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Syfte Syftet för studien är att öka förståelsen för den valda konsumentgruppens 

konsumentbeteende i livsmedelsföretagens omni-kanaler. Förståelsen för 

konsumentbeteendet skall ökas genom att se på studiens tre delar, 

konsumtionsvärde, kanalanvändning och kanalintegration i relation till 

köpprocessen. Samt att syftet är att se på likheter och skillnader i 

konsumentbeteendet för män respektive kvinnor. 

Metod  Studien är utförd med en kvantitativ undersökningsmetod. Primärdata har 

samlats in vid genomförandet av en enkätundersökning som jämförts med 

sekundärdata som består av litteratur och tidigare forskning.  

Slutsats  Slutsatsen som kan dras av denna studie är att konsumentgruppen handlar 

livsmedel med störst del utilitaristiska konsumtionsvärden för att uppleva nytta 

och effektivitet genom köpprocessen. Det speglas även i de kanalval som görs 

genom köpprocessen där en slutsats är att fysisk butik fyller en viktig roll. Men 

att konsumentgruppen även kan tänka sig att kombinera fysisk butik med online 

och mobil kanal för att uppleva nytta. Störst användning av flera kanaler 

förväntas ske i samband med informationssökningen. Kanalintegrationen för 

konsumentgruppen förväntas ha en viktig betydelse för att de ska bli 

tillfredsställda i flera kanaler. Avslutningsvis har inga större skillnader mellan 

män och kvinnor kunnat påvisas i studien för konsumentbeteendet i flera 

kanaler. 

Nyckelord Omni-kanal, konsumtionsvärde, kanalintegration, köpprocess, sociala, 
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differences in consumer behavior for men and women respectively. 

Method  The study is designed with a quantitative research method. Primary data has 

been gathered in the implementation of a survey that compared with secondary 

data consisting of literature and previous research. 

Conclusion  The conclusion to be drawn from this study is that the consumer group's food 

with the greatest number of practical consumption values to experience the 

benefits and efficiency through the buying process. It is also reflected in the 

channel selection made by the buying process in which a conclusion is that the 

physical store plays an important role. But consumer group may also consider 

combining physical store with online and mobile channel to experience the 

benefits. The greatest use of multiple channels is expected to occur in 

connection with the search for information. Channel integration for the 

consumer group is expected to have a major importance for them to be satisfied 

in multiple channels. Finally, no major differences between men and women 

has been demonstrated in the study of consumer behavior in multiple channels. 
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Definition	av	studiens	centrala	begrepp	

Konsumtionsvärde – Konsumtionsvärde uppfylls genom att konsumenten upplever en 
tillfredställelse materiellt eller immateriellt (Youn-Kyung, 2002). 

Utilitarism – Ett konsumtionsvärde som konsumenten antar som är nyttomaximering (Hirschman 
& Holbrook, 1982). 

Hedonism – Ett konsumtionsvärde som konsumenten antar som är upplevelsesökande och målet 
är inte det viktiga utan det emotionella på vägen (Babin, Darden, & Griffin, 1994; Hirschman & 
Holbrook, 1982) 

Socialism – Ett konsumtionsvärde som konsumenten antar när symboliska betydelser mellan 
konsumenter, sociala normer, relationer och konsumenters identitet är viktiga värden (Firat & 
Venkatesh, 1993). 

Köpprocessen – Konsumentens process genom tre steg för inköp av en produkt; 
behovsidentifikation, informationssökning och köp. 

Kanaler – Där konsumenten kan genomföra något av köpprocessens steg, som för studien är fysisk 
butik, online eller mobil enhet. 

Online – Stationär eller bärbar dator. 

Mobil enhet – Smart mobiltelefon (Smartphone) eller surfplatta. 

Omni-kanalshandel – Integration mellan studiens tre kanaler; fysisk butik, online och mobil enhet 
som syftar att öka konsumenters upplevelse genom att de fritt kan röra sig mellan kanaler i 
köpprocessen (Cook, 2014; Verhoef, Kannan, & Inman, 2015). 
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1 Inledning	
I det inledande avsnittet presenteras bakgrunden till studiens problematik. Därifrån följer en 
diskussion om konsumentbeteende i relation till företags omni-kanaler. Därefter en redogörelse för 
studiens syfte och frågeställningar samt avgränsning och disposition. 

