaserade när det handlar om lågengagemangsprodukter. Det 

är detta samband mellan attityder, köparpersonligheter och val av inköpskanal i anknytning till 

dagligvaror som kommer diskuteras genomgående i detta kapitel.  

 

Vid köp av varor genomgår konsumenter traditionellt sett köpprocessens fem olika steg som 

även kallas EKB. Appiah Osei & Ama Nyenkua (2016) beskriver i sin artikel “Applying the 

Engel–Kollat–Blackwell model in understanding international tourists’ use of social media for 

travel decision to Ghana” hur Engel-Kollat-Blackwell-modellen (EKB) är uppbyggd som 

innebär samma steg som köpprocessen. De refererar till Engel et al. (1978) och säger att 

modellen beskriver hur konsumentens beslutsprocess ser ut och hur beslut tas då kunden väljer 

bland möjliga alternativ. EKB-modellen består alltså av fem steg: behov, sökande efter 

alternativa lösningar, utvärdering av alternativ, köp och efterköpsutvärdering (Appiah Osei & 

Ama Nyenkua, 2016). Denna traditionella köpbeslutsmodell tyder på stor inblandning och 

medvetenhet från konsumentens sida.  
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Dock argumenterar Kotler, Armstrong & Parment (2013, s. 149–150) för att val av kanal och 

köpbeteende av dagligvaror inte sker med en stor medvetenhet utan snarare genom vanebaserat 

köpbeteende. Detta gör att EKB-modellen har mindre relevans i detta sammanhang då alla steg 

inte används. Kotler et al. (2013, s. 149–150) beskriver att vanebaserat köpbeteende “innebär 

ett lågt köpengagemang och liten upplevd skillnad mellan olika varumärken”. Författarna 

skriver även att livsmedelsprodukter ofta inhandlas med vanebaserat köpbeteende eftersom 

konsumenter inte överväger alternativ särskilt länge utan bara väljer ett märke. När det gäller 

lågengagemangsprodukter som i detta fall livsmedel sker inköp mer eller mindre på automatik. 

Dessutom går kunden inte igenom informationsstegen och det medvetna attitydskapandet 

(Kotler et al., 2013) som EKB-modellen innehåller.  

 

Även Laaksonen (1993) har invändningar mot köpprocessen i detta sammanhang och menar att 

produkter som handlas vid upprepade tillfällen och dessutom förbrukas omgående, såsom 

dagligvaror, skapar ett lågt engagemang. Författaren hävdar också att informationssökningen 

inte sker i samma utsträckning som med andra produkter med högre engagemang, och att inköp 

av dagligvaror sker på grund av vanemönster som dessutom påverkas av livssituation. Enligt 

Laaksonen (1993) utvecklar människor vanemönster med tiden och valet av butik sker 

automatiskt inom individens utvecklade vanemönster. Ett butiksval som sker automatiskt 

innebär att valet görs utan någon detaljerad utvärdering av de aktuella alternativen av butiker 

som finns. Erfarenhet är också en faktor som kan spela in i val av inköpskanal då tidigare 

upplevelser har påverkan på senare beslutsfattande (Laaksonen, 1993). Vanemönster gör att val 

av inköpskanal sker automatiskt, med bakgrund av en konsuments tidigare upplevelser och 

erfarenheter av en viss inköpskanal. Hur dessa vanor uttrycker sig kan bero på ett flertal 

faktorer, men antaganden om attityder och köparpersonligheter är de teorier och antaganden 

som kommer användas främst i den aktuella uppsatsen.  

 

Eftersom utvärderingen av alternativ blir underordnad i ett dagligvarusammanhang (Kotler et 

al., 2013; Laaksonen, 1993) läggs istället fokus på inköpskanal i den aktuella uppsatsen. 

Attityder och köparpersonligheter har en roll i konsumenters tankegångar och val, vilka 

presenteras i avsnitt 2.2.  
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2.2 Attitydskapande i ett dagligvarusammanhang 

Attityder kan bildas på olika sätt – antingen med hög medvetenhet eller låg medvetenhet (Ajzen 

& Fishbein, 2000). De säger också att attityder traditionellt setts som en positiv eller negativ 

respons till ett psykologiskt objekt. Enligt expectancy-value-modellen kommer responsen ur de 

rådande uppfattningar som individen har om objektet.  

 

Dagligvaror såsom salt och socker ger ett lågt köpengagemang hos kunden och den upplevda 

skillnaden mellan varumärken är liten (Kotler, Armstrong & Parment, 2013, s. 149). Detta 

betecknas som “Automatic Attitude Activation” av Ajzen & Fishbein (2000), och är en del av 

expectancy-value-modellen. Attityder kan alltså skapas utan en medveten tanke, som Kotler et 

al. (2013) också hävdar.  

 

Sett ur ett dagligvarusammanhang kan en kund skapa attityder till olika komponenter som 

bygger upp en butik, bland annat pris, kvalitet, bekvämlighet, sortiment, service, och miljö. En 

studie utförd av Walters, Toase, Hong & Meckel (2005) som beskriver attityder hos 

konsumenter i relation till dagligvaruinköp online visar till exempel att en negativ del av 

dagligvaruhandel online är tilläggskostnader som medföljer köp. De säger också att fler skulle 

utnyttja möjligheten att handla matvaror online om priserna vore lägre där. En annan grupp 

respondenter i samma studie nämnde att de var skeptiska till möjligheten att returnera skadade 

eller felaktiga matvaror. Denna oro kan kopplas till serviceaspekten av en dagligvarubutik. En 

konsument skapar alltså omedvetet attityder gentemot en butik, baserat på dess olika 

komponenter. Dessa komponenter illustreras i analysmodellen (figur 1) i kapitel 2.5. som 

exemplen pris, kvalitet, bekvämlighet, sortiment, service, och miljö. Utifrån dessa komponenter 

kan flera aspekter av var och en ses, till exempel kan pris handla om kampanjpriser och låga 

priser. Attityderna som individer har påverkas av dess köparpersonlighet, vilken tros påverka 

en konsuments val av inköpskanal. Alltså står konsumenten i ett val mellan att handla 

dagligvaror i fysisk butik eller online, vilket kan påverkas av attityder till olika 

butikskomponenter.  

 

2.3 Attribut 

Attitydkomponenterna formas i sin tur av olika attribut av butikskomponenter. Några av dessa 

är olika typer av priser, såsom ojämna priser, rabatter och kampanjpriser (Levy, Weitz & 

Grewal, 2014). Nordfält & Ahlbom (2018) skriver att kunder ofta har låg priskunskap, det vill 
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säga att de inte vet vad varorna de köper kostar och att kunder är olika priskänsliga av rabatter 

och extrapriser. Detta visar på att delar av prisaspekten, såsom kampanjpriser och låga priser 

kan vara viktiga enligt konsumenter, och därför bör behandlas i den empiriska delen av den 

aktuella studien. Vidare menar nyss nämnda författare att sortimentet är ett mycket viktigt 

konkurrensverktyg för butiker. De visar även att då konsumenter fått rangordna 

konkurrensmedel har sortimentet ofta hamnat på tredje plats (Nordfält & Ahlbom, 2018, s. 37). 

Då denna butikskomponent har visats uppskattas av konsumenter, anses det som en viktig punkt 

att undersöka i den aktuella studien. Sortimentets tre syften presenteras som: sortimentet som 

påminnare, sortimentet som påverkare, och sortimentet som inspiration (Nordfält & Ahlbom, 

2018). 

 

Förutom attributen som nämnts ovan kommer även aspekter av service tas upp, som exempelvis 

butikspersonalens närvaro, kunskap, och effektivitet i kassan. Hernant & Boström (2010) menar 

att en konsuments köpupplevelse inte bara kretsar kring hur denne ska få tag på varorna som 

eftersöks. Författarna delar upp service i två delar: människor och service. Människodelen är 

personlig, medan service är icke-personlig. Vid lågengagemangsprodukter, som dagligvaror, 

sköter oftast kunderna sig på egen hand. Detta betyder dock inte att kundbemötandet inte spelar 

någon betydande roll (Hernant & Boström, 2010), och därför inkluderas olika serviceaspekter 

vidare i empirin av den aktuella studien.  

 

Bekvämlighet är ett sätt att nå ökad nyttoupplevelse, och den simplaste vägen till bekvämlighet 

är via butikens läge (Hernant & Boström, 2010, s. 46). Butiken bör alltså ligga på en plats som 

är fördelaktig enligt konsumenten. Konsumenters attityder till en butiks geografiska position 

kommer således behandlas i den empiriska delen av den aktuella uppsatsen. 

 

Attityder till samtliga attribut syftar till att skapa en helhet om konsumenters uppfattningar och 

inställningar till vad som är viktigt i en butik, vilket stämmer överens med den aktuella 

uppsatsens syfte. Attributen kommer tas upp i arbetets empiriska del samt i analysen med fokus 

på hur attityder till dessa påverkas av vilken köparpersonlighet en individ har. Dock är 

attributen inte grafiskt presenterade i analysmodellen i kapitel 2.5, utan representeras av de 

övergripande kategorierna pris, bekvämlighet, service, sortiment och faktor n. 
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2.4 Typer av köparpersonligheter 

Stone (1954) menar i sin artikel att människor har olika stilar och inställning till shopping som 

bidrar till deras shoppingmotivation. Dessa stilar har delats in i fyra olika köparpersonligheter 

som kallas ekonomiska, personliga, etiska och apatiska personligheter. En ekonomisk 

konsument ser shopping på ett funktionellt sätt där målet enbart är att köpa varor. Konsumenten 

väljer butik genom att titta på pris, kvalitet och sortiment. Apatiska konsumenter har liknande 

attityder – de handlar för att de måste och är neutrala till butikens anställda. De vill göra minsta 

möjliga ansträngning när de shoppar samt minska tiden det kräver. Vi förutser utifrån Stones 

(1954) beskrivning att de konsumenter som faller inom dessa två kategorier av 

köparpersonligheter är de som mest sannolikt handlar dagligvaror online. Enligt Chioma D. 

Ifeanyichukwus (2016) studie om nigerianska kunder och shopping online hade 54 % av 

respondenterna som handlade online en ekonomisk köparpersonlighet. Anledningen till att 

ekonomiska och apatiska konsumenter mest sannolikt förväntas handla online är att inköp via 

internet är tidsbesparande, effektivt, smidigt och kunden behöver inte interagera med 

butikspersonal. De ekonomiska konsumenterna tar hänsyn till sortiment och pris och med det 

som grund antas att onlineköp kan föredras, men också att onlineköp kan vara likställt med 

shopping i fysisk butik då det största hindret för en ekonomisk kund är anställda som minskar 

kundens effektivitet. Alltså, om kunden upplever att butikspersonalen är effektiv i sitt arbete 

och att butikens utbud och priser är fördelaktiga skulle inköp av dagligvaror online inte uppvisa 

en så stor fördel som för exempelvis apatiska konsumenter. Eftersom de apatiska 

konsumenterna ser dagligvaruinköp som ett besvär som de “bara vill bli av med” antar vi att 

det är en grupp som är mycket benägna att e-handla dagligvaror då vi ser det som smidigt och 

tidsbesparande. Vårt första förväntade resultat blir därmed: Konsumenter som har en ekonomisk 

eller apatisk köparpersonlighet handlar mest sannolikt dagligvaror online.  

 

Nästa typ av köparpersonlighet, personliga konsumenter, värderar istället relationen till butiken 

och mötet mellan kund och butikspersonal. De fokuserar på annat än att just köpa varor och vill 

ha en personlig upplevelse samtidigt som de handlar. Valet av butik är också viktigt för den 

personliga konsumenten då de hellre köper i “sin vanliga” butik än testar en för dem ny butik. 

Den etiska konsumenten kännetecknas av att de kan känna en skyldighet att handla i vissa 

butiker, exempelvis små lokala butiker. Andra aspekter etiska konsumenter tycker är viktiga är 

att ta hänsyn till miljön, hur produktionen har skett samt etiska frågor. På grund av dessa 

köparpersonligheter kommer konsumenter i de olika grupperna välja olika sätt att handla och 



21 
 

olika butiker (Stone, 1954). På grund av de sociala och konservativa dragen hos individer med 

personliga och etiska köparpersonligheter tros dem föredra att handla livsmedel i en fysisk 

butik, och inte online. Dessutom ses en risk att den etiska kopplingen till att stödja små butiker 

går förlorad vid onlineköp då dessa köp ofta görs från större kedjor. Små lokala matbutiker 

erbjuder inte e-handel (HUI Research, 2018), vilket i sig blir ett hinder för de individer som har 

en etisk köparpersonlighet. Vi förväntar oss inte att etiska och personliga konsumenter kommer 

frångå deras standarder och testa något annorlunda än vad de är vana vid då de prioriterar att 

vara lojala mot deras hembutik samt inte vill frångå det sociala som en fysisk butik innebär. I 

och med detta resonemang blir vårt andra förväntade resultat: Konsumenter som har en etisk 

och personlig köparpersonlighet handlar mest sannolikt dagligvaror i fysisk butik. Detta menar 

även Ifeanyichukwu (2016), då endast 8 % av respondenterna som handlar online i hennes 

studie hade en personlig köparpersonlighet. 

 

I nästa avsnitt argumenteras för varför ovanstående kategorisering av respondenters 

köparpersonligheter kommer användas med utgångspunkt i nyare forskning än Stone (1954).  

 

2.4.1 Senare forskning inom köparpersonligheter  

Till skillnad från Stone (1954) behandlar Loketkrawee & Bhatiasevi (2018) i sin studie tre 

sorters inställningar till shopping: entertainment shopping orientation, experiential shopping 

orientation och convenience shopping orientation. Studiens resultat visade att convenience 

shoppers var den typ av kunder som mest utnyttjar dagligvaruhandel online. Då convenience 

shoppers kännetecknas av sökandet efter att göra shopping bekvämt (Handa & Gupta, 2014) 

var det ingen överraskning att onlinehandeln var mest förekommande i denna grupp utav de tre 

som analyserades (Loketkrawee & Bhatiasevi, 2018). Loketkrawee & Bhatiasevis (2018) 

convenience shoppers kan sammankopplas med Stones (1954) apatiska konsumenter då de båda 

kategorierna baseras på bekvämlighet. Även Aldousari & Elsayed (2018) pekar på 

bekvämlighet som en betydande faktor vid inköp av dagligvaror, dock i fysisk butik. 

Bekvämlighet är alltså något som ses som viktigt enligt konsumenter. Med användning av 

internet och matbutiker online skulle bekvämlighetskravet kunna tillgodoses mer effektivt, 

vilket förutses att gynna ekonomiska och apatiska köparpersonligheter. Detta står i kontrast till 

de personliga konsumenterna som söker socialt umgänge och att skapa relationer med 

butiksanställda, och även etiska konsumenter i deras moraliska tankesätt som inte handlar om 

pris, effektivitet eller bekvämlighet. Därför tror vi att de två senare kategorierna av konsumenter 

värdesätter andra aspekter av dagligvaruhandeln såsom miljö, kvalitet och positiva bemötanden 
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från butikspersonal, och därmed att de inte kommer se en överhängande fördel med att handla 

dagligvaror online. 

 

Enligt en studie av Walters et al., (2005) gjord genom enkätundersökningar är anledningarna 

till att köpa livsmedel online främst att internet alltid är tillgängligt och att det inte finns plats- 

eller tidsbegränsningar såsom öppnings- och stängningstider vilket fysiska butiker har. 

Respondenterna angav även att handla matvaror online är tidssparande (Walters et al., 2005). 

Förutom tid uppgav respondenterna i studien av Walters et al., (2005) att den största 

anledningen till att handla dagligvaror online är bekvämlighet. I och med konsumenternas 

anledningar till att handla dagligvaror online kan slutsatsen dras att gruppen anses som apatiska 

baserat på Stones (1954) köparpersonligheter, detta då de indikerar att de vill handla snabbt och 

smidigt. Konsumenter som anser att tid är viktigt i ett livsmedelsinköp skulle då troligtvis falla 

i den apatiska kategorin enligt både Stone (1954) och den aktuella studiens förväntningar.  

 

Det finns alltså senare studier med andra uppsättningar av köparpersonligheter baserade på 

Stone (1954), ytterligare två är gjorda av Tauber (1972) och Sproles & Kendall (1986). Tauber 

(1972) föreslog fyra nya köparpersonligheter: economic shopper, product quality shopper, 

experience shopper och convenience shopper. Genom att läsa namnen syns det att economic 

shopper kan kopplas till den ekonomiska köparpersonligheten, product quality shopper till den 

etiska köparpersonligheten, experience shoppers till den personliga köparpersonligheten och  

convenience shoppers till den apatiska personligheten. Dessa har alltså fortfarande en nära 

relation till Stones ursprungliga typer, och även Loketkrawee & Bhatiasevis (2018) 

convenience shoppers. Sproles & Kendall (1986) identifierade senare ytterligare åtta sorters 

personligheter med bas i Stones (1954) studie. Dessa är en del av ett verktyg som förkortas CSI. 

Med 40 stycken objekt som utgångspunkt bestäms följande åtta personligheter som kallas brand 

conscious, perfectionists/quality-conscious, recreational and shopping conscious, novelty and 

fashion conscious, price conscious/value for money, impulsiveness/careless, confused by 

overchoice och habitual/brand loyal. Alla dessa är mentala karaktärsdrag hos konsumenter i 

deras beslutstagande. Lysonki, Durvasula & Zotos (1996) testade huruvida Sproles & Kendalls 

(1986) indelning av personlighetsdrag fungerade genom en enkätstudie med konsumenter från 

Indien, Grekland, Nya Zeeland och USA. Författarna kom fram till att verktyget fungerade, 

men att det var mer precist för höginkomstländer än för utvecklingsländer. För att sätta de åtta 

personligheterna i relation till den tidigare nämnda forskningen går det att föra samman vissa 

av de liknade dragen i Sproles & Kendalls (1986) karaktärsdrag. Exempelvis beskriver 
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perfectionists/quality-conscious och price conscious/value for money de typiska dragen i en 

ekonomisk köparpersonlighet, och recreational and shopping conscious och novelty and 

fashion conscious pekar tillsammans mot en personlig konsument. Vidare kännetecknas en 

konsument med en apatisk köparpersonlighet av impulsiveness/careless och confused by 

overchoice, medan den etiska konsumenten är habitual/brand loyal. Härigenom går att se hur 

dessa personligheter flätas samman och både kan generaliseras och göras mer komplexa.  

 

Trots dessa nyskapade köparpersonligheter kommer den aktuella studien använda sig av fyra 

köparpersonligheter: ekonomiska, personliga, etiska och apatiska. Dessa används även av Stone 

(1954). Stones ursprungliga version har även använts i nyare studier, såsom av Ifeanyichukwu 

(2016), därav anses de fortfarande aktuella. Banwari Mittal (2016) nämner också i sin artikel 

“Psychographics of comparison shoppers” att vissa typer av köparpersonligheter alltid funnits 

med när Stones (1954) klassiska typer har uppdaterats och utvecklats av andra forskare. 

Exemplet som ges handlar om den ekonomiska köparpersonligheten, vilken i både Taubers 

(1972) och Stones (1954) forskning går under samma namn, men i Sproles & Kendall (1986) 

benämns “price conscious/value for money”. Detta skulle betyda att det är en indelning av 

personligheter som är giltig oavsett årtionde och att den ursprungliga modellen av Stone går att 

använda även idag. Dessutom har Darden & Reynolds (1971) bekräftat legitimiteten hos Stones 

(1954) köparpersonligheter i en tidigare studie. Darden & Reynolds (1971) menar även att 

Stone (1954) förenklat köparpersonligheterna och att en individ kan inneha karaktärsdrag från 

fler än en personlighetstyp. Detta kommer tas i beaktning vid analys av kommande intervjuer 

genom att tillägga en personlighet som benämns som blandad. 

 

Genom att använda dessa köparpersonligheter kommer respondenterna delas in i de fem 

kategorierna, ekonomisk, personlig, etisk, apatisk eller blandad. Denna indelning baseras på 

intervjusvar angående attityder. De två förväntade resultaten som formulerats med stöd från 

litteraturen kommer i analyskapitlet av den aktuella studien prövas mot de empiriska fynden. 

Utifrån informationen som inhämtas genom intervjuer kommer dessa antaganden slutligen 

besvaras. 
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2.5 Analysmodell 

I detta kapitel har teorin strukturerats upp med hjälp av en egenskapad analysmodell, vilken 

den aktuella uppsatsen grundar sig på. Modellen utgår ifrån att en konsuments 

köparpersonlighet påverkar vilka attityder individer har till olika butikskomponenter inom 

dagligvaruhandeln, och att dessa attityder inom köparpersonlighen tros påverka val av 

inköpskanal. Analysmodellen visar också att valet av inköpskanal kan påverkas av vanor, 

livssituation, erfarenheter och automatik, vilket Laaksonen (1993) och Ajzen & Fishbein (2000) 

också menar. Förutom de fyra aspekter av attityder, pris, bekvämlighet, service och sortiment, 

som visas i modellen nedan kommer fler aspekter tas upp i analys- och resultatkapitlen, vilka 

beskrivits i kapitel 2.3. Slutligen landar resonemanget i vilka konsumenter som väljer vilken 

inköpskanal och om attityd till butikskomponenter och köparpersonlighet eller andra 

utomstående faktorer så som livssituation påverkar detta. 

 

Vad som är viktigt att ta i beaktning angående den aktuella uppsatsen är att den på grund av 

tidsbegränsningar och andra resurser endast tar hänsyn till en mindre grupp respondenter. 

Resultatet av denna kan därför ej generaliseras, men dock kommer slutsatser om nämnda grupp 

kunna dras. Sambanden mellan variablerna i analysmodellen nedan är hämtade från teorin och 

kommer sammantaget hjälpa till att besvara forskningsfrågan. Först har teorin visat att 

konsumenter kan ha olika köparpersonligheter. Detta är analysmodellens första steg. Vidare 

påverkar en individs köparpersonlighet vilka attityder denna har till olika butikskomponenter. 

Dessa attityder genereras enligt teorin omedvetet. Butikskomponenterna som konsumenten har 

attityd till innehåller olika attribut, vilka redovisades i kapitel 2.3. En konsuments 

köparpersonlighet beror alltså på hur en konsuments attityd till butikskomponenter och dess 

attribut, ser ut. Detta hänger sedan samman med val av inköpskanal på så sätt att teorin visar 

att en konsuments köparpersonlighet kan spela roll då denne väljer inköpskanal av dagligvaror. 

Annan teori visar också att andra, externa faktorer, såsom livssituation och automatik kan 

påverka, och därför ingår dessa även i figur 1. Det är alltså vägen från köparpersonligheterna 

till de omedvetet genererade attityderna och vidare till val av inköpskanal som i enlighet med 

tidigare teori kan baseras på köparpersonligheter eller externa faktorer såsom livssituation, 

automatik, vanor och erfarenheter. Detta förlopp kommer tas upp genomgående i de följande 

kapitlen och kommer även vara grundpelaren till intervjuguiden där målet är att djupdyka i 

konsumenters attityder till olika butikskomponenter för att på så vis kunna utröna vilken 

köparpersonlighet denne har och slutligen se om individens val av inköpskanal beror på 
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köparpersonligheter eller andra utomstående faktorer. Återigen är det av stor vikt att påpeka att 

de resultat och slutsatser som kommer av den aktuella uppsatsen inte kan anses gälla för en hel 

befolkning då antalet respondenter i den empiriska delen av rapporten inte är så stort. Resultaten 

kan därför ses mer som anvisningar för praktiskt bruk samt en uppdaterad syn på teorin inom 

området. 

 

Figur 1: Analysmodell  

 

 

I teorikapitlet har två förväntade resultat formulerats. Dessa kommer att prövas mot de 

empiriska fynden i kapitel 4, och presenteras nedan: 

 

1: Konsumenter som har en ekonomisk och apatisk köparpersonlighet handlar mest sannolikt 

dagligvaror online.  

 

2: Konsumenter som har en etisk och personlig köparpersonlighet handlar mest sannolikt 

dagligvaror i fysisk butik.  
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3. Metod 

I detta avsnitt kommer information om den använda metoden i studiens undersökning 

presenteras. Detta inkluderar metodval, metodansats, datainsamling, urval, etiskt perspektiv, 

ett resonemang kring uppsatsens trovärdighet och överförbarhet samt metodreflektion. 

 

3.1 Metodval 

En kvantitativ undersökning fokuserar på statistik och siffror och kan utgöras i form av en enkät 

som inte bör innehålla för många öppna frågor (Bryman & Bell, 2013). En kvantitativ metod är 

inte lämplig för den aktuella studien eftersom statistik på antal konsumenter som har handlat 

online inte efterfrågas, vilka enklare erhålls genom stängda enkätfrågor. Den jämförelse och 

den djupgående information som den aktuella studien avser att uppnå är alltså nås mer effektivt 

genom en kvalitativ metod eftersom denna metod enligt Alvehus (2013) “…intresserar sig för 

meningar, eller innebörder, snarare än för statistiskt verifierbara sammanhang.”   

Arbetet utgår från en deduktiv ansats eftersom uppsatsen har en teoretisk utgångspunkt. Lind 

(2014) skriver att en deduktiv analysstrategi grundar sig i teori och att det genom detta 

tillvägagångssätt går att rikta in undersökningar på de fenomen och företeelser som anses vara 

relevanta. Med hjälp av analysmodellen som presenterats i kapitel 2.5 i den aktuella studien kan 

argumentationen inriktas på utvalda teman såsom köparpersonligheter, attityder och val av 

inköpskanal som för diskussionen framåt. Då syftet med rapporten är att göra en jämförelse av 

attityder och köparpersonligheter hos konsumenter som regelbundet handlar dagligvaror online 

respektive hos konsumenter som handlar dagligvaror i fysisk butik är en kvalitativ metod mest 

lämplig. Detta på grund av att en djupare typ av information efterfrågas som inte är möjlig att 

nå med en kvantitativ metod med till exempel en enkät.  

 

Fokusgrupper som är en annan kvalitativ metod, definieras enligt Alvehus (2013) som en grupp 

bestående av cirka tio personer som samlats för att diskutera ett visst ämne eller en fråga. Detta 

har också valts bort som undersökningsinstrument eftersom den gruppdynamik som 

fokusgrupper innehar (Alvehus, 2013) inte är nödvändig för att besvara frågeställningen.  

 

Metoden som har använts är kvalitativa respondentintervjuer av semistrukturerad karaktär. 

Alvehus, 2013) menar att “intervjuer är […]  den kvalitativa metodens flaggskepp” och den 

semistrukturerade intervjun anses vara ändamålsenlig eftersom respondenterna då får chans att 
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styra intervjun mer än i en helstrukturerad intervju samt att attityder och inställning har lättare 

att komma fram genom följdfrågor, vilket de inte hade gjort lika lätt om intervjuerna var 

helstrukturerade. Det finns ett flertal fördelar med att ha öppna frågor, bland annat att de lämnar 

utrymme för ovanliga svar eller svar som inte var förutsägbara. Frågorna leder inte heller 

konsumenternas tankar i någon speciell riktning vilket gör att konsumenternas kunskapsnivå 

och deras tolkning av frågan kan undersökas (Bryman & Bell, 2013). 

 

3.2 Metodansats 

Enligt Lind (2014) är det viktigt att skilja på en induktiv, deduktiv eller abduktiv ansats. En 

induktiv ansats används för att skapa teori utifrån den insamlade empirin, detta är en strategi 

som valts bort eftersom teorier inom området redan finns och vår studie vill komplettera tidigare 

forskning och teorier men inte skapa nya. En abduktiv strategi växlar mellan teori och empiri 

(Alvehus, 2013), denna metoden har valt bort eftersom det anses som för omfattande inom den 

givna tidsramen. Studien har utgått från en deduktiv ansats eftersom det är en strategi som 

prövar teorin med hjälp av den insamlande empirin (Lind, 2014).  

Lind (2014, s. 117) skriver att “den kvalitativa forskningsansatsen har förankring i ett tolkande 

(hermeneutiskt) vetenskapsideal”. Fortsättningsvis menar författaren att något som beskriver 

ansatsen väl är att kunskap skapas vid undersökningar och bidrar med teoretiska tolkningar av 

det som undersöks. Den aktuella studiens empiriska del utgår alltså från en hermeneutisk 

ståndpunkt och tolkar empirin med teorin som bas.  

 

Alvehus (2013, s. 109) säger att en deduktiv ansats gör just det: “utgår från tydliga teoretiska 

föreställningar (hypoteser) som prövas mot ett empiriskt material”. Detta är också vad som 

konkret gjorts genom arbetet. De förväntningar som ställts upp i den teoretiska referensramen 

jämförs i analysavsnittet med empirin som samlats in i form av intervjuer med konsumenter.  

 

3.3 Datainsamling  

Enligt Bryman & Bell (2013) avgörs datainsamlingens storlek ofta av tiden som finns att tillgå, 

kostnader samt andra faktorer. Datainsamlingen bestod av fjorton semistrukturerade intervjuer 

vilket ansågs som lämpligt med tanke på tidsomfånget som fanns. Respondenterna fanns via ett 

kvoturval och slutligen bekvämlighetsurval, se avsnitt 3.4. Dessa delades in i två grupper, en 

med sju personer som regelbundet handlar dagligvaror online via en matbutik och en med sju 

personer som inte handlar matvaror online. Att göra färre än tio intervjuer ansågs inte ge 
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tillräckligt mycket information då olika åldrar ville nås och det inte är möjligt om antalet är 

mycket färre än tio. Fjorton intervjuer ledde till mättnad, vilket betyder att samma information 

återkommer (Alvehus, 2013). Urvalet är inte slumpmässigt eftersom personer i olika åldrar 

inkluderats samt både de som regelbundet handlar livsmedel online och de som inte gör det.  

 

Genomförandet gick till på så vis att intervjuer ansikte mot ansikte prioriterades i den mån det 

var möjligt samt att intervjuerna skedde på en lugn plats. Två testintervjuer i form av en 

pilotundersökning genomfördes för att säkerställa att frågorna var förståeliga samt att de 

ställdes en i lämplig ordning (Bryman & Bell, 2013, s. 276–277). Med hjälp av testintervjuerna 

har det avgjorts vilka frågor som var relevanta och som borde inkluderas, och vilka som kunde 

elimineras. Konsumenterna har i intervjuns första del svarat på frågor angående attityder till 

olika butikskomponenter. Utifrån dessa svar har respondenterna kategoriserats utefter fem 

indelningar av köparpersonligheter. Även Tauber (1972) menar att indelningen av konsumenter 

i olika köparpersonligheter kan ske med grund i de upplevda fördelar de får av shopping, vilket 

stödjer denna uppbyggnad av frågor.  

 

Därefter ställdes en stängd fråga om huruvida individen regelbundet handlar dagligvaror online 

eller inte, och sedan ett antal öppna frågor i syfte att inhämta ytterligare information om 

respondenternas erfarenheter och upplevelser av att handla livsmedel online via matbutik, 

alternativt vilka förbättringsområden som ses för tjänsten. Detta för att sedan kunna dra 

slutsatser om vilka skillnader som finns mellan de olika köparpersonligheter och dagligvaruköp 

online och i fysisk butik och om hur attityder och köparpersonligheter kan påverka valet hos 

respektive grupp. Efter att intervjuerna genomförts har en diskussion om helheten av intervjun 

förts för att tilldela respondenterna varsin köparpersonlighet. Det vill säga att det inte var svaret 

på en enskild fråga som avgjorde personligheten, utan en utvärdering av alla svar ur 

intervjuerna. Korta inledande frågor ställdes dessutom angående kön, ålder, boendesituation 

och antal individer i hushållet för att kunna göra ytterligare jämförelser om till exempel 

livssituation.  

 

Då intervjuerna strukturerades formulerades frågorna med ett vardagligt språk. Detta för att få 

genuina svar och inte behöva förklara facktermer eller vetenskapliga ord för respondenten. Det 

fanns därmed inte någon tvetydighet i vad frågan betydde, och trovärdigheten ökades därmed. 
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3.3.1 Litteratursökning 

Då litteratur eftersöktes till den aktuella studien användes flera olika medel. Vetenskapliga 

artiklar fanns genom sökmotorerna WorldCatLocal, Google Scholar och andra akademiska 

sidor såsom emeraldinsight. Där söktes på nyckelord som “köparpersonligheter”, “attityder”, 

“e-groceries” och “inköpskanal”, med flera på både svenska och engelska. När en artikel 

hittades spårades källorna så långt tillbaka som möjligt i syfte att finna primärkällan. Varje 

artikels referenslista utnyttjades också för att upptäcka andra relevanta artiklar inom samma 

ämne. Utöver vetenskapliga artiklar användes böcker inom marknadsföring. 

 

3.4 Urval 

Urvalet som använts för att utforma de båda grupperna av respondenter är kvoturval. Denna 

urvalsmetod bygger på att intervjuaren väljer respondenter som alltså inte är slumpmässiga, 

utan val sker så att vissa kvoter fylls (Bryman & Bell, 2013). De kvoter som uppfylls i den 

aktuella studien är dels ålder, det vill säga att respondenterna i vardera grupp skall vara i 

blandade åldrar, och dels att hälften av respondenterna regelbundet handlar livsmedel online 

via en matbutik, medan den andra hälften inte gör det. På så vis blir resultaten mer jämförbara 

och följer arbetets urvalskriterier med en jämn uppdelning av e-handlare respektive fysiska 

handlare.  

 

Åldrarna som ingår i den empiriska undersökningen är 25–50 år och anledningen till 

åldersindelning är att personer i detta spann mest sannolikt handlar livsmedel online via en 

matbutik. En rapport från Svensk Handel (2017) visar att individer under 50 år oftare handlar 

matvaror online och att denna sannolikhet minskar efter 50 års ålder. Anledningen till att den 

undre gränsen dragits vid 25 års ålder är för att antaganden gjorts om att alla personer under 25 

år inte har flyttat hemifrån och därmed inte sköter inköp av dagligvaror själva. 

 

För att säkerhetsställa ett kvoturval med lika många konsumenter som regelbundet handlar 

dagligvaror online och lika många som inte gör det användes ett bekvämlighetsurval som tillägg 

när respondenter till undersökningen valdes ut. Om urvalet inom kvoterna hade varit 

slumpmässigt hade kvoterna inte uppfyllts och undersökningen inte blivit korrekt enligt den 

spridning av åldrar som eftersöktes. 
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3.5 Datakodning och utformning av intervjuguide 

I en semistrukturerad intervju används en intervjuguide eller en checklista med syfte att ge 

intervjupersonerna likartade intervjuer (Krag Jacobsen, 1993). Krag Jacobsen menar också att 

intervjuerna bör bestå av öppna frågor. En checklista fanns med under genomförandet av 

intervjuerna för att se till att respondenterna pratade om samtliga teman som behövde beröras 

för att kunna besvara uppsatsens frågeställning (se intervjuguide i bilaga 1 och checklista i 

bilaga 2). I checklistan ingår komponenter och attribut som konsumenter kan ha en attityd till, 

till exempel pris, bekvämlighet, service och sortiment. Dessa faktorer är hämtade från den 

aktuella studiens analysmodell i kapitel 2.5 och Hernant & Boström (2010). Hernant & Boström 

(2010) diskuterar olika butikskomponenter och attribut som påverkar val av inköpskanal. 

Frågorna angående attityd i intervjuguiden är därför till stor del baserade på deras litteratur. 

Dessa attityder är viktiga för den aktuella studien för att kunna dela in konsumenterna i de olika 

köparpersonligheterna som uppsatsen bygger på. Om respondenterna inte självmant 

diskuterade dessa komponenter har följdfrågor ställts för att säkerställa att alla frågeområden 

som intervjuguiden består av täcks in. Attityder har alltså testats med öppna frågor genom 

intervjuerna. 

Hallin & Helin (2018) menar att frågorna som ställs i en intervju ska tydligt hänga ihop med 

det antagande eller modell som finns i uppsatsen. Detta säkerställs då frågorna i intervjuns 

första del finns till för att kunna analysera vilken köparpersonlighet som konsumenten tillhör. 

Andra delen av intervjun innehåller frågor som berör val av inköpskanal, vilken är den tredje 

delen i vår analysmodell. För att säkerställa att konsumenterna i online-gruppen har en vana att 

handla dagligvaror online har frågor ställts om hur ofta de utnyttjat tjänsten. Erfarenhet är en 

påverkande faktor som finns med i den tredje delen av analysmodellen och inkluderas i 

intervjuerna genom frågor om positiva och negativa erfarenheter av e-handel av dagligvaror. I 

intervjuguiden är alltså teman och frågor konstruerade i förhand men ordningen på frågorna är 

inte att helt fastställd, detta i enlighet med Hallin & Helin (2018, s. 43). Först har en huvudfråga 

ställts, en av dem är “Vad tänker du på när du väljer butik att handla mat i?”. Beroende på 

respondentens svar har olika följdfrågor ställts för att beröra alla områden. Exempel på 

följdfrågor är: “Varför eller varför inte är det viktigt för dig att köpa billiga varor?”, “Hur känner 

du för att möta andra kunder i affären?” och “Hur tänker du kring miljön när du handlar?”. 

Frågorna har ställts med ett första ord i form av berätta, vad, hur eller varför för att säkerställa 

att respondenten inte kunnat svara ja eller nej, utan ger ett mer utförligt svar (Krag Jacobsen, 

1993, s. 100). Då någon fråga trots detta besvarats med ja eller nej har en följdfråga i form av 
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“varför?” ställts. Samtliga intervjuer har avslutats med en fråga om respondenten vill lägga till 

något eller om denne har kommit på något under tiden angående en annan fråga. Frågor har 

tillkommit och utvecklats då intervjuerna utförts, och därför ser vissa intervjuer annorlunda ut 

i termer av hur frågor formulerats. 

De två delarna i intervjun är konstruerade utifrån analysmodellen i kapitel 2.5. Som ses i bilaga 

1 är del ett av intervjun uppbyggd för att behandla området “attityder till butikskomponenter 

och attribut” medan del två behandlar “val av inköpskanal”, “livssituation, erfarenhet, vanor 

och automatik” och syftar även till att få ytterligare information för att tyda vilken 

köparpersonlighet individen har. 