1.1 Problembakgrund	
Att detaljhandeln ställs inför något nytt i form av teknisk mognad och innovationer har ändrat både 

förutsättningarna och strukturen inom branschen (Postnord, 2014). Den pågående digitaliseringen 

ändrar villkoren enligt Butler & Peppard (1998) vilket skapar möjligheter i form av en obundenhet 

till vad som är möjligt inom detaljhandeln. Tidigare var företagen bundna till bland annat tidningar 

där mallar och regler ska följas. Men i och med digitaliseringen finns nya kanaler som är obundna 

i vad som är möjligt för företag. Till exempel sker publicering numera även via online kanal vilket 

förenklar processen samtidigt som mobila enheter har gjort köpet obundet till tid och rum (Butler 

& Peppard, 1998; Fairchild, 2014). I detaljhandeln har det inneburit att företag gått från en kanal 

till flera vilket är något nytt som gör att konsumenter kan genomföra sin köpprocess på olika sätt 

(Dholakia et al., 2010; Fairchild, 2014). I och med digitaliseringen av detaljhandeln ökar behovet 

att få kanalerna att samverka och integrera med varandra för att skapa konkurrensfördelar. Företag 

ställs inför stora utmaningar när konsumenter växlar mellan flera kanaler i köpprocessen som gör 

det svårt att kontrollera det förändrade och nya beteendet (Rigby, 2011; Verhoef et al., 2015).  

I takt med att detaljhandeln digitaliseras enligt HUI Research (2015) ökar försäljningen inom 

Svensk e-handel. Under 2014 omsatte e-handeln 42,9 miljarder kronor, vilket är en ökning på 16 

procent. Av den totala omsättningen inom svensk detaljhandel står e-handeln för 6,4 procent, av 

dem dominerar hemelektronik, kläder och skor. Livsmedelshandeln är en av uppstickarna inom e-

handel som ökat mest med en total försäljning på 3 miljarder (inklusive moms) under 2014. Dock 

ska det förtydligas att ökningen sker från mycket låga nivåer vilket syns genom att det bara är en 

procent av den totala livsmedelsförsäljningen som sker på nätet. I och med den förändring som sker 

i detaljhandeln ändras även konsumenternas beteende enligt Dholakia et al. (2010) och Cook (2014) 

från shopping på traditionellt vis i fysiska butiker till ett beteende som innefattar fler kanaler, vilket 

skapar nya spelregler för företag. För hur de ska agera i en bransch som digitaliseras och därmed 

ändrar beteendet hos konsumenter. HUI Research (2015) påstår att mycket av det framtida arbetet 

med att få konsumenter att handla i fler kanaler handlar om att få dem att ändra konsumentbeteende 

och att bryta vanor. Då det konstateras att konsumenter som en gång handlat livsmedel via till 

exempel online kanal är chansen stor att det sker igen vilket är en ökande trend i och med 

försäljningsökningen via e-handeln. I den här studien definieras en konsument som slutanvändaren 

av en produkt (Nationalencyklopedin, 2016) och urvalsgruppen av dessa konsumenter är mellan 

20-30 år. Med tanke på att dessa konsumenter är villiga att ta till sig ny teknik och kan därmed 
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tänkas röra sig över flera kanaler, så som fysisk butik, mobila enheter och online för att hitta till 

exempel rätt pris, utbud och plats (Cook, 2014). 

I och med den pågående digitaliseringen som tidigare beskrivits har detaljhandeln förändrats 

kraftigt under de två senaste decennierna (Christensen & Raynor, 2013; Verhoef et al., 2015). 

Utveckling har enligt Neslin et al. (2006) inneburit att konsumenter har fler möjligheter att integrera 

och kommunicera med företag genom olika kanaler i sin köpprocess, från behovsidentifikation till 

utvärdering av köpet. Att konsumenten kan möta företag i olika kanaler så som online, direkt 

marknadsföring, mobila enheter, butik med mera ses numera som naturligt och något självklart för 

att konsumenten ska få en konsekvent, enhetlig och integrerad shoppingupplevelse (Fairchild, 

2014). Neslin et al. (2006) hävdar att utvecklingen har skapat utmaningar för företagen att kunna 

hantera miljön med flera kanaler men även öppnat upp för forskare att komma med nya kunskaper 

som kan hjälpa företagen kring det nya fenomenet. Den tekniska utvecklingen har gett företagen 

möjlighet att skapa och bruka nya, men även fler kanaler än tidigare, så som mobila enheter och 

sociala medier som förändrat företagens affärsmodeller och så även konsumenters beteende över 

flera kanaler (Verhoef et al., 2015). Det blir att tydligare enligt Rigby (2011) att vi går från en 

flerkanalig marknad där kanalerna drivs var för sig till distributionsmodeller där kanalerna 

integrerar och kommunicerar med varandra. Vilket har skapat fenomenet omni-kanalhandel där 

målet är att öka konsumenters upplevelse genom att de fritt kan röra sig mellan kanaler i 

köpprocessen (Cook, 2014; Verhoef et al., 2015). På en marknad där integration mellan kanalerna 

blir allt viktigare och skillnaderna mellan exempelvis fysisk butik och online kanal försvinner i takt 

med att omni-kanaler ökar (Brynjolfsson, Hu, & Rahman, 2013). 

Litteraturgenomgången har gjorts kring fenomenet omni-kanalshandel där tyngdpunkten i tidigare 

forskning haft ett företagsperspektiv (Brynjolfsson et al., 2013; Rigby, 2011; Verhoef, Neslin, & 

Vroomen, 2007). Det gör att forskning kring omni-kanalhandel ur ett konsumentperspektiv saknas 

till viss del då inga framträdande studier har hittats inom området. Enligt Cook (2014), Neslin och 

Shankar (2009) och Chou, Shen, Chiu och Chou (2016) behövs den konsumentinriktade 

forskningen för att företag ska kunna gå från separata och från skilda kanaler till så kallade omni-

kanaler som integrerar med varandra.  

1.2 Problemdiskussion	
Den alltmer digitaliserade detaljhandeln gör att företag inte kan driva kanaler isolerade från 

varandra utan tvingas allt mer att inse vikten i arbetet med omni-kanalshandel (Frazer & Stiehler, 

2014). Utvecklingen kräver att företag ser över sina konkurrensstrategier i en flerkanaligmiljö för 

att kunna förbättra de finansiella resultaten, vilket är visionen med införandet av omni-kanaler 

(Brynjolfsson et al., 2013; Deleersnyder, Geyskens, Gielens, & Dekimpe, 2002; Falk, Schepers, 

Hammerschmidt, & Bauer, 2007; Kwon & Lennon, 2009). Ett sätt att påverka det finansiella 
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resultatet är att se på konsumenter som förväntas handla i omni-kanaler. Tidigare studier har 

konstaterat att en flerkanalig konsument som använder och integrerar kanaler är mer lönsam, lojal 

och ger företag tillväxt, till skillnad mot den konsument som använder en kanal (Kumar & 

Venkatesan, 2005; Thomas & Sullivan, 2005; Venkatesan, Kumar, & Ravishanker, 2007). Enligt 

Venkatesan et al. (2007) skapar det möjligheter för företag att exponera sina tjänster i fler kanaler 

till konsumenter, som att till exempel shoppa i online kanal och hämta beställningen i fysisk butik. 

Det som sker i och med denna trend är att företag måste öka förståelsen för vad som påverkar 

konsumenter i deras val av kanaler samt förstå vilka förväntningar dem har på kanalintegration för 

att kunna skapa en sömlös upplevelse mellan kanaler (Frazer & Stiehler, 2014; Rangaswamy & 

Van Bruggen, 2005; Venkatesan et al., 2007; Verhoef et al., 2015).  

Studien fokuserar på livsmedelshandel eftersom den är i stark utveckling i form av ökad försäljning 

i fler kanaler än den fysiska butikens kanal, vilket är något nytt för branschen (HUI Research, 2015). 

Den pågående trenden är stadigt ökande enligt HUI Research (2015) av konsumenter som handlat 

livsmedel online under det senaste året, vilket motiverar studiens relevans inom området för att 

livsmedelsföretag ska kunna möta konsumenternas förväntningar och se vad som påverkar dem för 

att kunna skapa framtidens omni-kanaler. 

Forskning kring omni-kanaler är fortfarande liten och har övervägande berört ett företagsperspektiv 

med positivsyn, därmed uppstår en lucka i hur konsumenters beteende påverkar företagens 

agerande i omni-kanaler (Rigby, 2011; Verhoef et al., 2015; Verhoef et al., 2007). Verhoef et al. 

(2015) anser att kommande fokus inom omni-kanal forskningen bör inriktas på hur konsumenter 

påverkas i sitt beteende vid valet av flera kanaler, samtidigt som det ska utredas vilka 

beröringspunkter som påverkar i valet. Beröringspunkter i studien har avgränsats till 

konsumtionsvärde som teori. Relationssambandet mellan kanalval och konsumtionsvärden är 

viktig då Verhoef et al. (2015) påstår att det finns tillräckligt med forskning kring kanalval men 

inte vad det är som påverkar kanalanvändningen. Men även att tidigare studier har sett på 

värdeskapande och köpprocessen hos konsumenter men fokus har legat på den fysiska butiken och 

enskilda kanaler för att tillfredsställa konsumenten utan integration med andra kanaler (Chang & 

Fang, 2012; Kamaladevi, 2010). Således ska förståelsen ökas för vald konsumentgrupp som 

förväntas använda flera kanaler genom att se vad som påverkar konsumentbeteendet men även vilka 

förväntningar som finns på omni-kanaler. Det som saknas inom omni-kanal forskningen är 

tillräcklig kännedom om konsumenters beteende, som är viktig för att livsmedelsföretagen ska 

kunna driva omni-kanaler som ger upplevelse av kanalintegration (Neslin et al., 2006; Zhang et al., 

2010).  