3.6 Metodanalys 

Då syftet är att jämföra de konsumenter som regelbundet handlar dagligvaror online med de 

som enbart handlar dagligvaror i fysisk butik med tanke på attityder till butikskomponenter och 

vilka köparpersonligheter de tillhör har respondenterna med grund i vår analysmodell svarat på 

frågor som kan identifiera deras attityder till bland annat pris, bekvämlighet, service och 

sortiment. På så sätt kan respondenterna bli indelade i olika köparpersonligheter. De olika 

köparpersonligheterna har sedan jämförts, och undersökningar har gjorts om vilken inköpskanal 

de olika köparpersonligheterna väljer när de handlar dagligvaror. Analys har gjorts angående 

varför en viss köparpersonlighet väljer att e-handla dagligvaror eller varför den inte gör det. 

Analysmodellen som presenterades i avsnitt 2.5 i den aktuella studien används successivt 

genom att dess olika steg, köparpersonligheter, attityd, faktorer som påverkar attityd, val av 

inköpskanal och andra faktorer som påverkar val av inköpskanal tas upp i analyskapitlet. Frågan 

som har besvarats är vilken påverkan attityder och köparpersonligheter har på val av 

inköpskanal på individer som regelbundet handlar dagligvaror online respektive de som enbart 

handlar i fysisk butik. De empiriska resultaten kommer i senare kapitel av uppsatsen jämföras 

med tidigare studier. 

 

Efter att intervjuerna genomförts har de transkriberats för att lättare kunna analysera resultatet. 

Transkriberingarna har gjorts så snart som möjligt efter intervjun. Detta rekommenderar 

Bryman & Bell (2013). 
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3.7 Etiskt perspektiv 

“I samhällsvetenskaplig forskning är etiska frågor som rör frivillighet, integritet, 

konfidentialitet och anonymitet viktiga” (Lind, 2014, s. 133). Detta yttras ofta genom fyra krav 

som består av: 

1. De medverkande personerna ska informeras om undersökningens syfte. 

2. De medverkande personerna ska samtycka till sin medverkan och även kunna avbryta 

sitt deltagande. 

3. De medverkande personerna ska känna att vi värnar om deras integritet och därför är 

konfidentialitet viktigt. Personuppgifter ska behandlas med respekt. 

4. Empirin ska förvaras på ett sådant sätt att främmande personer inte kan ta del av 

informationen (Lind, 2014, s. 133).  

 

Även Bryman och Bell (2013, s. 137) skriver om etiska krav som bör tas i beaktning vid en 

undersökning, dessa kan liknas vid Linds (2014) fyra krav ovan. Informationskravet är ett 

sådant som innebär att “forskaren ska informera berörda personer om den aktuella 

undersökningens syfte” (Bryman & Bell, 2013, s. 137). Intervjurespondenterna i den aktuella 

uppsatsen har alltså fått korrekt och transparent information om varför undersökningen utförs. 

Fokus har också lagts på det som enligt Bryman & Bell (2013) kallas för samtyckeskravet som 

innebär att deltagandet ska vara frivilligt och att de intervjuade personerna har rätt att avbryta 

om de önskar. Detta genom att alla respondenter fått frågan om de vill delta för att de inte ska 

känna ett tvång. Samtliga intervjuer har spelats in med samtycke från respondenterna, och har 

sedan transkriberats. 

 

Alla respondenter som deltog i undersökningen fick möjlighet att vara så anonyma som det 

gick, detta genom att kalla personerna “intervjuperson 1”, “intervjuperson 2”, och så vidare. 

Dock har full anonymitet inte kunnat garanteras då uppsatsens handledare och examinator har 

möjlig tillgång till alla uppgifter. Detta har respondenterna informerats om innan inspelningen 

påbörjats. Uppgifter om deltagarnas identitet har under skrivandets gång förvarats så att ingen 

obehörig kan komma åt dem, samt att all information om respondenterna och inspelat material 

har raderats efter intervjuernas transkribering, detta i enlighet med konfidentialitets- och 

anonymitetskravet av Bryman & Bell (2013). Ingen risk ses att personernas identitet skulle 

avslöjas då respondenterna är konsumenter och alla är konsumenter av dagligvaror. Därför dras 

slutsatsen att deras identiteter inte kommer kunna avslöjas eftersom de inte är unika individer i 
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denna aspekt. De utstickande svar som erhållits genom intervjuerna har behandlats med 

försiktighet när intervjuerna sammanställts.  

 

3.8 Metodkritik, trovärdighet och överförbarhet   

Bryman & Bell (2013, s. 402–404) beskriver i sin bok “Företagsekonomiska 

forskningsmetoder” de två begreppen tillförlitlighet (trovärdighet) och överförbarhet. De 

menar att tillförlitlighet motsvarar intern validitet, och överförbarhet extern validitet. 

Tillförlitlighet i ett resultat innebär att forskningen bedrivits enligt regler och normer, samt att 

resultaten rapporteras till de som deltagit i studien, i detta fall intervjurespondenter. Detta har 

uppnåtts av den aktuella studien genom att de transkriberade intervjuerna vid önskemål skickats 

till respondenten för bekräftelse att vad denne sagt transkriberats rätt.  

 

Överförbarhet syftar till huruvida resultaten från den aktuella studien kan gälla för en liknande 

situation, eller samma situation vid ett senare tillfälle (Lincoln & Guba, 1985, s. 316). Här syns 

brister i den aktuella studien då den har utförts med endast fjorton respondenter på grund av 

tidsbegränsning. Detta kan vara ett problem då fjorton konsumenter inte är representativt för 

hela populationen konsumenter i Sverige. Med detta menas att studiens empiriska del främst 

innehåller åsikter från endast några få konsumenter, vilka är personliga, och skulle kunna 

stämma överens med andra respondenters åsikter men det är ingen garanti att de gör det. Därför 

finns en överhängande risk att senare studier eller studier i andra kontexter inte uppvisar exakt 

samma bild om konsumenters attityder och köparpersonligheter som den aktuella studien gör, 

eftersom intervjuerna är av personlig karaktär. Överförbarhet är dock inte målet med den 

aktuella studien, vilket ofta eftersöks i en kvantitativ studie där ett representativt urval och 

möjlighet till generalisering av resultat är önskvärt (Bryman & Bell, 2013, s. 177). Syftet med 

den aktuella studien är istället att dra teoretiska slutsatser. 

 

Andra svårigheter som uppstått i den aktuella studien är att respondenterna svarat kortfattat på 

de öppna intervjufrågorna och att inte tillräcklig information fåtts, men detta har åtgärdats 

genom följdfrågor. Ytterligare kritik mot den aktuella studien är att den eventuellt inte uppnår 

ett adekvat urval av respondenter med tanke på ålder, kön och användning av e-handel 

respektive inköp i fysisk butik. I undersökningen ingick 11 kvinnor och 3 män vilket inte är en 

jämn fördelning av kön, dock är kön inte en variabel som studien tar hänsyn till. Däremot är 

ålder jämnt fördelat. 
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Ännu en orsak som kan leda till att studien inte anses representativ är att respondenterna endast 

kommer från två städer, i detta fall Jönköping och Göteborg. Ett urval har gjorts i att 

respondenterna enbart kommer från dessa städer eftersom det är på dessa orter uppsatsens 

empiriska del har utförts och därmed är det dessa personer som varit lättast att nå samt att 

intervjuer ansikte mot ansikte föredragits framför telefonintervjuer. Det finns vissa svagheter 

med telefonintervjuer och i detta fall är det att det inte är möjligt att se respondentens eventuella 

ansiktsuttryck som skulle kunna ges när de är osäkra på en fråga (Bryman & Bell, 2013, s. 221). 

Trots denna kritik blev det i vissa fall nödvändigt att göra intervjuer via telefon och videosamtal, 

och då föredrogs videosamtal eftersom respondentens ansikte var synligt. Kritik mot studien är 

också att om samma studie utförs i en annan del av Sverige, exempelvis Stockholm, skulle 

resultatet kunna få ett annat utfall.  

 

3.9 Metodreflektion 

Efter avslutat arbete ser vi att metoden som användes motsvarade förväntningarna. Den anses 

ha varit lämplig eftersom informationen som inhämtades genom respondentintervjuerna var 

djupgående och därför att vi med hjälp av nämnda metod lyckades besvara forskningsfrågan. 

Inför metodvalet fanns frågetecken angående ifall en enkät eller intervju skulle vara mest 

lämplig. Då vi fick många utsagor som troligtvis inte skulle kunnat visas genom en enkät, 

eftersom enkätfrågor bör vara av en kortare karaktär och då det ofta ges kortare svar i en sådan 

typ av undersökning, var metodvalet lämpligt för studien. Samtliga respondenter som 

regelbundet handlar matvaror online berättade utförligt om deras upplevelser vilket vi anser var 

värdefullt och kunde bäst uppnås genom djupintervjuer.  

 

Nackdelar med den valda metoden var att vi inte kunde nå mer än 14 respondenter på grund av 

tidsomfånget som fanns att tillgå. Trots detta ångrar vi inte valet av metod då intervjuerna kunde 

ge svar på forskningsfrågan. Dock skulle vi velat inkludera ett större antal respondenter om 

längre tid funnits att tillgå.  

 

Kvaliteten på intervjuerna förbättrades efter hand då vi efter ett tag kände oss mer bekväma 

med frågorna och vågade ställa följdfrågor och be om mer förklaring. Följdfrågor fanns men 

fler skulle kunnat användas. De sista intervjuerna hade däremot bättre kvalitet på grund av att 

vi lärt oss allt eftersom. Det som skulle kunna förbättras är att vi nu efteråt insett att vi inte 
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behövde ha så bråttom med att få intervjuerna gjorda och kunde i idealfallet ersatt de 

telefonintervjuer som hölls med intervjuer där vi hade respondenten ansikte mot ansikte. 

 

Då den aktuella studiens empiriska del utgår från fjorton respondentintervjuer grundas alltså 

den delen av arbetet på åsikter från olika individer. Detta betyder att om undersökningen utförts 

med andra respondenter hade resultatet kunnat bli helt annorlunda. Dock är målet med studien 

att finna samband, inte att generalisera fynd, men det är trots det viktigt att minnas att resultaten 

inte är tänkta att gälla för en hel befolkning. Fast, just på grund av att den empiriska datan är på 

individnivå är svaren trovärdiga. Ämnet som respondenterna tillfrågas om anses inte vara 

känsligt och på grund av den erbjudna anonymiteten antas de intervjuade individerna ha svarat 

sanningsenligt på frågorna. Något som kan vara negativt för studiens trovärdighet är 

användandet av ett bekvämlighetsurval. Dock var det nödvändigt för att uppfylla kvoterna och 

utnyttjades bara i ett par fall. Därför anses det inte var en betydande nackdel för arbetet som 

helhet. 

  



36 
 

4. Resultat 

I denna del av arbetet kommer de empiriska fynden presenteras. Kapitlet inleds med en 

beskrivning över hur den insamlade datan kommer struktureras och delas sedan in enligt två 

av den teoretiska analysmodellens tre huvuddelar: attityd till dagligvaruinköp och val av 

inköpskanal. Köparpersonligheter kommer analyseras i nästa kapitel (analys), samt en djupare 

diskussion om valet av inköpskanal och vad detta beror på. 

 

4.1 Introduktion till respondenterna 

Studien genomfördes med fjorton respondenter som alla var konsumenter av dagligvaror. 

Respondenterna delades in i två grupper: en där respondenterna regelbundet handlar 

dagligvaror online via en matbutik och en grupp med respondenter som aldrig har utnyttjat 

någon matbutiks onlinetjänst. Dessa grupper kommer vidare att kallas “online-gruppen” 

respektive “offline-gruppen”. Regelbundenheten pekar på att onlinehandel är en vana hos de 

respondenter som använder sig av tjänsten, och de som handlar i fysisk butik har istället det 

som ett vanebeteende. Konsumenterna som tillhör de som handlar online gör detta regelbundet, 

dock gör de också inköp i fysisk butik ibland, hur ofta de handlar online respektive fysisk butik 

skiljer sig åt mellan online-kunderna, tre av de sju handlar ungefär hälften av gångerna online 

och hälften i fysisk butik, och två av dem handlar i princip bara online. Intervjuperson 6 och 7 

uppger att de i perioder handlar mycket online och i vissa perioder mindre online, beroende på 

vad de känner för, detta visas i tabell 1 nedan. Därför ombads de i intervjun att svara utifrån hur 

de tänker och känner under de perioder de handlar dagligvaror online. Utöver dessa två grupper 

fanns inga krav på respondenternas sysselsättning, boende, kön eller inkomst, utan det enda 

kriteriet var att de skulle flyttat hemifrån. Åldersspannet gick från 25 till 50 år och 

respondenterna är bosatta i Jönköping och Göteborg. Städerna valdes ut genom ett 

bekvämlighetsurval och respondenterna genom ett kvoturval följt av ett bekvämlighetsurval i 

syfte att fylla kvoterna. 

 

Nedan presenteras en tabell innehållande data om respondenterna som erhållits genom fyra 

inledande frågor och en fråga i del två av intervjun. I den första kolumnen syns respondenternas 

nummer och vidare kön, ålder, boendesituation samt hur många individer det finns i hushållet. 

Den sista kolumnen visar huruvida respondenten handlar dagligvaror online regelbundet från 

en matbutik, och hur ofta detta görs. Tabellen syftar till att ge en översikt av respondenterna 

och presentera fakta angående faktorer som kan påverka deras intervjusvar. I analysdelen av 
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arbetet kommer följande data också att inkluderas då den anses kunna vara av betydelse för 

konsumenters attitydbildning, köparpersonlighet samt val av inköpskanal. 

 

Tabell 1: Grundläggande data om respondenter 

Respondent Kön Ålder Boende Hushåll Handlar regelbundet matvaror 

online via en matbutik 

1 Kvinna 26 Centralt 3 personer Ja, 50/50 

2 Kvinna 28 Utkant av stad 1 personer Ja, 50/50 

3 Kvinna 38 1 mil utanför 

stad 

3 personer Ja, en gång i veckan 

4 Kvinna 39 1 mil utanför 

storstad 

5 personer Ja, 50/50 

5 Kvinna 46 1 mil utanför 

stad 

4 personer Ja, en gång i veckan 

6 Kvinna 49 Mindre ort 2 personer Ja, i perioder 

7 Man 50 Utkanten av 

storstad 

2 personer Ja, i perioder 

8 Kvinna 25 Centralt 2 personer Nej 

9 Man 25 Centralt 1 personer Nej 

10 Man 33 Centralt  1 personer Nej 

11 Kvinna 39 Centralt 5 personer Nej 

12 Kvinna 40 Ej centralt 4 personer Nej 

13 Kvinna 42 Landet, 25 

min från stad 

4 personer Nej 

14 Kvinna 48 Utkanten av 

storstad 

2 personer Nej 

 

4.2 Respondenters attityder till inköp av dagligvaror 

 

För att undersöka konsumenters attityd till olika butikskomponenter och dess attribut ombads 

respondenterna berätta vad de tänker på när de väljer butik att handla matvaror i. Denna fråga 

kompletterades med följdfrågor om till exempel pris, bekvämlighet, sortiment och service 

beroende på det initiala svaret.  
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Följande tabeller innehåller översikter över respondentsvar i korthet. Svaren har sorterats för 

att ge en övergripande bild av vad som sagts angående olika butikskomponenter och attribut 

inom denna av respektive respondent. De olika attributen som finns i tabellerna är valda utifrån 

vad som framkommit under intervjuerna. Om en respondent inte har angett en speciell 

komponent eller ett attribut som en prioritet har cellerna för denne respondent lämnats tomma. 

Ett X betyder således att intervjupersonen uppgett komponenten eller attributet som viktig i 

förhållande till andra komponenter och attribut. Tabellerna syftar till, förutom att ge en 

överblick över resultaten, att ge möjlighet till att visuellt jämföra de två grupperna (online-

gruppen och offline-gruppen) och även olika respondenter inom grupperna. 

 

Olika attribut tillhörande butikskomponenterna pris, kvalitet, bekvämlighet, sortiment, service 

och miljö nämndes i intervjuerna. Det som uppkom angående pris var främst veckans varor och 

kampanjer. När det gällde kvalitet tyckte respondenterna bland annat att det var viktigt med 

fräscha och svenska varor. Angående bekvämlighet nämnde intervjupersonerna främst närhet 

till butiken och att det ska gå snabbt att handla. Om sortiment uppkom det att brett sortiment 

och färska varor var viktigast. På frågor angående service pratade respondenterna om mötet 

med butikspersonal och att det var viktigt att de kunde hjälpa till att hitta specifika varor, en 

intervjuperson nämnde också att det ska vara lätt att parkera samt att flertalet personer tyckte 

det var viktigt med en fräsch och fin butik som inte är rörig.  Om en butik inte är bra strukturerad 

och det är svårt att hitta ville flertalet av respondenterna inte handla där. Sist frågades om 

respondenterna tänker på miljön när de handlar och då var det främst ekologiska varor och 

CO2-utsläpp som nämndes. Informationen om vad varje respondent prioriterade presenteras 

nedan i tabell 2 till 13.  
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4.2.1 Attityder till pris och kvalitet 

4.2.1.1 Online-kunders attityder till pris och kvalitet 

Tabell 2: Attityder till pris i online-gruppen 

             Onlinerespondent 

Attityder till 

pris 

1 2 3 4 5 6 7 

Kampanjer X X      

Billiga varor    X    

Medlemskap   X     

Pris är viktigare än kvalitet    X    

 

Tabell 3: Attityder till kvalitet i online-gruppen 

 Onlinerespondent 

Attityder 

till kvalitet 

1 2 3 4 5 6 7 

Fräscha varor X X   X  X 

Svenska varor   X X  X X 

Kvalitet är viktigare 

än pris 

  X  X X X 

 

Balansgången mellan pris och kvalitet sågs tydligt bland de respondenter som regelbundet 

handlar dagligvaror online från en matbutik, därför diskuteras dessa två komponenter under 

samma rubrik. Om kvalitet uttrycktes vara viktigt hade priset lägre prioritet, och tvärtom. Pris 

var inte det högst prioriterade i denna grupp då endast två av sju respondenter uppgav att pris 

var en speciellt viktig komponent. Intervjuperson 2 menar att priset spelar stor roll för henne då 

hon ofta tittar efter veckans kampanjvaror. Intervjuperson 1 uppger följande angående 

kampanjvaror: “Ja, men det brukar vi kolla ganska mycket efter ifall det är något som tilltalar 

som vi kan laga någonting av.” Intervjuperson 4 uppger att hon oftast köper ganska billiga 

varor, därav är pris en viktig komponent för henne, detta förtydligas även när hon uppger att 

hon köper en annan pastasort om den är på kampanj. Samtliga online-respondenter uppger att 

kvalitet är viktigt men de betonar kvaliteten på vissa typer av varor. Respondenterna är överens 
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om att kvaliteten är viktig när de köper färskvaror såsom kött och grönsaker och inte lika viktig 

när det gäller mjöl, ris och pasta.  

 

“Kvaliteten är nog viktigast när det gäller färskvaror, när det gäller basvaror såsom mjöl och 

ris då kanske det inte är så stor skillnad mellan olika varumärken alla gånger men när det 

gäller färskvaror såsom kött och frukt och grönt då är det viktigt att det är bra grejer.” – 

Intervjuperson 5, kvinna 46 år. 

 

“Jag köper ofta ganska billiga varor men inte dålig kvalitet, så att kött till exempel vill jag välja 

svenskt även om det är dyrare, jag väljer inte alltid billigaste osten om jag tycker att det känns 

dålig, eller ja… det är lite olika. Vissa varor tycker jag, pastan kan funka att köpa lite 

billigare.” – Intervjuperson 4, kvinna 39 år. 

 

Tre respondenter i online-gruppen, nummer 5, 6 och 7 har inga kryss i tabell 2, detta beror på 

att de inte tyckte pris var en viktig komponent. Dessa tre personer har istället prioriterat kvalitet 

vilket ses i tabell 3. 

 

4.2.1.2 Offline-kunders attityder till pris och kvalitet 

Tabell 4: Attityder till pris i offline-gruppen 

Offlinerespondent 

Attityder 

till pris 

8 9 10 11 12 13 14 

Kampanjer X   X   X 

Billiga varor X     X X 

Medlemskap        

Pris är viktigare än 

kvalitet 

X       
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Tabell 5: Attityder till kvalitet i offline-gruppen 

   Offlinerespondent 

Attityder 

till kvalitet 

8 9 10 11 12 13 14 

Fräscha varor  X   X X X 

Svenska varor        

Kvalitet är viktigare än 

pris 

  X  X   

 

Även bland dem som inte har handlar online syns en koppling mellan att konsumenterna 

fokuserar på antingen pris eller kvalitet.  

 

“Det är väl någon slags balansgång hela tiden mellan kvalitet och pris. Så… vad man får ut av 

det. Pengarna man lägger ut. Så att… Det är viktigt, sen hur viktigt det är svårt att svara på.” 

– Intervjuperson 9, man 25 år.  

 

Flertalet respondenter uppger dock att kvaliteten spelar olika stor roll beroende på vilka varor 

det gäller. Intervjuperson 8 uppger att om hon ska köpa exempelvis tomatsås köper hon ICA 

Basic men om hon ska köpa råvaror kanske hon väljer att annat märke som hon anser har högre 

kvalitet.  

 

Något som visar sig bland tre av offline-kunderna är att då priset är högt prioriterat ses 

kvaliteten inte som lika viktig och tvärtom. Exempelvis börjar respondent 12 med att säga att 

hon inte bryr sig om priset och går vidare till att prata om att kvalitet, fräscha matvaror och 

färskhet, samt att närhet till butiken är det hon anser vara allra viktigast.  

 

“Jag skulle säga att färskheten, den är alltså väldigt, väldigt viktig. Är det inte färskt, och det 

kommer in lite på kvalitet, då vill jag inte ha det. Och då spelar det ingen roll om det är ett lågt 

pris. [...] Utan… det är A och O liksom, att nivån är rätt på matvaran.” – Intervjuperson 12, 

kvinna 40 år.  

 

En av respondenterna i offline-gruppen, respondent 11, prioriterar varken pris eller kvalitet, 

vilket är ett utstickande resultat. Vi ser att detta kan bero på att hennes attityd till att handla 
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livsmedel är negativ då hon helst skulle handla online och därmed slippa besöka butiken, och 

då även är likgiltig eller negativ till alla butikskomponenter förutom bekvämlighet. Detta 

kommer diskuteras mer ingående i kapitel fem av den aktuella studien.  

 

4.2.1.3 Jämförelse mellan online- och offline-kunders attityder till pris och kvalitet 

Fem respondenter från båda grupperna uppgav att de tittade efter “veckans varor” i antingen 

app, mail eller reklamblad på posten. Dock uppger ingen respondent att kampanjvaror styr deras 

inköp och val av matvaror men det kan ge inspiration till matlagning. Gemensamt mellan de 

två grupperna är att de ser antingen pris eller kvalitet som viktigast även fast det skiljer sig 

mellan olika varor, basvaror var något som fler respondenter köpte billigt. Samtliga 

respondenter från båda grupper förväntar sig dock en viss grundkvalitet på varorna, men det är 

alltså olika hur högt prioriterad kvaliteten är i förhållande till andra butikskomponenter. Pris 

och kvalitet är två komponenter som inte skiljer sig så mycket åt mellan grupperna.  

 

4.2.2 Attityder till bekvämlighet 

4.2.2.1 Online-kunders attityder till bekvämlighet 

Tabell 6: Attityder till bekvämlighet i online-gruppen 

  Onlinerespondent 

Attityder 

till bekvämlighet 

 

1 2 3 4 5 6 

 

 

7 

Smidigt X  X     

Hitta lätt X  X     

Snabbt att handla  X  X X   

Självscanning  X  X    

Närhet        

Snabbt att betala  X   X   

 

Av de kunder som regelbundet handlar matvaror via en matbutik online poängterar fem av sju 

att bekvämlighet är en viktig faktor när de handlar livsmedel. De nämner olika perspektiv på 

bekvämlighet och dem är att det ska vara lätt att hitta i butiken, att det ska vara smidigt att 

handla och att det ska gå snabbt att betala. För att göra livsmedelsinköpen smidiga uppger två 
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av respondenterna som regelbundet handlar dagligvaror online via en matbutik att de använder 

sig av självscanning de gånger de väljer att göra sina inköp i fysisk butik. Respondent 4 anger 

även att hon skriver en inköpslista efter butikens ordning av varor för att det ska vara smidigt. 

 

 “Alltså det ska ju vara smidigt och det blir ju att handlar man i samma butik så vet man ju 

ordningen, gör de om för mycket så är det jobbigt. Men det ska gå smidigt och lätt och tydligt 

och man hittar allting.” – Intervjuperson 1, kvinna 26 år. 

 

Intervjuperson 6 var den person som inte betonade bekvämlighet när hon handlar. Då hon ser 

miljö som viktigt åker hon gärna till gårdar och köper kött och ägg direkt från bonden, därav 

spenderar hon mer tid på sina livsmedelsinköp än övriga respondenter i gruppen som handlar 

online. Därför betonar hon inte smidighet och snabbhet, utan istället miljö som den viktigaste 

faktorn. 

 

4.2.2.2 Offline-kunders attityder till bekvämlighet 

Tabell 7: Attityder till bekvämlighet i offline-gruppen 

Offlinerespondent 

Attityder 

till bekvämlighet 

8 9 10 11 12 13 14 

Smidigt X       

Hitta lätt X       

Snabbt att handla     X X  

Självscanning      X  

Närhet  X X X X  X 

Snabbt att betala     X X X 

 

Samtliga offline-kunder i den aktuella studien uppgav att bekvämlighet var en betydande 

komponent. Däribland nämndes att butiken skall ligga nära hemmet eller arbetet, smidighet och 

enkelhet att hitta i butiken. Anledningen till att bekvämlighet är viktigt var bland annat att det 

ska gå fort att handla för att vardagen ska gå ihop, att det är tråkigt att handla samt att smidighet 

anses som viktigt av större delen respondenter. Lätthet att hitta parkering nämndes vid ett 

tillfälle, men återkom inte i andra intervjuer.  
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“Ja, det är superviktigt att det går snabbt. Så därför är då platsen väldigt viktig, alltså om man 

handlar i butik så är det viktigt att det är nära till där jag befinner mig. Det behöver inte vara 

nära hem, utan… Alltså det kan vara om man säger mellan jobb och hem på den sträckan, men 

att det är liksom easy access. Och lätt att parkera, liksom att det går snabbt på det sättet. Och 

sen då när man checkar ut att det är… Att det går snabbt, att man inte behöver stå i kö.” – 

Intervjuperson 12, kvinna 40 år.  

 

4.2.2.3 Jämförelse mellan online- och offline-kunders attityder till bekvämlighet 

Respondenterna tycker överlag att bekvämlighet är en viktig faktor när de ska handla, oavsett 

om de handlar online eller offline De lägger olika mycket tid på att handla livsmedel, dock är 

det majoriteten respondenter som vill att inköpen ska gå snabbt. Respondent 6 är dock 

utstickande då hon bryr sig om miljö mycket och brukar åka till gårdar och handla och därav 

inte betonar bekvämlighet lika mycket som resten gör. Ett fynd som gjorts genom den aktuella 

studien är att bekvämlighet prioriteras på olika vis av respondenterna. I offline-gruppen betonas 

närhet till butiken, medan i online-gruppen prioriteras snabbhet och smidighet vid köp av 

dagligvaror. Ytterligare en faktor som syns hos de som handlar i fysisk butik är att de prioriterar 

att det ska gå snabbt att betala vilket inte respondenterna i online-gruppen har som prioritet. 

 

4.2.3 Attityder till sortiment 

4.2.3.1 Online-kunders attityder till sortiment 

Tabell 8: Attityder till sortiment i online-gruppen 

   Onlinerespondent 

Attityder 

till sortiment 

1 2 3 4 5 6 7 

Brett sortiment X  X X X  X 

Fräscha/färska varor  X   X  X 

Stora valmöjligheter  X      

Ekologiska varor      X  

Köper ofta samma varor        

Varumärken        
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Frågor angående onlinerespondenternas tankar om sortiment gav svar såsom: 

 

 “Att det ska vara fräscht, och att det ska finnas valmöjligheter, både lite dyrare och lite 

billigare alternativ. Det tycker jag är viktigt.” – Intervjuperson 2, kvinna 28 år. 

 

“Brett utbud, att det är fräscha grejer, att grönsaker och frukt och sånt är fräscht och att det 

finns mycket att välja på och att brödet inte är, asså att det inte är massa dåliga datum och så” 

– Intervjuperson 5, kvinna 46 år. 

 

Av konsumenterna som regelbundet handlar livsmedel online tycker samtliga att sortiment är 

viktigt och vill ha ett brett utbud och färska varor, speciellt när det gäller frukt och grönt. Fyra 

av de sju konsumenterna vill handla i en liten butik de gånger de handlar i fysisk butik och en 

anledning är att det går snabbare och om en vara glömts att plockas i början av butiken är det 

lätt att hämta den. Intervjuperson 6 nämnde att hon inte vill handla på Ica Maxi eller City Gross 

för att de har så mycket mer än bara matvaror som enligt henne kan vara distraherande. Vidare 

föredrar hon mindre butiker på grund av geografisk placering. En annan anledning till att 

föredra en mindre butik är att stötta lokala verksamheter, vilket respondent 7 nämner. De 

resterande tre personer i gruppen väljer hellre en stormarknad på grund av större sortiment och 

lägre priser. 

 

Andra perspektiv på en butiks sortiment som nämndes var upplägget och miljön inne i butiken. 

Intervjuperson 1 tycker att butiken ska se fräsch ut och uppger följande: 

 

“...när man är i en butik och går och handlar och det ser lite skabbigt ut eller så, då får man 

inte samma upplevelse eller vissa småbutiker där det finns allt möjligt, där det ligger tofflor 

jämte grönsakerna. Då får man inte riktigt samma känsla av att här känns det bra att handla.” 

– Intervjuperson 1, kvinna 26 år.  
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4.2.3.2 Offline-kunders attityder till sortiment 

Tabell 9: Attityder till sortiment i offline-gruppen 

Offlinerespondent 

Attityder  

till sortiment 

8 9 10 11 12 13 14 

Brett sortiment X  X   X X 

Fräscha/färska varor     X  X 

Stora valmöjligheter X       

Ekologiska varor        

Köper ofta samma 

varor 

 X X   X  

Varumärken     X   

 

De konsumenter som handlar i fysisk butik fokuserar även de på färskhet av varorna och ett 

brett utbud. Tre av de sju respondenter som handlar i fysisk butik uppger att de oftast köper 

samma varor och märke. Intervjuperson 10 uppger följande: 

 

“Nej, inte samma märke men jag köper nog samma varor ganska ofta, man har ju en liten kedja 

man går runt på, kan man säga. Jag är dålig på att prova nytt, så kan jag säga.” – 

Intervjuperson 10, man 33 år. 

 

Detta kan tänkas vara grundat av ett vanebeteende och tidigare positiva erfarenheter av särskilda 

varor. Även automatik i val och faktumet att dagligvaror är lågengagemangsprodukter kan spela 

in. 

 

Sex av de sju offline-konsumenterna uppger att de gärna vill ha stor valmöjlighet mellan olika 

varor, respondent 12 säger att hon vill kunna välja mellan olika varumärken vilket även 

respondent 13 vill kunna göra även om hon uppger att hon oftast köper samma varor. Trots att 

det låter något motsägelsefullt ser vi att kunder vill ha en stor valmöjlighet även om de inte 

alltid utnyttjar den och provar nya produkter eller märken. Tvärtom berättade respondent 11 att 

hon inte bryr sig om ett brett sortiment utan vill att exakt de produkter hon eftersöker ska finnas. 

Detta för att inte behöva stanna längre tid än nödvändigt i matbutiken. Hon uttrycker sig som 

följer: 
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“Jag tycker det är ganska irriterande ibland när det är alldeles för mycket val. Det var det jag 

tänkte på häromveckan när jag senast var i en mataffär. Gud vad löjligt det är egentligen att 

det finns tusentals av liknande produkter och så står man där som en idiot och inte kan välja. 

Vad spelar det för roll? Det är ju bara att ta något, de är likadana, typ. Ehm… Så det tycker 

jag i vissa fall att det bara är onödigt med ett stort sortiment. Men så ibland är jag petig i vissa 

saker och vill att de ska ha oliver… just oliver med mandel i. Det finns alla möjliga oliver, men 

inte just de som jag gillar.” – Intervjuperson 4, kvinna 39 år.  

 

Detta uttalandet kopplar hon till faktumet att hon inte tycker om att handla dagligvaror i fysisk 

butik, vilket vi också tror kan vara en stor faktor till detta beteende.  

 

4.2.3.3 Jämförelse mellan online- och offline-kunders attityder till sortiment 

Sett till båda grupperna vill de ha ett brett utbud av varor och kunna välja vilken vara de vill ha 

antingen efter pris, kvalitet eller ur ett miljöperspektiv. Att varorna är färska och fräscha är ett 

attribut som visat sig vara högt prioriterat i båda grupperna. Några utmärkande skillnader ses 

inte mellan de två grupperna angående sortiment utan de flesta ser sortimentet som en viktig 

butikskomponent samt att de ser det som självklarhet att butiken de handlar i har ett brett 

sortiment. 

 

4.2.4 Attityder till service 

4.2.4.1 Online-kunders attityder till service 

Tabell 10: Attityder till det sociala/service i online-gruppen 

Onlinerespondent: 

Attityder 

till socialt/service 

1 2 3 4 5 6 7 

Positivt bemötande av 

personal 

X X X X    

Butikens utseende        

Att sortimentet är väl 

påfyllt 

    X   

Möta kunder        

 



48 
 

Den sociala aspekten och servicelementet av butiksupplevelsen menade majoriteten som 

regelbundet handlar matvaror online, fem av sju respondenter, inte spelade någon större roll. 

Detta skulle kunna vara en anledning till att de handlar online. Respondent 1 uttryckte att ett 

positivt bemötande från butikspersonalen är en självklarhet som hon inte funderat över så 

mycket. Hon menar att det är något av det viktigaste och att “det ger hela intrycket när man är 

och handlar”. Sedan tycker hon också att personalen bör vara tillmötesgående och hjälpsamma 

om kunderna inte hittar i butiken, och även kunna beställa hem en vara om denna inte finns i 

butiken. Intervjuperson 3 nämner följande om vad som är viktigt gällande service när hon 

beställer maten hemifrån:  

 

“Lätt att hitta bland kategorier vad som finns, och smart sökfunktion så att det snabbt listas, 

för att man kanske sitter med platta eller telefon, så att det ganska snabbt listas på det man 

söker, så att man inte behöver skriva hela ordet varje gång.” – Intervjuperson 3, kvinna 38. 

 

Hon tycker det är viktigt att det går snabbt att beställa och att hon lätt hittar sina varor på appen. 

 

Intervjuperson 5 säger att hon köper samma varor varje gång hon handlar eftersom det hon 

vanligtvis handlar kommer upp när hon ska beställa. Vi ser att hon gör det både på grund av 

bekvämlighet, service och vana. 

 

“Det är ju bekvämt för då vet man ju vad man får. Ja men det gör jag nog ganska ofta, och i 

med att jag webbhandlar då så har man ju såhär att man ser vad man brukar handla och så 

kan man bara klicka i det igen, då får man ju samma sort som man alltid brukar köpa liksom.” 

– Intervjuperson 5, kvinna 46 år. 
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4.2.4.2 Offline-kunders attityder till service 

Tabell 11: Attityder till det sociala/service i offline-gruppen 

 Offlinerespondent 

Attityder 

till socialt/service 

8 9 10 11 12 13 14 

Positivt bemötande av 

personal  

X      X 

Butikens utseende        

Att sortimentet blir 

påfyllt 

       

Möta kunder X       

 

Även om individen i fråga inte handlar online hade respondenten nedan något emot den sociala 

komponenten av en butik:  

 

“Jag är inte så social av mig i affären, jag gillar inte generellt att gå in i en affär egentligen. 

Så att… jag blir bara väldigt målmedveten att ‘jag vet vad jag ska köpa’, jag går in, jag handlar 

det, jag betalar, jag går ut.” – Intervjuperson 11, kvinna 39 år. 

 

Det fanns även de som uppskattade den sociala delen av butiken, men dessa respondenter var 

endast två till antalet. De flesta menade att de ville gå in och ut med lätthet och använde gärna 

självscanning. De gånger då det sociala spelade roll var när de behövde fråga personal om 

varornas placering, vilket kan bidra till att besöket i butiken går snabbt. De tillfrågade 

konsumenterna uppgav att de inte ofta frågar om hjälp, detta för att de oftast går till en butik 

som de är vana vid och som de hittar i. Dock tycker samtliga att det är viktigt med trevlig 

personal när de väl tar kontakt med dem.  

 

När frågan om service kom betonade flertalet att logiken i butikens utformning och enkelhet att 

hitta är viktigt, samt att butikens hyllor är påfyllda. Detta säger bland annat intervjuperson 11: 

“Ja, om jag kanske inte hittar någonting, då är det bra om det finns någon människa att prata 

med, eller att det finns någon skärm att söka på.” 
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4.2.4.3 Jämförelse mellan online- och offline-kunders attityder till service 

Samtliga respondenter uppger att service inte är det viktigaste för dem när de handlar. I 

intervjuerna framkom det att de ofta ser på service i form av att personalen skall finnas 

tillgänglig. Attribut angående service som inte nämndes var bland annat öppettider och tillgång 

till toalett i butiken, medan kontakt med personal var det som framhölls. Hjälp av personal är 

inte starkt efterfrågat av intervjurespondenterna på grund av möjligheten till självscanning och 

att varorna är uppmärkta på ett bra sätt. Den skillnaden som ses mellan grupperna är att offline-

kunder betonar utformning av butiken och en välfylld butik vilket inte är av betydelse för de 

som handlar online. En likhet mellan grupperna är att båda vill att det ska vara lätt att hitta, vare 

sig det är på hemsidan eller i den fysiska butiken. 

 

4.2.5 Attityder till miljö 

4.2.5.1 Online-kunders attityder till miljö 

Tabell 12: Attityder till miljö i online-gruppen 

Onlinerespondent 

Attityder 

till miljö 

1 2 3 4 5 6 7 

Ekologiska varor    X X X  

CO2-utsläpp   X X     

Egna kassar        

Minska matsvinn X       

 

Utav de sju respondenterna som regelbundet handlar dagligvaror online var det en som uttryckte 

att miljö styrde hennes val av butik.  

 

“...jag vill veta att hönorna har det bra, jag vill kunna se dem i princip om jag skulle vilja. Att 

jag vet vart djuren har vuxit upp eller vart grönsakerna är odlade.” – Intervjuperson 6, kvinna 

49 år. 