Enligt Frazer och Stiehler (2014) och Verhoef et al. (2015) behövs mer forskning beträffande hur 

konsumenters konsumtionsvärden påverkar deras val av kanal. För att öka förståelsen i 
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kunskapsluckan bör forskningen se på vad det är som skapar konsumtionsvärde för konsumenter i 

omni-kanaler (Aghamirian, Dorri, & Aghamirian, 2015; Verhoef et al., 2015). Studien ämnar 

därmed ta fokus på vad det är som påverkar upplevt konsumtionsvärde för konsumentgruppen när 

de genomför köpprocessen i livsmedelsföretagens omni-kanaler. Rintamäki, Kanto, Kuusela och 

Spence (2006) presenterar tre synsätt som är relevanta för studien och förståelsen av 

konsumentbeteendet som består av sociala, hedoniska och utilitaristiska konsumtionsvärden. Samt 

att det även finns ett behov av att se på hur konsumtionsvärde påverkar konsumenters individuella 

värden genom köpprocessen (Verhoef et al., 2015). Studien har därmed som mål att fylla den lucka 

som finns inom forskningen genom att öka kunskapen kring konsumtionsvärde och dess påverkan 

av konsumentgruppens köpprocess för att kunna skapa kanaler som integrerar med varandra. Men 

även se hur konsumenter förväntar sig att möta livsmedelsföretagens omni-kanaler genom 

köpprocessen.  

1.3 Syfte	
Med ovanstående problemdiskussion och tidigare forskning i beaktning för denna studie är syftet 

att öka förståelsen för den valda konsumentgruppens konsumentbeteende i livsmedelsföretagens 

omni-kanaler. Med konsumentbeteende ämnar studien att undersöka konsumtionsvärden, 

kanalanvändning och kanalintegration i relation till köpprocessen. Det genom att undersöka vilka 

konsumtionsvärden som påverkar konsumentgruppen genom köpprocessen och därefter se vilken 

kanalanvändning som förväntas i livsmedelsföretagens omni-kanaler. Samt vilka förväntningar 

konsumentgruppen har på integration mellan studiens tre kanaler, fysisk butik, online och mobila 

enheter. Studien ämnar även se på likheter och skillnader mellan män och kvinnor i deras 

konsumentbeteende över livsmedelsföretagens omni-kanaler. 

1.4 Problemformulering	
Utifrån syftet kommer följande frågeställningar analyseras och besvaras i studien: 

• Vilka konsumtionsvärden påverkar konsumentgruppen vid genomförandet av 

köpprocessen i livsmedelsföretagens omni-kanaler? 

• Hur ser den förväntade kanalanvändningen ut för konsumentgruppen vid genomförandet 

av köpprocessen i livsmedelsföretagens omni-kanaler? 

• Vilka förväntningar har konsumentgruppen på kanalintegration i livsmedelsföretagens 

omni-kanaler?   
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1.5 Avgränsning	
Studien avgränsar sig till marknaden som benämns B2C (Business-to-Consumer) med fokus på 

livsmedelsföretag. Avgränsning i den empiriska undersökningen görs till konsumenter mellan 20-

30 år, eftersom målgruppen anses vara en generation som växt upp med digitaliseringen (Butler & 

Peppard, 1998; Z. Chen & Dubinsky, 2003). Urvalsgruppen är redan användare av omni-kanaler 

och tros även öka sitt användande genom att de är villiga att ta till sig ny teknik (Cook, 2014). 

1.6 Uppsatsens	innehåll	och	disposition	
I studiens inledande avsnitt (1) har bakgrunden till forskningen presenterats för att kunna lyfta fram 

och motivera för vidare forskningens relevans genom problemdiskussion, studiens syfte och 

frågeställningar samt de avgränsningar som gjorts. I kommande avsnitt (2) presenteras studiens 

teoretiska referensram och utgångspunkter för att sedan övergå i avsnittet (3) som redogör för 

metodval och vetenskapligansats. Fortsättningsvis presenteras i nästa avsnitt (4) det empiriska 

materialet som tillhandahållits från den kvantitativa undersökningen som genomförts. För att kunna 

användas i den analys som genomförts i kommande avsnitt (5) i relation med den teoretiska 

referensramen. I det avslutande avsnittet (6) presenteras studiens slutsatser som dragits utifrån 

utförd undersökning, vilket bidrag studien gett teoretiskt och praktiskt samt rekommendationer till 

framtida forskning.  
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2 Teoretisk	referensram	
I teori avsnittet presenteras och behandlas konsumentbeteende som utgörs av köpprocessen och 
konsumtionsvärde vilket utgör studiens referensram men även demografiska förhållanden för att 
kunna öka förståelsen. Avsikten är att läsaren ska få en teoretisk grund för den empiri som 
presenteras i avsnitt fyra, samt förklara och öka kunskapen för forskningsområdet. 

2.1 Demografisk	segmentering	
För att kunna se skillnader och likheter på en marknad sker olika typer av segmenteringar, i denna 

studie sker segmentering utifrån demografi. Den demografiska fördelningen kan ske utifrån 

variabler såsom ålder, kön, yrke, civilstånd, utbildning och inkomst. Indelningen är relativt billig 

och praktisk för att kunna dela in ett urval där exempelvis ålder kombineras med geografiska 

faktorer, för att få fram resultat som är användbara i form av fördelningen av åldersgrupper 

geografiskt (Mossberg & Sundström, 2011).  

2.1.1 Konsumentbeteendet	olika	för	könen	

Att det är skillnad på män och kvinnor är ingen hemlighet men att vi har olika konsumentbeteende 

genom köpprocessen är inte lika uppenbart. Babin, Griffin, Borges och Boles (2013) hävdar att 

konsumentbeteende påverkas av att köparen antingen är man eller kvinna. Tidig forskning ansåg 

att shopping var en typisk kvinnlig aktivitet men att fenomenet allt mer minskar, i samband med att 

män ägnar mer tid åt shopping. Men eftersom fenomenet fortfarande finns kvar är det viktigt att 

förstå könsskillnader för att lyckas genomföra en lämplig marknadsföringsstrategi för företag 

(Maurer Herter, Pizzutti dos Santos, & Costa Pinto, 2014). 

De skillnader som kan ses mellan könen i deras konsumentbeteende är flera men studien väljer att 

ordna dem efter hedoniska, utilitaristiska och sociala konsumtionsvärden. Maurer Herter et al. 

(2014) påstår därmed att män har utilitaristiska värden i sin köpprocess, som får dem att lösa 

uppgiften på minsta möjliga tid och ansträngning. Det innebär att män är nyttomaximerande och 

söker effektivitet i sin köpprocess. Till skillnad från kvinnor som ser shopping som något mer än 

själva inköpet och vill ha en övergripande upplevelse. Kvinnor har ett högre engagemang i sin 

köpprocess och är därmed beredda att lägga mer tid åt sökandet efter information eller hitta andra 

alternativ. Det gör även att de kan stanna längre i till exempel fysisk butik till skillnad från män 

som löser problem effektivt. Det konstateras därmed att kvinnor har hedoniska beteende mönster. 

Men även ett socialt beteende eftersom de är beredda att rekommendera sådant som upplevts som 

positivt i större utsträckning än män. Maurer Herter et al. (2014) hävdar därmed att kvinnor är mer 

lojala, vilken skapar en trogen konsument som ger bra avkastning till skillnad från män som 

betydligt lättare byter inköpsställe.    



7 

2.2 Konsumentbeteende	
Teorier om konsumentbeteende har valts för att ge studien ett teoretiskt ramverk med målet att 

skapa förståelse för det empiriska resultatet. Därmed kan studien studera konsumenternas 

förväntade beteende och vad som påverkar dem i livsmedelsföretagens omni-kanaler utifrån den 

teoretiska referensramen. Valet görs för att kunna svara på studiens syfte och dess frågeställningar 

ur ett konsumentperspektiv. De teorier som används för att beskriva konsumentbeteende i studien 

är köpprocessen och konsumtionsvärde. Köpprocessen som Butler och Peppard (1998) beskriver 

utgår från konsumentbeteende och är ett sätt för att kunna förstå konsumenters olika val och beslut 

i till exempel omni-kanaler vilket ger den hög relevans i studien. Likt Youn-Kyung (2002) som 

hävdar att vi behöver förstå konsumenters beteende och vad det är som påverkar tillfredställelse, 

det motiverar valet av konsumtionsvärde som teori för att förstå vad som påverkar konsumenters 

beteende i omni-kanaler. Dessa teorier kan även användas för att beskriva konsumenternas 

förväntan på kanalintegration mellan kanaler. I och med det ses de två teorierna som användbara 

för att kunna beskriva vad som påverkar konsumenternas konsumtionsbeteende omni-kanaler. 