 

Denna konsument köper gärna kött och ägg direkt från en gård just på grund av hennes 

miljötänk. Hon uppger att handla på ICA är något som hon bara ser som nödvändigt men att 

handla råvaror från en bonde tycker hon är väldigt roligt och inspirerande.  
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De andra sex respondenterna i online-gruppen uppgav att de på olika sätt tänkte på miljön och 

att handla ekologiska matvaror, men att det inte var den högsta prioriteten. Det som främst 

nämns är att respondenterna gärna handlar ekologiska varor, bara de inte är för dyra. Två 

respondenter uppger att de alltid handlar svenskt kött för miljöns skull. Utsläpp är också något 

som uppkommer i intervjusvaren – bilfärder undviks uttryckligen av två av sju respondenter i 

denna grupp om det finns en matbutik som ligger närmare hemmet. Intervjuperson 1 pratar även 

om att familjen planerar matinköpen och gör en inköpslista innan varje tur till matbutiken så att 

de inte köper för mycket av något och därav blir matsvinn.  

 

Ett utstickande svar gavs av respondent 2. Hon menar att hon inte tänker på miljön i den 

utsträckning hon anser att hon borde göra. Svaret på frågan “Har du några tankar kring miljön 

när du handlar mat?” löd:  

 

“Det har jag väl, alltså som till exempel när jag handlar hade jag lika gärna kunnat gå till den 

nära affären men väljer att ta bilen till den stora. Och det… Det skäms man väl lite över 

ibland.” – Intervjuperson 2, kvinna 28 år.  

 

Intervjuperson 7 uppgav att han gärna skulle vilja tänka mer på miljö än vad han gör, därför är 

inte miljö en komponent som han prioriterar. 

 

4.2.5.2 Offline-kunders attityder till miljö 

Tabell 13: Attityder till miljö i offline-gruppen 

 Offlinerespondent 

Attityder 

till miljö 

8 9 10 11 12 13 14 

Ekologiska varor  X      

CO2-utsläpp     X   

Egna kassar X      X 

Minska matsvinn        

 

Bland offline-kunderna i den aktuella studien är svaren också blandade. Intervjuperson 8 har 

alltid med sig egna påsar när hon handlar matvaror, medan andra tänker mer på 

koldioxidutsläpp vid transport till butik och ursprungsland när det gällde miljön. Att miljön 



52 
 

hade låg prioritet berodde enligt respondenterna på faktorer såsom att ekologiska varor har 

högre pris och information om vilka varor som är ekologiska. Intervjuperson 13 uppger på 

frågan om hon tänker på miljö att pris är viktigt men ändå vill köpa frukt och grönt ekologiskt. 

 

“Jag köper så mycket som möjligt… Just i frukt och grönt köper jag ekologiskt. Annars gör jag 

nästan inte det för att typ kött och sånt skiljer sig jättemycket i pris. Så kött köper jag aldrig 

sådär förutom om det är ‘special price’ på svenskt eller så, annars brukar jag faktiskt gå på 

priset. Men jag försöker i alla fall att köpa så mycket ekologiskt som det går utav 

färskprodukter.” – Intervjuperson 13, kvinna 42 år. 

 

Intervjuperson 10 och 11 uppgav att de inte tänker någonting på miljö när de handlar, därav är 

deras kolumner tomma. 

 

4.2.4.3 Jämförelse mellan online- och offline-kunders attityder till miljö 

Flertalet respondenter ur båda grupperna bekräftar att de tänker på miljön när de handlar 

dagligvaror och köper gärna ekologiskt, närproducerat och svenskt men om prisskillnaden är 

för stor kommer de att välja det billiga på grund av att pris är en viktig faktor för dem. Förutom 

intervjuperson 6 som har ett utstickande miljötänk finns inga skillnader mellan online-gruppen 

och offline-gruppens fokus på miljö.  

 

4.2.6 Respondenters syn på dagligvaruinköp som aktivitet 

4.2.6.1 Online-kunders syn på dagligvaruinköp som aktivitet 

Tabell 14: Syn på dagligvaruinköp som aktivitet i online-gruppen 

Respondent Syn på att handla matvaror 

som aktivitet 

1 Roligt och inspirerande 

2 Nödvändigt och tråkigt 

3 Nödvändigt 

4 Roligt om tid finns 

5 Nödvändigt 

6 Roligt 

7 Inspirerande och roligt 
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Frågan “Hur ser du på att handla matvaror som aktivitet?” ställdes i tillägg till attitydfrågorna, 

i syfte att ta reda på mer om konsumenters inställning till att handla matvaror. Dessa svar 

kommer analyseras mer ingående i kapitel fem av arbetet, för att utröna vilka 

köparpersonligheter respondenterna i den aktuella studien har.  

 

Bland de sju individer som regelbundet handlar matvaror online från en matbutik var det tre 

personer som tyckte att det är roligt och inspirerande att handla matvaror i fysisk butik, medan 

fyra ansåg att det är en nödvändig och tråkig aktivitet som dem helst skulle slippa. En 

respondent från online-gruppen uttrycker sig följande: 

 

“Nej men jag kan tycka att det är kul att gå och handla. Komma iväg och få lite inspiration.” 

– Intervjuperson 1, kvinna 26 år. 

 

 I respondenternas svar syns samband mellan att desto oftare de handlar online ju tråkigare och 

påfrestande tycker de det är att handla matvaror i fysisk butik. Intervjuperson 3 och 6 är de som 

nästan bara gör sina inköp online och är de som uppger tydligast svar att det bara är nödvändigt 

att handla matvaror och finns inget roligt med det. Detta är dock specifikt för vår studie och 

generella slutsatser kan inte dras om att samtliga som regelbundet handlar dagligvaror online 

genom en matbutik tycker att det är tråkigt. 

 

4.2.6.2 Offline-kunders syn på dagligvaruinköp som aktivitet 

Tabell 15: Syn på dagligvaruinköp som aktivitet i offline-gruppen 

Respondent Syn på att handla matvaror som 

aktivitet 

8 Socialt 

9 Inspirerande och tycker om det 

10 Ganska roligt 

11 Jobbigt 

12 Nödvändigt 

13 Roligt 

14 Nödvändigt 
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Ett liknande resultat visades för de som inte regelbundet handlar livsmedel online: fyra 

respondenter tycker om att handla matvaror och tre ser det som något nödvändigt som måste 

göras. Ett talande citat kommer från intervjuperson 11: 

 

“Jag hade gärna velat ha en… I min drömvärld, en service där det finns kanske någon 

kostexpert eller vad det nu är dem kallas, berättar vad jag respektive min familj ska äta, och så 

planerar dem en hel liksom vecka eller månad eller vad det nu kan vara, med tusen grejer som 

ska liksom… recept och handlas och ditten och datten. Och så skickar dem den listan till 

affären, och affären skickar varorna hem till mig. Och så är det bara att laga maten hemma. 

Och allt liksom fylls på i kylskåpet. Så slipper jag tänka på skiten. Och så kan en liten robot 

eller något leverera ut varorna. Typ. Och så tar den också ut skräpet.” – Intervjuperson 11, 

kvinna 39 år.  

 

Något som bör analyseras är varför någon som inte tycker om att handla matvaror i fysisk butik 

trots allt inte väljer att handla dagligvaror online, då det är ett snabbare inköpssätt. Vidare i 

samma intervju nämner respondenten att det inte är möjligt att få maten levererad till hennes 

adress, vilket gör att hon inte ser poängen i att handla matvaror online. Syftet försvinner när 

hon ändå måste åka till matbutiken, menar hon. Avsaknad av hemleverans tros därför kunna 

vara en faktor till att e-handeln av livsmedel inte är så stor som butikerna önskar, och en orsak 

till att individer väljer bort tjänsten. Vi tror att det förutom leveransen finns ytterligare orsaker 

till att inte handla dagligvaror online trots en motvilja till att handla i fysisk butik, till exempel 

om individen i fråga bor centralt eller inte och har nära till en butik. Samma motsättning ses för 

de konsumenter som tycker om att gå i butik och samtidigt handlar dagligvaror online.  

 

4.2.6.3 Jämförelse mellan online- och offline-kunders syn på dagligvaruinköp som aktivitet 

Trots att majoriteten av de som regelbundet handlar matvaror online uppgav att matinköp som 

aktivitet var roligt och/eller inspirerande ser vi ändå att de negativa tankarna om att handla 

dagligvaror uttrycks starkare hos online-kunderna. Då offline-kunderna inte vidtagit någon 

åtgärd för att slippa att gå i dagligvarubutiken ser vi det som att motviljan mot att köpa livsmedel 

inte är lika stark som hos online-kunderna. De offline-kunder som ser dagligvaruinköp endast 

som något nödvändigt uttrycker sig i termer av att det är nödvändigt och tråkigt men att de inte 

reflekterar så mycket över det och handlar i fysisk butik av vana, medan online-kunderna som 
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gett samma svar berättar att motviljan var en anledning till att de började göra sina 

livsmedelsinköp online. Skillnad syns i att de som handlar online reflekterar mer över sina 

inköp av dagligvaror än de som handlar i fysisk butik. Detta eftersom de åker till butiken på 

grund av vana. 

 

Ovanstående resonemang kan tyda på att det finns faktorer förutom personlighet och attityd 

som gör att en individ inte handlar dagligvaror online. Detta har också antagits i analysmodellen 

i kapitel 2.5, eftersom någon som enligt de tidigare uppställda förväntningarna är benägen att 

handla online baserat på personlighet inte gör det. Det skulle kunna bero på faktorer såsom 

livssituation, erfarenhet och vanor eftersom det uppgetts av offline-kunder att de “alltid handlar 

i fysisk butik” och inte funderar mycket över det beslutet.  

 

4.3 Respondenters val av inköpskanal 

På grund av kvoturvalet som använts bestod den slutliga studien av sju respondenter som 

regelbundet handlar matvaror online via en matbutik och sju som aldrig gjort det. Nedan 

diskuteras respondenternas svar angående val av inköpskanal.  

 

4.3.1 Anledningar att e-handla dagligvaror 

Tabell 16: Anledningar bland online-konsumenterna att e-handla dagligvaror 

Respondent Anledningar till att e-handla dagligvaror 

1 Smidighet och tidsbesparing 

2 Dåligt psykiskt mående 

3 Smidigt på grund av livssituation 

4 Smidigt och tidsbesparande 

5 Tipsad av kollegor 

6 Tycker det är kul att testa nya saker 

7 Tidsbrist på grund av livssituation 

 

Inom online-gruppen uppgav intervjuperson 7 att han var i en period i livet med mycket tidsbrist 

och därav började handla livsmedel via internet. Intervjuperson 3 uppgav att hon började med 

e-handel av livsmedel i en period i livet där hon hade svårt att ta sig till en fysisk butik på grund 
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av hennes psykiska mående, hon upplevde detta inköpssätt som en räddning för henne just då. 

Dessa två respondenter började alltså använda denna tjänst på grund av deras livssituationer. 

Intervjuperson 5 uppger att hon började med e-handel av livsmedel på grund av att hennes 

arbetskollegor använde sig av tjänsten och var nöjda med hur den fungerade. 

 

Samtliga sju respondenter i online-gruppen uppger att det var smidigt och tidsbesparande att 

handla dagligvaror online. Det uppkom både positiva och negativa aspekter med att e-handla 

livsmedel och intervjuperson 4 säger: 

 

“Vi har testat att handla på ICA Maxi då på nätet och fördelen är att det går jättesnabbt och 

hämta varorna, man behöver inte ens gå ur bilen för de packar in det i bagaget.” – 

Intervjuperson 4, kvinna 39 år.  

 

De som inte handlar dagligvaror online ombads istället besvara en fråga om varför de inte provat 

på tjänsten. En anledning till att dessa konsumenter inte har testat att handla dagligvaror online 

är att dem av ren vana åker till en fysisk butik. Flertalet av dessa respondenter uppger att de inte 

har reflekterat över hur de gör sina matinköp utan väljer den fysiska butiken på grund av vana.  

 

Sex av de sju konsumenterna i undersökningen som inte handlar dagligvaror online ser inte i 

nuläget ett behov av att göra det då de bor nära en butik, inte gör så stora inköp på grund av att 

de bor själva eller anser att de med lätthet kan ta sig till en fysisk butik. Intervjuperson 10 

uppger att han inte handlar så mycket, dels för att han bor själv och dels för att han ofta äter på 

jobbet. Intervjuperson 11 uppger dock att hon gärna skulle handla matvaror online men ingen 

butik erbjuder hemkörning dit hon bor och hon vill inte åka och hämta sina varor själv då hon 

tycker att hon lika väl kan gå in i butiken då. 

 

Den tredje anledningen som respondenterna angav om varför de inte har testat att handla online 

är att de inte hade tillräckligt mycket kunskap om tjänsten. De visste inte riktigt hur den fungerar 

och har därför inte testat. Intervjuperson 10 uppger angående vad som kan förbättras med 

tjänsten: “alltså i så fall, jag vet ju ingenting om det här, så det är i så fall reklamen, alltså att 

de når ut till mig också”. 

 

Något annat nämnvärt är att de i online-gruppen reflekterar mer över sitt val av inköpskanal än 

vad de i offline-gruppen gör.  
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4.3.2. Erfarenheter av att e-handla dagligvaror 

Under intervjuerna har flertalet positiva faktorer angående e-handel av livsmedel framkommit. 

Intervjuperson 2 uppger att hon upplever att hon inte gör onödiga köp när hon e-handlar, detta 

i form av godis som hon går förbi i en fysisk butik. Tre konsumenter uppgav att de fått en gåva 

i form av tacokrydda i kassarna när de har e-handlat, vilket de upplevde som positivt och roligt. 

Intervjuperson 2 säger följande om sina erfarenheter av att handla matvaror online:  

 

“Varje gång när jag har handlat online, både på Maxi och på Coop så har jag fått någonting 

extra, så då blir det som en liten extra glädjespridare över dagen. Att få prova någon ny sån 

där krydda till tacosen, bara någonting sånt. Och det får man ju oftast inte när man handlar i 

butik då. Så att… Nej, bara positivt… positiva erfarenheter utav det har jag faktiskt haft.” – 

Intervjuperson 2, kvinna 28 år.  

 

Intervjuperson 3 delar också med sig av positiva upplevelser av tjänsten. Hon påpekar dock att 

kvaliteten på onlinetjänsten skiljer sig mellan olika butiker och att hon provat på ett flertal 

leverantörer. De dagligvarubutiker som erbjuder flexibilitet i val av varor, smidighet i 

beställningsprocessen och som har en förståelig och bra app eller webbsida framhåller hon som 

positiva.  

 

Andra positiva faktorer som uppkommit är att slippa packa ner sina varor själv vid beställningar 

online. Enligt vissa har dock detta en negativ sida, vilken diskuteras i ett senare stycke. Att e-

handel sparar tid är en genomgående faktor som respondenterna uppgav. 

 

Utöver de positiva upplevelserna med e-handel av dagligvaror uppgav respondenterna även 

negativa sidor av tjänsten. En av dessa var att alla varor inte finns att handla online, och de 

ersättningsvaror som ges ut i de fall den vara som efterfrågats är slut inte ses som likvärdiga.  

 

“Det som är så svårt är att där vi handlar då är ju att då får man fylla i om man vill ha en 

ersättningsvara eller inte. Och vissa grejer vet man ju att finns inte detta så vill jag inte ha 

något annat men ibland är det svårt när man får en ersättningsvara för då kanske man själv 

tycker att det var inte alls en ersättningsvara, det var en helt annan sak men det var samma 

märke och affären har väl tänkt att det är ju samma bröd men det var ett ljust bröd istället för 

ett mörkt bröd.” – Intervjuperson 1, kvinna 26 år.  
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Något annat som nämnts som negativt är att uthämtningstiderna snabbt blir upptagna i den 

butiken som intervjuperson 4 brukar beställa från och att det då bara går att välja en tid sent på 

kvällen eller tidigt på dagen – inte den tid hon slutar jobbet som hon önskar. Då varorna väl 

hämtats upp har en online-kund svarat att de varit packade ovarsamt, vilket skapat en viss 

skepticism till tjänsten. Även intervjuperson 6 uppger att uthämtningstiderna lätt blir 

uppbokade men att hon har en rutin att alltid beställa på måndagar och hämtar på onsdagar efter 

jobbet, vilket fungerar bra. I butiken hon hämtar från läggs kassarna i boxar utanför butiken 

som hon sedan öppnar själv men negativa aspekter med detta har varit att glassen varit lite smält 

när hon hämtat den. Personen i fråga tycker att det behövs fler boxar då de lätt blir upptagna. 

 

“Sen också det att i den butiken jag handlat i att det inte finns tid att hämta ut varor eftersom 

de har det i sådana där boxar, de ställer ju mina varor i boxar som är utanför butiken, jag har 

typ tre sådana boxar då men sen när det är fullt är det ju fullt och då kan man ju inte hämta ut 

när man vill”. – Intervjuperson 5, kvinna 46 år.   

 

Föregående respondent nämner dessutom att hon inte kan välja vilket salladshuvud hon vill ha 

när hon e-handlar och detta är något negativt med tjänsten, dock uppger hon inte att hon varit 

missnöjd med de lösviktsvaror som hon fått. Det hon ser som positivt med att handla i fysisk 

butik är att hon kan gå förbi varor och tänka “just det, detta behöver jag” som hon inte kan göra 

när hon e-handlar. 

 

“Nackdelen kan också vara om man inte skrivit upp en viss grej så kanske man missar det bara 

för att man, när man går i butiken så blir man lite påmind ‘just det, det här hade vi inte hemma’ 

eller ‘det var slut’ eller så.” – Intervjuperson 5, kvinna 46 år. 

 

Intervjuperson 3 nämnde också flera aspekter som skulle kunna förbättras med tjänsten. Hos 

vissa matbutiker låses ordern åtta dagar innan upphämtning, vilket hon upplever som negativt 

då det krävs lång framförhållning och det inte finns utrymme för att lägga till eller ta bort varor 

tätt inpå upphämtningstiden. Hon tar även upp alternativet att hämta upp färdiga matkassar från 

matbutiker. Dessa menar hon inte har mycket flexibilitet i varken portioner, antal eller innehåll.  

 

Det sista som nämns som en möjlig grund till tveksamhet till att handla livsmedel online via 

matbutik är att kunden själv vill välja ut vilka varor de vill ha. Basvaror såsom tandkräm och 
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tvättmedel spelar mindre roll att plocka ut själv, men färska produkter som frukt och grönt vill 

de flesta respondenterna välja själva. På frågan ifall fysisk butik eller e-handel föredrogs 

svarade intervjuperson 12 att hon föredrog fysisk butik och motiverade svaret på följande sätt: 

 

“För att då kan jag se varorna. Och just för att jag tycker att utseendet då om man säger så, 

är viktigt. Jag skulle kunna handla dem online om… Det som är liksom basvaror, där utseendet 

inte är viktigt, som tvättmedel och tandkräm och så.” – Intervjuperson 12, kvinna 40 år.  

 

Detta skulle kunna bero på misstankar mot de anställda som packar varorna. Väljer de ut dem 

produkter som har bäst kvalitet? Hade kunden kunnat hitta finare varor om denne varit där 

själv? Går då kvalitet före bekvämlighet för dessa kunder? 