2.3 Konsumtionsvärde	
Filosofin bakom konsumtionsvärde är att marknadsföraren har som mål att försöka uppnå 

konsumenters önskan. Christopher (1996) presenterar marknadsförarens åtaganden, men 

hädanefter bedöms denna ha sin position inom företaget vilket för studien innebär att benämningen 

hädanefter är företaget som helhet. 

För att en konsument ska uppleva konsumtionsvärde behöver förmånerna överstiga en transaktion 

av de totala kostnaderna för ägandet. Företagets mål är att hitta möjligheter för att kunna förbättra 

konsumentnyttan genom att förbättra fördelarna eller minska ägandekostnaden (Christopher, 1996). 

För att lättare förstå ekvationen visualiseras förhållandet nedan (Figur 1): 

𝐾𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒	 =
𝑈𝑝𝑝𝑓𝑎𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛	𝑎𝑣	𝑓ö𝑟𝑑𝑒𝑙𝑎𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	ä𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑
 

Figur 1 - Konsumtionsvärde (Christopher, 1996) Egen bearbetning. 

Företagen måste därmed påverka sitt erbjudande så att det får större konkurrenskraft och kan skapa 

ett konsumtionsvärde för konsumenterna som är bättre än andras. För att kunna göra det måste 

företag förstå hur konsumenterna kompromissar i förhållandet, av vad de får kontra vad de ger. 

Vilket gör att det totala värdet för en konsument måste vägas mot emotionellt och materiellt värde 

för att konsumenten ska kunna bedöma upplevt konsumtionsvärde. Lyckas företag med att uppfylla 

nytta och värde som konsumenten vill ha anser Christopher (1996) att chansen är större att 

konsumenten blir lojal till företaget. 
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2.4 Tre	teorier	inom	konsumtionsvärde	
Förenklat påstår Youn-Kyung (2002) att konsumtionsvärde uppfylls genom att konsumenten 

upplever tillfredsställelse genom tre olika kriterier; jämförande av olika alternativ, individers 

personliga bedömning och situationen som är specifik för sammanhanget. Om dessa tre kriterier är 

uppfyllda upplever konsumenten värde i shoppingen. Enligt Rintamäki, Kanto, Kuusela och Spence 

(2006) är det viktigt att se på vad konsumenter vill ha och i första hand inte vad de behöver. Att 

konsumenterna har olika alternativ gäller även när de ska välja omni-kanal, för att hitta den som 

skapar störst värde och tillfredsställelse. Enligt Youn-Kyung (2002) gäller det att vara medveten 

om de olika värdena i flera kanaler för att kunna skapa en optimal shoppingupplevelse för 

konsumenten.  

Rintamäki et al. (2006) presenterar utifrån konsumtionsvärde tre olika dimensioner av den totalt 

sett upplevda shoppingupplevelsen. De tre är utilitaristiska värden, som härleds ur bekvämlighet 

och monetära besparingar, hedoniska värden, som härrör från underhållning och utforskning samt 

sociala värden, som lyfts fram genom status och förbättring av självkänsla. Nedan presenteras de 

tre dimensionerna i en figur (Figur 2) för att se hur de förhåller sig till varandra och tillsammans 

skapar det som i studiens benämns konsumtionsvärde, för att bättra förstå grundläggande 

beståndsdelar och kännetecken hos konsumenter (Rintamäki et al., 2006). 

 

Figur 2 - Tre dimensioner av konsumtionsvärde. (Rintamäki et al., 2006) Egen bearbetning. 

2.4.1 Utilitaristiska	konsumtionsvärden	

De utilitaristiska värdena definieras med perspektivet att konsumenter söker effektivitet i utförandet 

av en nödvändig uppgift samt nytta och tillfredsställelse när detta sker, vilket gör konsumenter till 

rationella problemlösare (Babin et al., 1994; Childers, Carr, Peck, & Carson, 2001; Rintamäki et 

al., 2006). Hirschman och Holbrook (1982) påstår att konsumenter vill genomföra sin köpprocess 

så effektivt som möjligt för att uppleva nytta. Vilket Rintamäki et al. (2006) beskriver som att de 

utilitaristiska värdena består av funktionalitet, möjligheten till att spara pengar samt en komfortabel 

och bekväm shoppingupplevelse som bidrar till att öka nytta och tillfredsställelse vid köp. 

Konsumenter som shoppar utifrån de utilitaristiska värdena ser köpet som något som ska göras och 

en arbetsbörda. Det är genomförandet av köpet som är målet och vägen dit får gärna vara snabb 

och bekymmersfri (Babin et al., 1994; Hirschman & Holbrook, 1982; Rintamäki et al., 2006). 

Konsumtionsvärde

Utilitaristiska värden Sociala värden Hedoniska värden
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Fortsättningsvis presenterar Babin et al. (1994) två olika former som det utilitaristiska värdet kan 

anta vid ett köp. I den första formen som antas kan konsumenten se köpet av varan som en process 

som ska ske effektivt och ge stor upplevd nytta och värde. För konsumenten kan det innebära att 

utbudet redan är utforskat vilket effektiviserar processen med tanke på den tid som sparas genom 

att redan känna till utbudet. De som inte antar denna form enligt Babin et al. (1994) ser istället 

shopping som ett uppdrag att finna rätt produkt som har ett attraktivt erbjudande. 

Det utilitaristiska värdet och konsumenternas beteende stödjer enligt Chang och Tseng (2013) 

orsakssambandet mellan konsumenters nytta de får genom att handla över e-handel. Med andra ord 

så kan e-handeln fylla en viktig funktion i det utilitaristiska värdet då det anses vara både bekvämt 

och tidsbesparande jämfört med den fysiska butiken. Det kan ses som en fördel att kunna tillämpa 

fler kanaler i sin informationssökning för att kunna tillfredsställa behovet snabbare men det är 

viktigt att ha i åtanke att skillnaderna mellan e-handel och fysisk butik i förhållande till när du har 

varan i handen skiljer sig åt. 

2.4.2 Hedoniska	konsumtionsvärden	

Det hedoniska perspektivet och dess värden tar hänsyn till nöje och upplevelsebaserade aktiviteter 

som konsumenter uppfattar genom köpprocessen (Childers et al., 2001). To, Liao och Lin (2007) 

utrycker upplevelsen i köpprocessen som den största anledningen till att konsumenter med 

hedoniska värden handlar. Det är de emotionella värdena så som fantasi, upplevelse stimulering 

och njutning som enligt Hirschman och Holbrook (1982) är de viktiga delarna i det hedoniska 

perspektivet för att tillföra värde hos konsumenten då målet inte är det centrala (Babin et al., 1994). 

Childers et al. (2001) hävdar att konsumenter som ser shoppingen som underhållning tar mer tid 

till att hitta rätt produkt och har ofta en bild av vad de ska köpa i framtiden men saknar motiv för 

stunden. Arnold & Reynolds (2003) presenterar sex motiv som de hedoniska drivkrafterna består 

av med inspiration av bland annat Tauber (1972).  De sex kategorierna enligt Arnold och Reynolds 

(2003) presenteras nedan. Dock ska det förtydligas att punkt två ses som sociala värden i denna 

studie vilket förtydligas i kommande stycke.  

• Shopping som äventyr (1) med den önskade känslan att se inköpstillfället som en 

stimulering av fantasin och känslan av att vara i en annan värld.   

• Social shopping (2) vilket ska vara en social aktivitet för konsumenten tillsammans med 

vänner, familj och andra under shopping tillfället. 

• Shopping som tillfredsställelse (3) när shoppingen är ett sätt att lindra negativa känslor, 

för att unna sig eller som självupplyftande av sig själv. 

• Shopping som en symbol (4) för att visa att konsumenten hänger med i trender, produkter 

och innovationer.  
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• Shopping för andra (5) vilket kan ske i form av presenter och gåvor som ger spänning och 

glädje hos konsumenten. 

• Försäljningserbjudande (6) i form av rabatter och fynd som ger konsumenten njutning 

(Arnold & Reynolds, 2003). 

2.4.3 Sociala	konsumtionsvärden	

Det sociala värdet för konsumenten visar på symboliska betydelser mellan konsumenter, sociala 

normer, relationer och konsumenters identitet (Firat & Venkatesh, 1993). En konsument motiveras 

av en rad psykologiska faktorer som både är svåra och skiftande i sin utformning enligt Tauber 

(1972). Behovet hos konsumenten är från de mest grundläggande fysiologiska till mer komplexa 

behov som att bygga en självkänsla och integrera med andra betydelsefulla personer. Men kan även 

sakna direkt funktion och motiv då konsumtionen kan vara ett sätt att skingra tankar på 

(Balasubramanian, Raghunathan, & Mahajan, 2005; Sivaramakrishnan, Wan, & Tang, 2007). 

Tauber (1972) delar in de psykosociala värdena i personliga och sociala motiv. De personliga 

motiven menar Tauber består av självförverkligande, att uppnå en upplevelse stimulering men kan 

även vara ett inlärt beteende eller ett sätt att få fysisk aktivitet. De sociala motiven däremot ska ge 

konsumenten sociala upplevelser med andra människor genom viljan att tillhöra en viss grupp, 

kommunikation med andra etcetera. Att konsumenter väljer att handla har alltså en rad olika motiv 

som uppstår när konsumenten är villig att lägga tid och pengar på en vara. Uppmärksamhet kan 

även vara ett motiv enligt Arnold och Reynolds (2003) för att täcka ett socialt värde hos 

konsumenten. 