 

Vad som kan förbättras med tjänsten för att de som inte handlar dagligvaror online genom en 

matbutik skulle vilja testa är främst marknadsföringen för tjänsten. Flera offline-respondenter 

nämnde i intervjuerna att de inte känner till hur tjänsten fungerar. Inte heller finns det utkörning 

till alla platser, och alternativet är då att hämta i butiken. Intervjuperson 6 och 11 uppgav att de 

hade önskat att de körde ut dit de bor, vilket är ännu en del av tjänsten som skulle kunna 

utvecklas. 

 

4.4 Sammanfattning av empiri 

Sammanfattningsvis finns potential för e-handel även i offline-gruppen eftersom fyra av sju 

respondenter uppvisar typiska karaktärsdrag som återfinns i teorin om individer som föredrar 

att handla dagligvaror online. Då detta motsätter sig vår andra formulerade förväntning som 

presenterades i kapitel två bör detta analyseras i nästa kapitel. Dessutom visar fem av de sju 

online-konsumenterna upp en motvilja att handla i fysisk butik men gör det ändå ibland. Kanske 

beror val av inköpskanal inte på attityd och köparpersonlighet i den utsträckning som troddes? 

 

Bekvämlighet ses enligt intervjurespondenterna som det överlag viktigaste när de väljer butik. 

Även om inte alla respondenter ser denna faktor som den allra viktigaste finns den ändå bland 

de högst prioriterade hos samtliga. Nyansskillnaderna som fanns mellan de två grupperna var 

att online-kunderna söker bekvämlighet i form av snabbhet och effektivitet medan offline-

gruppen ville ha bekvämlighet som närhet till butiken och att den skall vara “på vägen”. Vidare 

frågades respondenterna om pris, kvalitet, bekvämlighet, sortiment, service, och miljö. Dessa 
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komponenter hade olika stor betydelse för olika konsumenter. Därigenom kan det ses att det 

inte finns så tydliga skillnader mellan grupperna. Skillnader i svar angående attribut sågs inom 

och mellan respektive grupp, men skillnader i åsikter om de övergripande butikskomponenterna 

i analysmodellen återfanns inte.  

 

Det finns olika anledningar till att börja med e-handel av matvaror. Livssituation var en 

anledning som nämndes hos tre av de sju konsumenterna som regelbundet handlar online. Det 

var till exempel att de hade ont om tid på grund av småbarn eller inte kunde ta sig till matbutiken 

på grund av psykiskt mående. De som inte handlar online uppgav att de åker till fysisk butik 

och handlar på grund av vana. 

 

Genom svaren om inköpskanal visades att samtliga respondenter som handlar dagligvaror 

online tycker att det finns positiva sidor samt att tre respondenter såg ett par negativa sidor av 

tjänsten. Dock väger de positiva aspekterna tyngst enligt respondenterna. Är det då tjänsten som 

behöver utvecklas eller livssituationen hos individer som behöver förändras för att skapa behov 

för e-handel? 

 

Något annat som uppges är att information saknas hos kunderna. Reklam om tjänsten har inte 

nått ut fullständigt och det är inte alla som vet hur det går till att handla matvaror online från en 

matbutik. Detta skapar ett ytterligare dilemma som kommer att diskuteras i den aktuella 

studiens analysdel: “Tjänsten behöver utvecklas för att fler individer ska använda den, men för 

att den ska utvecklas behöver fler individer använda den.”  
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5. Analys 

I detta kapitel analyseras och ställs de empiriska fynden i föregående kapitel framförallt mot 

analysmodellen i kapitel 2.5 och även mot tidigare studier om köparpersonligheter, Ajzen & 

Fishbein (2000) och Laaksonen (1993). Varje respondent kommer analyseras för att se vilken 

köparpersonligheterna de har. Dessutom kommer förväntningarna som formulerades i 

teorikapitlet prövas mot de empiriska resultaten. Analyserna angående respondenters attityder 

till olika butikskomponenter utgår ifrån tabell 2 till tabell 13 i föregående kapitel. Diskussionen 

om konsumenters syn på att handla dagligvaror som aktivitet grundas på informationen som 

finns i tabell 14 och 15. Informationen i tabell 2 till 15 sammanfattas nedan i tabell 17 och 18 

som nyckelord från respondentintervjuerna i vardera cell. Även tabell 16 kommer analyseras. 

 

I kolumnen längst till vänster visas samtliga butikskomponenter som togs upp i intervjuerna 

samt att attributen som varje respondent nämnde presenteras i raderna. I tabellerna nedan visas 

en sammanställning av tabell 2 till 15 av vad varje respondent svarade gällande varje 

butikskomponent samt syn på att handla dagligvaror online respektive i fysisk butik och vilken 

inköpskanal de använder. Ett exempel när det kommer till pris är att intervjuperson 1 och 2 

söker efter kampanjer medan intervjuperson 5, 6 och 7 inte nämnde att pris var något de tänkte 

på när de handlade och de har därför inga nyckelord i cellen kopplat till pris. Varje respondents 

köparpersonlighet har efter analys av samtliga tabeller identifierats, detta visas i tabellernas 

sista rad. 
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Tabell 17: Översiktstabell över online-respondenters intervjusvar och deras köparpersonligheter 

Respondent 

 

 

Attityd till… 

1 2 3 4 5 6 7 

Pris Kampanjer Kampanjer Medlemsk

ap 

Billiga 

varor, 

pris är 

viktigare än 

kvalitet 

   

Kvalitet Fräscha 

varor 

Fräscha 

varor 

Svenska 

varor, 

kvalitet > 

pris 

Svenska 

varor 

Fräscha 

varor, 

kvalitet > 

pris 

Svenska 

varor, 

kvalitet > 

pris 

Fräscha 

varor, 

svenska 

varor, 

kvalitet > 

pris 

Bekvämlighet Smidigt, 

hitta lätt 

Snabbt att 

handla, 

självscannin

g, snabbt att 

betala 

Smidigt, 

hitta lätt 

Snabbt att 

handla, 

självscanni

ng 

Snabbt att 

handla, 

snabbt att 

betala  

  

Sortiment Brett 

sortiment  

Fräscha/färs

ka varor, 

stora 

valmöjlighet

er 

Brett 

sortiment 

Brett 

sortiment 

Brett 

sortiment, 

fräscha/färs

ka varor 

Ekologisk

a varor 

Brett 

sortiment, 

fräscha/färs

ka varor 

Service Positivt 

bemötande 

av 

personal 

Positivt 

bemötande 

av personal 

Positivt 

bemötande 

av personal 

Positivt 

bemötande 

av personal 

Att 

sortimentet 

är väl 

påfyllt 

  

Miljö Minska 

matsvinn 

CO2-utsläpp CO2-

utsläpp 

Ekologiska 

varor 

Ekologiska 

varor 

Ekologisk

a varor 

 

Syn på 

dagligvaruinköp 

som aktivitet 

Roligt och 

inspireran

de 

Nödvändigt 

och tråkigt 

Nödvändig

t 

Roligt om 

tid finns 

Nödvändigt Roligt Inspirerande 

och roligt 

Handlar 

regelbundet 

livsmedel online 

via en matbutik 

Ja, 50/50 Ja, 50/50 Ja, en gång 

i veckan 

Ja, 50/50 Ja, en gång i 

veckan 

Ja, i 

perioder 

Ja, i 

perioder 

Köparpersonlig

het 

Ekonomis

k 

Apatisk → 

Ekonomisk 

Apatisk Ekonomisk Apatisk Etisk Personlig 

 

  



63 
 

Tabell 18: Översiktstabell över offline-respondenters intervjusvar och deras köparpersonligheter 

Respondent 

 

 

Attityd till… 

8 9 10 11 12 13 14 

Pris Kampanjer, 

billiga varor, 

pris > 

kvalitet 

  Kampanj

er 

 Billiga varor Kampanjer, 

billiga varor 

Kvalitet  Fräscha 

varor 

Kvalitet > 

pris 

 Fräscha 

varor, 

kvalitet > 

pris 

Fräscha 

varor 

Fräscha 

varor 

Bekvämlighet Smidigt, 

hitta lätt 

Närhet Närhet Närhet Snabbt att 

handla, 

närhet, 

snabbt att 

betala 

Snabbt att 

handla, 

självscannin

g, snabbt att 

betala 

Närhet, 

snabbt att 

betala 

Sortiment Brett 

sortiment, 

stora 

valmöjlighet

er  

Köper ofta 

samma 

varor 

Brett 

sortiment, 

köper ofta 

samma 

varor 

 Fräscha/färs

ka varor, 

varumärken 

Brett 

sortiment, 

köper oftast 

samma 

varor 

Brett 

sortiment, 

fräscha/färs

ka varor 

Service Positivt 

bemötande 

av personal, 

möta kunder 

     Positivt 

bemötande 

av personal 

Miljö Egna kassar Ekologiska 

varor 

  CO2-utsläpp  Egna kassar 

Syn på 

dagligvaruinköp 

som aktivitet 

Socialt Inspireran

de och 

tycker om 

det 

Ganska 

roligt 

Jobbigt Nödvändigt Roligt Nödvändigt 

Handlar 

regelbundet 

livsmedel online 

via en matbutik 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Köparpersonligh

et 

Personlig Blandad Ekonomis

k 

Apatisk Ekonomisk Blandad Apatisk 
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5.1 Köparpersonligheters påverkan på attityder  

 

Analysen av de empiriska resultaten utgår till stor del från köparpersonligheterna som 

redovisades i teoriavsnittet av den aktuella studien. Detta för att kunna jämföra intervjusvar från 

respondenter med de attityder och köparpersonligheter som problematiserats i den teoretiska 

referensramen. Förutom köparpersonligheter analyseras innehållet i empiri-kapitlet. 

 

Utifrån teori om köparpersonligheter samt intervjuerna som genomförts och presenterats i 

kapitel fyra kommer respondenterna nedan delas in i dessa personligheter bland annat baserat 

på deras attityd till de olika butikskomponenterna och attributen. Det var ingen specifik fråga 

som bestämde köparpersonligheten utan det var helheten av intervjun med all data som 

presenteras i tabell 2 till 16 som bestämde köparpersonligheterna. 

 

I figur 2 till 6 visas vilka respondenter som tillhör vilken köparpersonlighet och vilka 

huvudsakliga komponenter och attribut som avgjort detta. Exempelvis klassificerades 

respondent 1, 4, 10 och 12 som ekonomiska konsumenter på grund av att de tycker att pris, 

kvalitet eller utbud är de viktigaste komponenterna av en butik. De resterande figurerna är 

uppbyggda på samma sätt. 

 

5.1.1 Ekonomisk köparpersonlighet 

Figur 2: Figuren visar vilka respondenter som har ekonomisk köparpersonlighet samt vilka huvudsakliga 

komponenter som avgjort detta. 

 

De respondenter som föll inom den ekonomiska personlighetskategorin gjorde det på grund av 

att de uttryckt en preferens för pris, kvalitet eller utbud. De ansåg alltså att butikskomponenter 

som handlade om pris, billiga varor, kvalitet, färska varor, utbud och utseende var viktiga för 

dem. 
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Ett exempel på en respondent som framhöll kvalitet var respondent 12: 

 

“Jag skulle säga att färskheten, den är alltså väldigt, väldigt viktig. Är det inte färskt, liksom, 

och det kommer in lite på kvalitet, då vill jag inte ha det. Och då spelar det ingen roll om det 

är ett lågt pris, liksom. – Intervjuperson 12, kvinna 40 år. 

 

En annan, intervjuperson 4, prioriterar pris när hon väljer att ta sig till en matbutik lite längre 

bort på grund av att de har billigare varor, hon handlar sällan i butiken där hon bor eftersom 

den är dyrare än ICA Maxi som hon brukar åka till. Hon nämner att pris oftast är viktigt men 

att hon ibland kan köpa dyrare för att inte få sämre kvalitet. 

 

Denna person tycker också att det är roligt att handla och uppskattar att gå i butiken om hon har 

tid med det och om hon är på bra humör men om hon är stressad och butiken snart stänger ser 

hon det som ett nödvändigt ont att handla livsmedel. På frågan om hon tycker det är roligt att 

handla svarar hon: “Ja lite både och, det är lite vilket humör jag är på, jag tycker det kan vara 

ganska trevligt om man går in jaa… och då får man ibland lite tips och idéer när man är i 

butiken vad man ska handla.” Detta tyder på att hon har inslag av en personlig 

köparpersonlighet men hon ger övervägande svar som på pekar på en ekonomisk 

köparpersonlighet då hon prioriterar pris. 

 

Intervjuperson 1 säger att hon tittar mycket på veckans kampanjvaror samt att hon tycker det är 

viktigt med stort utbud. Hon nämner både pris, kvalitet och trevlig personal som viktiga delar i 

en butik men då hon flera gånger under intervjun nämnde pris som en viktig komponent 

kommer hon kategoriseras som en ekonomisk köparpersonlighet. 

 

Intervjuperson 10 tycker att utbud och närhet till matbutiken, följt av pris är det viktigaste när 

han väljer butik. Preferensen för närhet till butiken och att han uppger att han går “sin lilla 

runda” när handlar att kan tyda på att personen har en apatisk köparpersonlighet men på grund 

av att han inte prioriterar snabbhet har han inte en apatisk köparpersonlighet. När han ska betala 

behöver det inte gå snabbt eftersom han uppger att han har förståelse för om det skulle bli något 

strul med kassan eller att han kan stå 20 minuter i kö för att låta stressade personer få komma 

hem. Denna person har en ekonomisk köparpersonlighet eftersom han prioriterar utbud och 

pris. De som har en ekonomisk köparpersonlighet är alltså intervjuperson 1, 4, 10 och 12. 
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5.1.2 Apatisk köparpersonlighet 

Figur 3: Figuren visar vilka respondenter som har en apatisk köparpersonlighet samt vilka huvudsakliga 

komponenter som avgjort detta 

 

De som kategoriseras som att ha en apatisk köparpersonlighet uppger samtliga att de tycker det 

är viktigt att det ska gå snabbt att handla, det är viktigt att de hittar i butiken samt att samtliga 

med apatisk köparpersonlighet inte såg det som något roligt att handla matvaror. Bekvämlighet 

är också en viktig komponent enligt respondenterna i den apatiska kategorin, vilken är en 

komponent som även Aldousari & Elsayed (2018) identifierat som betydande. Författarna såg 

detta bland konsumenter som handlar i fysisk butik, vilket två respondenter ur den apatiska 

kategorin i den aktuella studien gör. Walters et al., (2005) studie fann också att bekvämlighet 

var en betydande faktor i sin studie angående attityder hos konsumenter, men detta hos de som 

handlar dagligvaror online. Enligt analysen i den aktuella studien hade respondent 2 en apatisk 

köparpersonlighet när hon började e-handla dagligvaror genom en matbutik. På grund av 

hennes psykiska mående kunde hon inte vistas i en fysisk butik och var därför tacksam för att 

e-handel av livsmedel fanns då hon behövde göra dessa inköp på något sätt. 

 

“Anledningen till att jag började handla online, det hade med mitt psyke att göra. Jag kunde 

inte gå i affärer, så det var en perfekt lösning för mig.” – Intervjuperson 2, kvinna 28 år. 

 

Denna respondent har sedan utvecklats till att ha en ekonomisk personlighet när hon nu mår 

bättre, hon uppger att hon tycker pris och färskhet på varorna är viktigt och gör nuförtiden 

inköp både online och i fysisk butik vilket också visas i tabell 17. Det vill säga; trots att 

intervjuperson 1 och 2 liknade varandra i preferenser för attribut övervägde andra utsagor i 

intervjuerna såsom hur intervjuperson 2 berättade om sin tidigare inställning till att handla 

dagligvaror och anledningarna till att hon började e-handla livsmedel via en dagligvarubutik. 
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Ett exempel på ett tydlig apatiskt drag är att intervjuperson 14 svarade att hon tycker att handla 

dagligvaror är tråkigt och hade helst sluppit att göra det: 

 

“Det är för det allra mesta bara ett nödvändigt ont.” – Intervjuperson 14, kvinna 48 år. 

 

Intervjuperson 11 säger också att handla livsmedel är något hon helst skulle slippa och att hon 

inte tycker om att gå in i butiker. Dessutom handlar hon många andra produkter på internet. 

Detta är något som enligt Stone (1954) kännetecknar någon med en apatisk köparpersonlighet, 

vilket Tauber (1972) och Sproles & Kendall (1986) bekräftar, därmed ses det att respondent 11 

och 14 har apatiska köparpersonligheter.  

 

Även respondent 3 och 5 klassificerades i den aktuella studien som apatiska. Detta på grund av 

att de vill att det ska gå snabbt när de handlar då de vill spara tid. Intervjuperson 3 är 

ensamstående till två småbarn och ser därför besök i matbutiken som ett projekt i de fall hon 

har båda barnen med sig. Hon har en apatisk köparpersonlighet då hon helst skulle slippa att 

åka till matbutiken. Intervjuperson 5:s inställning till att handla matvaror är att det är “bara 

nödvändigt”, vilket indikerar starkt att hon har en apatisk köparpersonlighet. De respondenter 

som har en apatisk köparpersonlighet är alltså 2, 3, 5, 11 och 14.  

 

5.1.3 Personlig köparpersonlighet 

Figur 4: Figuren visar vilka respondenter som har en personlig köparpersonlighet samt vilka huvudsakliga 

komponenter som avgjort detta.  

 

Den aktuella studien innehåller endast två respondenter med en personlig köparpersonlighet. 

En av dessa handlar inte livsmedel online från dagligvarubutiker, medan den andre har perioder 

då han gör det. Det är därför viktigt att lyfta fram hur dessa två respondenter skiljer sig åt.  

 

Respondent 8 handlar inte livsmedel online från matbutiker, det största skälet till det är enligt 

henne att hon “hatar internetshopping överlag” och att hon ser livsmedelsinköp “som en social 

grej”. Hennes sociala syn på dagligvaruinköp var det som avgjorde hennes köparpersonlighet. 
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Hon tycker alltså inte om att göra inköp online och utnyttjar följaktligen inte tjänsten, vilket 

bekräftar dels vårt andra förväntade resultat och de nämnda teorierna angående 

köparpersonligheter (Stone, 1954; Tauber, 1972; Sproles & Kendall, 1986; Lysonki et al., 1996; 

Mittal, 2016).  

 

Intervjuperson 7 däremot, är enligt studiens resultat ingen typisk online-konsument även om 

han ingår i online-gruppen. Han uppskattar de sociala och personliga elementen av en fysisk 

matbutik och vill gärna se varorna som finns tillgängliga innan köpbeslutet tas. Därför har han 

kategoriserats som personlig köparpersonlighet. I denna aspekt är intervjuperson 7 och 8 lika 

varandra. Svaret på varför han trots allt valt att handla matvaror på internet via en matbutik ger 

han i en fråga i intervjuns andra del. Tidsbrist är den största anledningen till att han använder 

tjänsten och detta grundas i att hans barn varit små samt mycket och tidskrävande arbete.  

 

Vad intervjuperson 7 berättar bekräftar även Laaksonens (1993) forskning. Där visas 

livssituation ha en betydande påverkan på val av inköpskanal, vilket är vad som skett i denna 

respondents fall. Olika skeden i livet påverkar alltså vilka val och beslut som tas av denne 

individ. Det var inte hans personlighet som gjorde att han började handla matvaror online, utan 

det var situationen han befann sig i. Det är alltså intervjuperson 7 och 8 som har en personlig 

köparpersonlighet. 

 

5.1.4 Etisk köparpersonlighet 

Figur 5: Figuren visar vilken respondent som har en etisk köparpersonlighet samt vilka huvudsakliga 

komponenter som avgjort detta. 

 

För att ha en etisk köparpersonlighet, som intervjuperson 6, krävdes det att personen uttryckte 

att miljö eller att stötta sin lokala matbutik var det viktigaste. Hon uppgav även att kvalitet var 

viktigt vilket för henne har ett samband med miljö som hon betonar starkt. Flertalet 

respondenter uppgav att de gärna köper ekologiskt och närproducerat men om prisskillnaden är 

för stor blir priset den övervägande faktorn när det kommer till att välja mellan ekologiska eller 

inte ekologiska matvaror. 
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“Jag köper gärna ekologiskt, om det inte är jättemycket dyrare. Vissa ekologiska varor är ju 

typ lika, kostar lika mycket som vanliga varor och då köper jag gärna det.” – Intervjuperson 4, 

kvinna 39 år 

 

För att ha en etisk köparpersonlighet krävs det som sagt att personen betonar att miljö är bland 

det viktigaste när de handlar, inte bara att denne till exempel tänker på utsläppen som kommer 

med att köra bil till butiken som intervjuperson 12 nämnde i sitt resonemang kring miljö.   

 

Då det endast var en av fjorton respondenter som lät etik och miljö väga tyngst i deras val av 

inköpskanal ser vi att miljö inte är det största fokusområdet bland intervjupersonerna generellt. 

Trots detta utfall uttryckte två respondenter att miljö och etik var något de funderade över och 

ville ta mer hänsyn till än de gör. 

 

5.1.5 Blandad köparpersonlighet 

Figur 6: Figuren visar vilka respondenter som har en blandad köparpersonlighet och att det inte gick att avgöra 

deras köparpersonlighet på grund av att de prioriterade olika butikskomponenter. 

 

När analys gjordes angående vilken köparpersonlighet respektive respondent har uppkom i 

vissa fall svårigheter att kategorisera dem eftersom de hade inslag av fler än en 

köparpersonlighet. Vissa personer stämmer in på två eller fler personligheter men oftast är det 

en av dem som överväger förutom i två fall. Två respondenter har därför kategoriserats som 

“blandad köparpersonlighet” eftersom ingen butikskomponent vägde tyngre än en annan. I 

tabell 18 visas de två respondenterna som har en blandad köparpersonlighet, där det också syns 

att intervjuperson 9 lägger sitt fokus i många olika områden. Detta gör även intervjuperson 13 

då hon både prioriterar lågt pris, snabbhet och tycker det är roligt att handla dagligvaror. Dessa 

tre svar symboliserar karaktärsdrag från tre olika köparpersonligheter, ekonomisk, apatisk och 

personlig. Vad detta resonemang vill lyfta fram är att inte alla konsumenter har en klockren 

köparpersonlighet av de fyra utvalda köparpersonligheterna. Att en person kan ha en blandad 

köparpersonlighet har även Darden & Reynolds (1971) kommit fram till i sin artikel “Shopping 
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Orientations and Product Usage Rates”, vilket är en utveckling från Stones (1954) 

ursprungliga personligheter som vi även sett i den aktuella studien.  

 

Respondent 9 har en blandad köparpersonlighet eftersom hans svar inte indikerade att han 

tillhörde någon specifik kategori. Dessa två citat är talande för varför detta ses: 

 

“Nej men det är som sagt… ibland kan jag vara väldigt osugen på det och ibland så spelar det 

inte alls någon roll. Och ibland går jag med hörlurar och ibland går jag utan det, så att… det 

beror lite på fall till fall.” – Intervjuperson 9, man 25 år.  

 

“Jag gillar ändå att gå in och kolla och handla och sådär. Det hänger väl ihop med om man 

gillar att laga mat eller inte och allt det här. Om man är intresserad.” – Intervjuperson 9, man 

25 år. 

 

Det första citatet visar att han ibland inte tycker om att handla matvaror och inte vill interagera 

med butikspersonal men det andra visar att han tycker om att gå och titta i butiken för att få 

inspiration eftersom han gillar att laga mat. Den här personen har alltså fått en blandad 

köparpersonlighet eftersom han inte tydligt uttrycker att en eller flera butikskomponenter eller 

attribut är viktigare för honom än vad andra komponenter är. Han är en blandning av personlig, 

apatisk och ekonomisk köparpersonlighet. 

 

Även intervjuperson 13 har en blandad köparpersonlighet eftersom hon har drag av både etisk, 

ekonomisk och apatisk köparpersonlighet. Det etiska grundas i att hon tar hänsyn till miljön 

och gärna köper ekologiska varor. Hon är även ekonomisk på grund av att hon söker efter 

kvalitet och brett sortiment. Slutligen har hon även apatiska karaktärsdrag eftersom hon 

prioriterar bekvämlighet och vill att det ska gå snabbt och smidigt att handla. 

 

5.2 Val av inköpskanal och livssituation, vanor, erfarenheter och automatik 

Något som sågs tydligt angående konsumenters attityder till butikskomponenter genom 

intervjuerna var att respondenterna överlag inte funderar så mycket över varför de handlar som 

de gör eller vad angående en butik de lägger störst vikt vid. Detta kan kopplas till att dagligvaror 

ses som lågengagemangsprodukter och att individer därför inte överväger alternativ på samma 

sätt som de hade gjort då det handlar om en produkt med högre engagemang (Kotler et al., 
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2013; Laaksonen, 1993). Lågt engagemang hänger också samman med Ajzen & Fishbeins 

(2000) “automatic attitude activation”, det vill säga att de attityder som bildas gör det utan 

medvetenhet från konsumentens sida. Det är troligtvis vad som skett i den aktuella studiens 

respondenters fall då de inte initialt nämner många faktorer de anser som viktiga. Det är istället 

vid följdfrågor som de verkar inse att det ingår fler val vid inköp av livsmedel än vad de är 

medvetna om. Exempelvis har inte bekvämlighet uttryckts direkt vid vissa intervjuers början, 

men senare efter ett antal följdfrågor har det framkommit att det är den komponenten som 

respondenten värderar högst. Detta kan bero på att komponenten i fråga ses som en självklarhet 

då respondenten har nära till matbutiken eller använder självscanning. 

 

En annan punkt som lyfts i föregående kapitel är resonemanget om livssituation, livsstil, 

erfarenhet och vanor. Detta knyter an till analysmodellen i kapitel 2.5 och även till Laaksonens 

(1993) forskning. Vi ser alltså att respondenter som handlar matvaror i fysisk butik ofta gör det 

på grund av vana och inte funderar över beslutet. Detta är tvärtom mot respondenterna i online-

gruppen som uppger och visar i sina svar att de funderar mer över sina beslut och varför de 

handlar som de gör. Det skulle kunna bero på att dessa kunder gjort ett val mellan att handla 

livsmedel online eller inte, vilket de flesta som endast handlar i fysisk butik inte har eftersom 

inte alla offline-kunder har kännedom om online-tjänsten. Detta vanebeteende hos 

respondenterna i offline-gruppen skulle då kunna vara sammanlänkat med föregående 

diskussion om lågengagemang och automatiska attityder eftersom inte alla dessa kunder valt 

aktivt mellan alternativen utan väljer omedvetet. Livssituation sågs också som en faktor med 

stor påverkan på valet av inköpskanal av Laaksonen (1993), detta framkom även i vissa av 

intervjuerna. Det var tre personer som uppgav att deras livssituation var orsaken till att de nu 

handlar livsmedel online regelbundet. Detta var anledningen till att de kände ett behov av att 

prova på tjänsten. Tidigare erfarenheter av till exempel inköpskanaler sågs också påverka 

köpbeslut och valet av inköpskanal. Om en person bara har erfarenheter av att handla i fysisk 

butik påverkar det denne att fortsätta göra det på grund av att det är en vana. Detta menar också 

Laaksonen (1993). 

 

Många intervjupersoner berättade om sina positiva erfarenheter av onlineköp av dagligvaror, 

vilka gjort att de fortsatt utnyttja tjänsten. Det var allt från effektivitet, packning till “gåvor” i 

form av extravaror vid köp. Detta gör att vi ser att erfarenheter har påverkan på individens val 

av inköpskanal då tidigare upplevelser hjälper till att göra ett framtida val. Detsamma sågs hos 

de respondenter som inte handlar dagligvaror online via en matbutik. En respondent uppgav att 
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hon provat på en annan onlinetjänst som inte gick via en matbutik och att denna gjort henne 

besviken. Det hade då lett till att hon bildat en negativ uppfattning om alla online-alternativ. Vi 

ser alltså att tidigare erfarenheter har en betydande påverkan på konsumenter utifrån den empiri 

som samlats in i den aktuella studien och Laaksonens (1993) forskning. 

 

Vi ställer oss därför frågan om livssituation, vanor, erfarenheter och automatik har större 

påverkan på valet av inköpskanal angående dagligvaror än vad köparpersonlighet har. Med 

tanke på andelen respondenter i online-gruppen som nämnde livssituation som en anledning till 

att de började e-handla dagligvaror via matbutiker ser vi att det inte enbart är 

köparpersonligheten som påverkar valet av inköpskanal vilket vi till en början trodde. Två 

respondenter nämnde att anledningen till att de började handla dagligvaror online var att de 

hade småbarn hemma vilket gjorde tiden knapp och att det var ett projekt att ta med sig båda 

barnen till matbutiken. 

 

En annan nämnde att hon började e-handla matvaror i en period där hon mådde psykiskt dåligt. 

Dessa situationer är ett tydligt bevis på att personerna började med e-handel av livsmedel på 

grund av livssituation. Detta betyder dock inte att köparpersonlighet inte har någon påverkan 

överhuvudtaget. Istället menar vi att köparpersonligheten har en klar del i bakgrunden till valet 

av inköpskanal då större delen av respondenterna i online-gruppen var antingen apatiska eller 

ekonomiska, i likhet med vårt första förväntade resultat. Dessutom eftersom det fanns individer 

med ekonomisk och apatisk köparpersonlighet i offline-gruppen som uttryckte en vilja att börja 

handla matvaror online via en matbutik men inte gjort det då de inte levererar till deras adress. 

De ser inget nöje i att handla online om de ändå måste åka till butiken och hämta maten.  

 

Intervjuperson 5 är en person som handlar online på grund av hennes köparpersonlighet. Hon 

testade att handla livsmedel första gången på grund av att hennes kollegor rekommenderat det 

men det var sedan hennes köparpersonlighet som gjorde att hon ville fortsätta med det och gör 

det nu regelbundet en gång i veckan. Anledningen till att hon uppskattar att handla dagligvaror 

online är för att hon tycker inköp av livsmedel är tidskrävande och bara nödvändigt och slipper 

därför att besöka butiken när hon handlar online. Det är alltså i detta fallet inte livssituation som 

påverkar val av inköpskanal utan det är hennes köparpersonlighet i kombination med att hon 

har bra erfarenheter av att handla livsmedel online samt att hon gjort dessa inköp till en vana. 
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5.3 Köparpersonlighet och val av inköpskanal 

Vilka av de 14 respondenterna väljer då inköpskanal enligt teorin om köparpersonligheter och 

de formulerade förväntningarna i kapitel två? Samtliga sju respondenter som har en apatisk 

köparpersonlighet eller en blandad köparpersonlighet tros vara benägna att handla livsmedel 

online eller handlar redan livsmedel online med regelbundenhet. Dessa sju personer prioriterar 

faktorer som bekvämlighet, pris och snabbhet, detta visas i tabellerna 17 och 18. 

 

Det första förväntade resultatet lyder “Konsumenter som har en ekonomisk och apatisk 

köparpersonlighet handlar mest sannolikt dagligvaror online.” De i online-gruppen som 

stämmer överens med teorin och denna uppställda förväntning har alltså antingen ekonomiska 

eller apatiska köparpersonligheter. Två av tre respondenter i den apatiska kategorin ur online-

gruppen utnyttjar onlinetjänsten på grund av livssituation. Det handlar bland annat om att det 

finns småbarn i hushållet, dåligt psykiskt mående eller tidsbrist. De två respondenter som är 

ekonomiska väljer däremot inköpskanal på grund av köparpersonlighet. Detta inkluderar en 

vilja att köpen skall gå snabbt, att varorna skall ha låga priser eller att de anser kvalitet på 

varorna som något av det viktigaste. Bekvämlighet, som är en tydlig indikation på den apatiska 

köparpersonligheten uttrycks av många respondenter i termer av närhet till butiken och som 

något “man alltid vill ha”. I det fallet en apatisk online-kund inte handlar dagligvaror online 

från en matbutik regelbundet på grund av livssituation handlade det istället om en trend bland 

vänner och att hon senare började uppskatta bekvämligheten som tjänsten erbjöd.  

 

Det är bara en av offline-kunderna som tydligt stämmer överens med teorier om 

köparpersonligheter och som stämmer överens med vårt andra förväntade resultat 

“Konsumenter som har en etisk och personlig köparpersonlighet handlar mest sannolikt 

dagligvaror i fysisk butik.” Detta är intervjuperson 8 som har en personlig köparpersonlighet. 

Något som väckt funderingar är varför de andra sex konsumenterna i offline-gruppen inte 

handlar dagligvaror online samt varför de tre individer utav dessa som tycker det är tråkigt att 

handla livsmedel i fysisk butik inte e-handlar livsmedel regelbundet. De skulle då slippa vistas 

i butiken och inköpen hade gått snabbare. Intervjuperson 11, 12 och 14 uppger att de tycker det 

är tråkigt, jobbigt eller bara nödvändigt att handla, (se tabell 15). Dessa tre personer är personer 

som enligt oss troligen skulle gilla att e-handla matvaror. Anledningen till att intervjuperson 11 

inte har gjort det är att hon skulle vilja beställa livsmedel med hemleverans men då matbutiken 

inte levererar till hennes adress har hon inte haft möjligheten att göra det. Hon menar att om 
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hon ändå måste åka och hämta det hon beställt kan hon lika gärna gå in i butiken och handla – 

om hon inte kan få det hemkört tycker hon att tjänsten förlorar sin poäng. Respondent 12 uppger 

att hon handlar i fysisk butik “För att då kan jag se varorna. Och just för att jag tycker att 

utseendet då om man säger så, är viktigt. Jag skulle kunna handla dem online om… Det som är 

liksom basvaror, där utseendet inte är viktigt, som tvättmedel och tandkräm och så.” 

  

Den sista personen som troligen skulle uppskatta e-handel av dagligvaror är person 14, men 

hon uppger att hon har bil så hon kan ta sig till en butik, och därav har hon inte känt behov av 

att e-handla matvaror. Intervjuperson 11 och 12 uppger tydliga anledningar till att de inte har 

testat att handla matvaror online, men trots att person 14 säger att hon har bil och därför kan ta 

sig till en fysisk matbutik utan besvär tror vi ändå att hon är en person som skulle uppskatta e-

handel av matvaror. Hon skulle kunna beställa online och sedan hämta varorna med sin bil för 

att slippa gå runt i butiken vilket hon uppger som tråkigt. Hon pekar även på att hon inte har 

mycket kunskap om konceptet, vilket vi tror krävs för att hon ska uppskatta det.  

 

Flertalet av konsumenterna i offline-gruppen uppger att de inte har känt ett behov av att handla 

dagligvaror online. Intervjuperson 8 uppger att hon bor centralt och har nära till en matbutik 

och när hon fick frågan om ifall hon skulle kunna tänka sig att testa e-handel av livsmedel svarar 

hon att det hade varit ett alternativ ifall hon hade bott längre från en matbutik. Intervjuperson 

10 uppger liknande svar då han säger att han bor nära en butik och har därför inte har känt något 

behov av att testa detta koncept. Han uppger även att han bor själv och därför inte lagar så 

mycket mat vilket han menar är en anledning till att e-handel av matvaror inte skulle passa 

honom. Flertalet konsumenter som inte regelbundet e-handlar dagligvaror uppger att de inte har 

tillräcklig kunskap om hur tjänsten fungerar vilket tyder på att butikernas marknadsföring inte 

har nått ut till dem. Detta skulle kunna åtgärdas genom att öka mängden reklam för tjänsten. 

Här återkommer dilemmat som togs upp i avsnitt 4.4: “Tjänsten behöver utvecklas för att fler 

individer ska använda den, men för att den ska utvecklas behöver fler individer använda den”. 

 

Utifrån den data som samlats ihop och analyserats syns nyansskillnader inom respektive grupp 

och mellan grupperna angående attityder och köparpersonligheter, men dock inga övergripande 

skillnader mellan online- och offline-gruppen.  
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5.4 Sammanfattning av analys 

Sammanfattningsvis har de två uppställda förväntade resultaten i kapitel 2 analyserats. De lyder 

som följer: 

 

1: Konsumenter som har en ekonomisk och apatisk köparpersonlighet handlar mest sannolikt 

dagligvaror online.  

 

2: Konsumenter som har en etisk och personlig köparpersonlighet handlar mest sannolikt 

dagligvaror i fysisk butik.  

 

Bland respondenterna fann vi att de som regelbundet handlar livsmedel online via en matbutik 

uppvisade främst ekonomiska och apatiska köparpersonligheter. Endast en respondent av dessa 

sju anses ha en etisk köparpersonlighet, och den personliga köparpersonligheten visades också 

bara hos en av sju. Bland respondenterna i offline-gruppen sågs blandade köparpersonligheter, 

vilket inte helt stödjer det andra förväntade resultatet. Detta tror vi beror på att tre av sju 

individer i offline-gruppen hade en vilja att, eller sågs lämpade av oss att, regelbundet handla 

dagligvaror online via en matbutik. Dessa respondenter uttryckte alltså apatiska och 

ekonomiska drag som skulle göra dem till lämpliga online-kunder. Detta tyder på att det finns 

nyansskillnader inom gruppen online-kunder respektive offline-kunder, och dessutom mellan 

grupperna. Dock har inga övergripande skillnader mellan grupperna funnits genom 

datainsamlingen och analysen. Dessutom sågs det att externa faktorer och köparpersonligheter 

och attityder har ungefär lika stor påverkan på val av inköpskanal.  

 

Slutligen är det viktigt att ta hänsyn till att den aktuella studien är baserad på intervjusvar från 

just de fjorton respondenter som valdes och fanns tillgängliga under studiens utförande. Därför 

skulle resultatet av en liknande studie kunna bli annorlunda mot denna studien då en senare 

studie troligtvis inte skulle använda sig av samma respondenter som den aktuella.  
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6. Slutsats 

I detta kapitel presenteras svaret på forskningsfrågan samt andra slutsatser som dragits utifrån 

analysen och empirin. Förslag till vidare forskning kommer presenteras, samt praktiska 

rekommendationer till matbutiker som satsar på e-handel av dagligvaror.  

 

6.1 Besvarande av forskningsfråga 

Forskningsfrågan från kapitel ett lyder som följer:  

 

“Hur kan attityder till butikskomponenter och köparpersonligheter påverka val av inköpskanal 

hos konsumenter som regelbundet handlar dagligvaror online via en matbutik respektive 

konsumenter som handlar dagligvaror i fysisk butik?” 

 

Efter att undersökningen genomförts ses att köparpersonligheter påverkar val av inköpskanal i 

ungefär lika stor utsträckning som externa faktorer såsom livssituation och automatik. Som 

exempel påverkade utomstående faktorer valet av inköpskanal enligt fyra av sju respondenter i 

online-gruppen, medan köparpersonlighet påverkade i de resterande fallen. Dessutom visades 

inga övergripande skillnader i attityder och köparpersonlighet mellan dem som regelbundet 

handlar dagligvaror online och dem som inte gör det. Dock ses nyansskillnader inom och mellan 

grupperna som diskuterats i föregående kapitel. Nyansskillnader som ses är attityden till olika 

attribut inom butikskomponenterna. Inom komponenten bekvämlighet sågs i offline-gruppen 

att närhet till butiken betonas, medan i online-gruppen prioriteras snabbhet och smidighet vid 

köp av dagligvaror. Ytterligare en faktor som syns hos de som handlar i fysisk butik är att de 

prioriterar att det ska gå snabbt att betala vilket inte respondenterna i online-gruppen har som 

prioritet. Detta kan bero på att betalningarna online alltid går snabbt och det finns ingen kö eller 

kassapersonal. Vidare ansåg offline-kunderna att butikens utformning samt att den är välfylld 

är viktigt, medan online-kunderna inte ser att det är av betydelse. Skillnader som ses angående 

pris och kvalitet är att de konsumenter som prioriterar pris inte prioriterar kvalitet så högt och 

tvärtom, detta gäller båda grupperna. Något annat som tagits upp av respondenterna är att de i 

online-gruppen reflekterar och funderar mer över hur de handlar och varför än vad de i offline-

gruppen gör vilket är ytterligare en nyansskillnad. 

 

 De skillnader som troddes kunnat visas mellan grupperna stämmer till viss del då det första 

förväntade resultatet “Konsumenter som har en ekonomisk eller apatisk köparpersonlighet 
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handlar mest sannolikt dagligvaror online” stämde överens med resultaten som uppkom, med 

undantag från två respondenter. Denna bekräftelsen är också i linje med Chioma D. 

Ifeanyichukwus (2016) studies resultat att 54 % av respondenterna som handlade online i 

hennes studie hade ekonomiska köparpersonligheter. Dock motbevisades den andra 

formulerade förväntningen: Konsumenter som har en etisk och personlig köparpersonlighet 

handlar mest sannolikt dagligvaror i fysisk butik, då respondenterna i den aktuella studien som 

inte handlar dagligvaror online från en matbutik uppvisade både ekonomiska, personliga, 

apatiska och blandade köparpersonligheter. Ifeanyichukwus (2016) andra resultat, att endast 8 

% av respondenterna som handlade online hade en personlig köparpersonlighet, även vår studie 

hade inslag av personliga köparpersonligheter i online-gruppen trots att det inte visades lika 

tydligt som i studien av Ifeanyichukwu (2016). Även om förväntningarna i kapitel 2 visades 

stämma till viss del ses ändå att även andra faktorer påverkar val av inköpskanal. 

 

Andra faktorer som kan göra att en individ väljer att e-handla matvaror via matbutiker är till 

exempel tid, antal människor i hushållet och närhet till fysisk butik. Det uppkom att 

konsumenter som handlar online gör det för att det är smidigt, vilket tyder på att apatiska 

konsumenter är lämpade för e-handel av dagligvaror. Då tre konsumenter uppgav att de började 

med e-handel av livsmedel på grund av deras livssituation ses just livssituation som en 

anledning till att handla matvaror online. Det kan till exempel bero på tidsbrist i sitt liv, mycket 

jobb eller småbarn som gör att e-handel övervägs som alternativ. Andra anledningar skulle 

kunna tänkas vara att individen inte fysiskt kan ta sig till butiken på grund av exempelvis en 

skada.  

 

Vidare tankar som uppkommit under arbetets gång är att framtiden ser ljus ut för 

dagligvaruinköp online via matbutiker eftersom det innebär bekvämlighet då just bekvämlighet 

nämndes av flertalet respondenter i den aktuella studien. Detta är i enlighet med vad Aldousari 

& Elsayed (2018) och Walter et al., (2005) kom fram till i sina undersökningar. Då det har setts 

att flertalet av de apatiska respondenterna i online-gruppen är stressade och därför utnyttjar 

möjligheten att handla online ses e-handel av livsmedel som något som skulle kunna underlätta 

vardagen för många stressade personer då de kan spara tid genom detta koncept. 

 

Som det beskrivs i den aktuella uppsatsens första kapitel görs stora satsningar på onlinehandel 

av matbutiker även fast dessa inte lönar sig. En ökning av marknadsföringsmaterial som tv-

reklamer och posters på till exempel busshållplatser tror vi skulle kunna öka användningen av 
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matbutikernas e-handelsalternativ. Om konsumenten inte får den information de behöver för att 

kunna göra ett val av inköpskanal kommer de säkerligen agera rutinmässigt och välja en fysisk 

butik. Denna sorts vanebeteende med automatik, rutiner och erfarenheter är något som 

Laaksonen (1993) betonar att en individ ofta gör i anknytning till lågengagemangsköp, såsom 

dagligvaror. Ajzen & Fishbein (2000) menar också att dessa faktorer påverkar val av butik i 

form av de attityder som undermedvetet skapas till butikskomponenter.  

 

6.2 Diskussion relaterat till tidigare forskning 

Som nämnt ovan har den aktuella studien kommit fram till en del resultat som stämmer överens 

med tidigare forskning och en del resultat som inte stämmer överens eller är nya. 

Ifeanyichukwus (2016) forskning blir både motbevisad och bekräftad, och de uppställda 

förväntningarna i detta arbetes andra kapitel likaså. Detta kan bero på att de två studierna är 

utförda på olika vis. Studien av Ifeanyichukwu (2016) är en kvantitativ studie, vilket gör att 

denna riskerar att endast fånga ytliga personlighetsdrag, till skillnad från den aktuella studiens 

kvalitativa utformning och djupgående intervjuer. Respondenterna i vårt arbete är dessutom 

betydligt färre i antal, och kommer från Sverige medan dem i Ifeanyichukwus studie kommer 

från Nigeria, vilka tros båda vara bidragande faktorer. Hursomhelst ses den största faktorn till 

olikheterna i resultat mellan de två studierna vara datainsamlingarnas personliga karaktärer. 

Svaren ges alltså på individnivå, vilket gör att utfallen av liknande studier sannolikt kommer 

att bli olika.  

 

Vad gäller de delar av resultaten som stämde överens mellan den aktuella studien och den av 

Ifeanyichukwu (2016) tros vara på grund av att de förväntade resultaten var väl underbyggda. 

De individer som uppvisar en ekonomisk köparpersonlighet stämde överens med teorin då dessa 

personer drivs av pris och kvalitet och inte anser kontakt med personal vara särskilt viktigt, 

vilket är en butikskomponent som inte finns på samma sätt i onlinehandel som i den fysiska 

butiken.  

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Den aktuella uppsatsen har adresserat vilka köparpersonligheter som helst gör inköp av 

livsmedel online och vilka som föredras fysisk butik. Då e-handeln av dagligvaror inte är 

tillräckligt utbredd för att butikerna ska få lönsamhet ses det som viktigt att undersöka hur de 

kan öka sin försäljning via internet. Flertalet respondenter uppger att de inte är helt bekanta med 
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hur tjänsten fungerar, och detta tyder på att mer information om e-handel av dagligvaror behövs 

i samhället. Med tanke på bristen av information och kunskap hos konsumenter angående att 

handla matvaror online via butiker såsom Ica, Willys och Hemköp skulle detta betyda att 

tjänsten måste utvecklas och marknadsföras bättre för att fler skulle vilja använda den. 

Dilemmat uppstår dock då vi också inser att för att tjänsten skall kunna utvecklas måste fler 

konsumenter använda sig av den. Detta är något som ses vara viktigt att undersöka vidare för 

att försöka komma fram till en lösning på butikernas problem. Förslag till vidare forskning är 

att undersöka hur butiker kan öka sin försäljning via internet och hur de kan sprida information 

för att få tjänsten att öka. 

 

Då studien är avgränsad till konsumenter i Jönköping och Göteborg och resultatet därmed inte 

är representativt för hela Sverige skulle en studie av kvantitativ karaktär för att nå fler 

konsumenter ur hela Sveriges befolkning vara lämplig. Dock skulle en sådan studie inte ge 

några djupgående svar vilket var av prioritet i den aktuella studien. 

 

6.4 Praktiska rekommendationer 

Eftersom matbutiker som ICA och Willys inte tjänar på att erbjuda e-handel på grund av att 

försäljningsvolymen är för låg bör de enligt den aktuella studien öka sin marknadsföring. Ett 

förbättringsområde för de matbutiker som satsar på e-handel som gavs av respondenterna är 

alltså mängden information om tjänsten som sprids. Flertalet respondenter från offline-gruppen 

i vår undersökning uppger att de inte har så stor kännedom om tjänstens existens och om hur 

den fungerar. Några viktiga behov hos konsumenter som marknadsföringen av tjänsten skulle 

kunna adressera är hur de betonar bekvämlighetsaspekten när de handlar samt att de tycker pris 

och kvalitet är viktigt. Detta visades genom den aktuella uppsatsens empiriska resultat och 

innebär mer specifikt att reklamer skulle kunna visa onlinetjänstens smidighet genom att handla 

hemifrån, tidsbesparingen och effektiviteten i att hämta färdigpackade kassar. Butikerna bör 

även visa information om rabatter som erhålls genom att handla dagligvaror via en matbutik på 

internet, samt att varorna som plockas ut av personalen av noga utvalda och av hög kvalitet 

vilket var något som undersökningens respondenter var tveksamma till då de gärna ville välja 

sina varor själva på grund av tveksamhet till vilken vara butikspersonalen skulle välja. Då denna 

tveksamhet är en anledning till att en del av undersökningens respondenter inte vill handla 

matvaror online skulle butikerna kunna införa en garanti som innebär att kunden får pengarna 

tillbaka om personalen har plockat varor av sämre kvalitet. 
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Vi anser att matbutikerna bör rikta sin marknadsföring mot barnfamiljer eftersom det ofta är de 

som har ont om tid och skulle gynnas av att e-handla matvaror. De bör inte rikta sitt fokus till 

singelhushåll eftersom det i denna studie framkommit att de inte handlar lika mycket matvaror 

och inte känner att de skulle ha nytta av e-handel av livsmedel. Undantag till detta är om 

personen befinner sig i en situation som gör att den inte kan ta sig till en matbutik.  

 

Den tidigare forskning som funnits rör främst andra länder och inte Sverige. Uppsatsen bidrar 

även med information angående varför e-handeln inte är lika utbredd som önskas i medelstora 

till stora städer i Sverige, vilket vi inte funnit mycket tidigare forskning på. Uppsatsen prövar 

och ifrågasätter även teorier och tidigare forskning inom marknadsföringsämnet. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Inledande information till respondenter: 

Vi gör ett examensarbete inom marknadsföring som handlar om konsumentbeteende och e-

handel av livsmedel. Det du svarar kommer vara med i vår uppsats men inte användas till 

något annat. Du kommer att vara anonym förutom att vår handledare och examinator kommer 

få tillgång till informationen. Vi skulle vilja spela in vårt samtal för att lättare kunna gå 

tillbaka till vad som sagts om det känns okej för dig men vi vill tydliggöra att inspelningen 

kommer att raderas när vi har skrivit ner vad som sagts. Om du inte känner att du vill fortsätta 

deltagandet är det helt okej att avbryta när du vill eller passa på en fråga.  

 

Inledande frågor: 

Kön? 

Hur gammal är du? 

Bor du centralt? 

Hur många är ni i ert hushåll? 

 

Del 1: Attityder som avgör köparpersonligheter 

Berätta vad du tänker på när du väljer butik att handla mat i? 

 

Följdfrågor om pris: 

• Är det viktigt för dig att köpa billigt? Varför/varför inte? 

• Berätta om din inställning till veckans kampanjvaror? 

 

Följdfrågor om service: 

• Vad är viktigt för dig angående service? 

• Hur känner du inför att möta personal och andra kunder när du handlar? 

• Vilka saker är det viktigt att personalen kan hjälpa till med? 

• Frågar du ofta om hjälp? Om vad i så fall? 

 

Följdfrågor om bekvämlighet: 

• Vad är viktigt för dig angående bekvämlighet? 

• Är det viktigt att det ska gå snabbt när du handlar? Varför? 
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• På vilket sätt är det viktigt för sig att det ska gå snabbt att betala dina varor? 

 

Följdfrågor angående sortiment: 

• Vad är viktigt för dig angående sortiment? 

• Hur tänker du kring en butiks storlek av sortiment? 

• Brukar du köpa samma märke eller varor? Varför köper du i så fall samma? 

 

Följdfrågor om etisk ståndpunkt: 

• Väljer du helst en lite mindre butik nära ditt hem eller åker lite längre till en 

stormarknad? Berätta om varför du väljer så? 

• Hur tänker du kring miljön när du handlar? 

 

Följdfråga om kvalitet: 

• När och på vilket sätt är kvalitet viktigt för dig? 

 

Finns det någon annan komponent än de vi pratat om nu som är viktig för dig? 

 

Hur ser du på att handla matvaror som aktivitet? Tycker du att det är roligt, socialt, bara 

nödvändigt eller jobbigt? Berätta om varför du tycker så. 

 

När du väl är i affären vad påverkar vilka varor du väljer? 

 

Del två: val av inköpskanal 

 

Har du e-handlat från en matbutik någon gång? 

 

Föredrar du att handla matvaror online eller i fysisk butik? Berätta om varför? 

 

Har du bil? 

 

Om de e-handlar livsmedel: 

Hur ofta handlar du mat online från en matbutik? 
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Berätta om dina erfarenheter av att handla livsmedel från en matbutik? Vad är positivt och 

negativt? 

 

Varför började du handla mat från en matbutik online? 

 

Finns det någonting du tycker kan förbättras med konceptet? 

 

Om de inte e-handlar livsmedel: 

 

Varför har du inte provat att handla mat online från en matbutik?  

 

Vad skulle kunna få dig att vilja handla livsmedel online?  
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Bilaga 2: Checklista 

• Inställning till kampanjpriser 

• Inställning till lågt pris 

• Väljer de ICA Basic/Eldorado eller andra basicvaror? 

• Inställning till hjälp från personal 

• Tycker du det är viktigt att möta personal och andra kunder när du handlar? 

• Inställning till att träffa på vänner och bekanta 

• Inställning till att det ska gå snabbt och smidigt 

• Om de har ett märke de alltid köper 

• Inställning till sortiment 

• Stöttar de sin lokala butik eller åker de till olika butiker? 

• Köper de ekologiskt/närproducerat 

• Hänsyn till miljön 
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Bilaga 3: Individuella reflektioner 

Hanna Östmann Hanngren 

Sammantaget tycker jag att detta arbete varit en bra erfarenhet och jag har lärt mig mycket om 

skrivprocessen, datainsamling, uppsatsens ämne och också om mig själv som person.  

  

Skrivande är något jag tycker om och brukar ha lätt för, men en vetenskaplig rapport är inte lika 

enkelt, fick jag reda på under skrivandets gång. Jag och min skrivpartner har arbetat och 

omarbetat texterna många gånger, vilket har visat sig vara en stor fördel. Några problem 

uppstod under arbetets gång, såsom avsaknad av respondenter. Det var svårt att samla ihop 

tillräckligt med respondenter till varje grupp, speciellt till online-gruppen. Detta lyckades vi 

lösa, men det krävdes att vi jobbade tillsammans. Dessutom gjorde vi några intervjuer utanför 

tiden vi satt för insamlingen av empirin, men trots att det blev tidskrävande lönade det sig i 

slutändan. 

  

Jobbat tillsammans har vi gjort effektivt och enkelt under hela processen. Vi har liknande 

inställningar till deadlines och arbetssätt, och det gjorde att samarbetet flöt på. Eftersom att vi 

suttit och skrivit tillsammans varje gång vi har arbetat med uppsatsen har arbetsfördelningen 

mellan oss två varit lika.  

  

Innan arbetets start trodde jag att köparpersonligheter skulle ha större påverkan på val av 

inköpskanal än vad det faktiskt visade sig ha genom vår studie. Något annat jag uppskattade 

skulle vara enklare än vad det faktiskt var är datainsamlingen. Att leda en intervju och ställa 

rätt följdfrågor och få ut all information som behövs är svårare än vad jag trodde. I samband 

med intervjuerna lärde jag mig mer om hur jag beter mig i en ledande situation och att det är 

något jag skulle må bra av att utveckla hos mig själv.  

  

En kvalitativ metod kan alltså vara mer krävande än vad man tror, och det fick jag bevisat. 

Transkriberingarna tog speciellt lång tid att slutföra. Analysen av datan tog även den lång tid 

och krävde mycket tankearbete. Det ledde till att vi tvingades fördela vår tid på ett annat sätt än 

vad vi tänkt i början för att få allt gjort noga och i tid.  

  

Som slutsats tycker jag att vi haft en smidig arbetsprocess och överkommit de hinder som 

kommit i vår väg under skrivandet och datainsamlingen. Trots att det tagit lite längre tid och 
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varit mer utmanande än vad i alla fall jag förväntade mig till en början är det dessa svårigheter 

som gjort arbetet så lärorikt och utvecklande som det har varit.  
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Felicia Isaksson 

Vår första idé om uppsatsen och har utvecklats mycket efter tips och stöd från vår handledare, 

han har även gett oss värdefulla tips på vägen för att komma vidare vilket vi ibland haft svårt 

med. Hela uppsatsen har under skrivandet genomgått flera förbättringar genom att texten har 

bearbetats och omstrukturerats. 

Under arbetets gång har jag lärt mig mycket om hur uppsatsskrivande går till. Jag har även lärt 

mig mycket om hur vi konsumenter väljer inköpskanal och var vi handlar, samt reflekterat över 

mycket som jag inte tidigare tänkt på. Jag har lärt mig mycket om att handla matvaror online 

vilket även gjort att jag själv börjat använda tjänsten. 

Genom att genomgå den process som ett examensarbete innebär har jag fått förståelse för hur 

ett examensarbete är uppbyggt och hur alla delar är kopplade till varandra. Att läsa 

vetenskapliga artiklar som jag tidigare upplevt som väldigt svårt har jag nu lärt mig att hantera 

på ett bättre sätt, även att söka efter dem.  

Under tidens gång har jag också lärt mig hur en intervju genomförs på bästa sätt. Under de 

första intervjuerna kände jag mig inte så bekväm och ställde inte riktigt så många följdfrågor 

som jag kunnat men senare kände jag av stämningen och vilka frågor som var relevanta samt 

att oförberedda följdfrågor ställdes. 

Vi har skrivit uppsatsen tillsammans förutom att vissa av intervjuerna skett på håll vilket ha lett 

till att arbetsfördelningen har varit jämn. Vi har även varit duktiga på att peppa varandra när 

den andra haft mindre energi vilket har gjort att arbetet flutit på bra. Att skriva alla delar 

tillsammans har varit positivt för oss då det är lättare att förklara sina tankar ansikte mot ansikte. 

Under arbetets gång har vi lyssnat mycket på varandra och haft respekt för den andras åsikter, 

vilket har varit lätt i det öppna klimat som vi haft. Samarbetet har gått väldigt bra då vi har 

kompletterat varandra på det sättet att vi är bra på olika delar samt att båda tagit mycket ansvar 

för arbetet. Vi har båda tyckt det varit viktigt med planering och har satt upp egna deadlines 

som har hjälpt oss att undvika stress. Trots att vi arbetat effektivt med uppsatsen har vi stött på 

flera hinder men som vi tillsammans klarat oss ur. 