2.5 Köpprocessen	
Den viktigaste delen i marknadsföringen enligt Kotler (1978) är att ta reda på konsumenters behov 

för att ha förutsättningar att uppfylla dem. Verhoef et al. (2015) påstår att företag som arbetar med 

omni-kanaler i detaljhandeln behöver ha ett brett perspektiv på kanaler för att förstå hur 

konsumenter påverkas i en flerkanalig miljö. Köpprocessen blir därmed ett sätt för företag att se på 

konsumentbeteende över flera kanaler, som ligger till grund för att skapa en sömlös 

shoppingupplevelse, för att konsumenterna ska komma tillbaka (Cook, 2014). Därmed är det inte 

den fysiska butiken som är den enda kanalen numera, istället förutsätter kunderna i och med 

digitaliseringen att de kan genomföra köpprocessen utan att vara bunden till tid och rum. Den 

fysiska butiken kompletteras numera av tekniska lösningar som mobila enheter och online shopping 

för att möta konsumenterna. Till skillnad från shopping i en kanal där konsumenten genomför hela 

köpprocessen i traditionella butiker har omni-kanalhandeln gjort att dessa beteenden förändrats. 

Nuförtiden vet konsumenten vad som kan förväntas redan innan de passerar entrén till butiken i 

form av pris, utbud och kvalitet. Omni-kanal konsumenter kräver därmed mer av säljande företag 

men om de är nöjda med helheten genom köpprocessen kan det bli mycket lojala (Cook, 2014).  
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Butler och Peppard (1998) presenterar köpprocessen med fem steg som en konsument kan gå 

igenom vid köp; behovsidentifikation (1), sökning efter information (2), jämförande av alternativ 

(3), val och köp (4) för att avsluta med utvärdering av köp (5). Dock används tre steg av 

köpprocessen i studien vilket presenteras tydligt i figuren (Figur 3) nedan. Det för att studiens syfte 

inte är att se på utvärderingen som sker efter köp då produkten eller tjänsten analyseras av 

konsumenten (Cook, 2014). Samt att steg två och tre tillsammans bildat steg två i den egna 

bearbetningen som benämns informationssökning. För omni-kanalshandeln innebär köpprocessen 

att konsumenter kan söka information i exempelvis mobil enhet men avsluta köpet i fysisk butik 

(Verhoef et al., 2015). Hernant och Boström (2010) lyfter fram flera faktorer som påverkar 

konsumenten i köpprocessen, men de som är intressanta för denna studie är konsumenternas 

kunskap, intressen, motivation och personlighet, som i studien lyfts fram genom sociala, 

utilitaristiska och hedoniska konsumtionsvärden som alla beskriver hur konsumenter kan påverkas 

genom köpprocessen i omni-kanaler. 

 

 

Figur 3 Köpprocessen (Buttler & Peppard, 1998) Egen bearbetning. 

2.5.1 Behovsidentifikation	är	början	

Första steget i köpprocessen är grunden till att något av de andra stegen ska utlösas. Det som måste 

finnas för att ett behov ska uppstå hos konsumenten är ett gap mellan det faktiska tillståndet och 

det önskade tillståndet (Butler & Peppard, 1998). Inom marknadsföringen benämns dessa gap som 

trösklar enligt Dahlén och Lange (2003), som innebär att konsumenten klarar sig till en viss gräns 

innan ett behov uppstår. Behoven kan vara fysiologiska i form av till exempel hunger eller 

psykologiska när nöje kan vara ett behov. Några exempel som gör att konsumenten upplever ett 

köpmotiv enligt Butler och Peppard (1998) kan vara förändrad ekonomisk situation, värdet av en 

ny produkt som marknadsförs, slut i lager vilket leder till att konsumenten kan uppleva en brist på 

en vara.  

Gapet av upplevda behov kan enligt Dahlén och Lange (2003) uppstå på två olika vis beroende på 

vilket konsumtionsbeteende konsumenten antar. Antingen finns en önskan att undvika det 

nuvarande tillståndet eller att konsumenten vill uppnå ett önskat tillstånd. Dessa två beteenden 

kopplar Hernant och Boström (2010) ihop med konsumenters köpmotiv, som är informativa och 

Behovsiden-
tifikation 

(1)
Informations
-sökning (2)

Jämförande 
av alternativ 

(3)
Val och köp 

(4)
Utvärdering 
av köp (5)

Behovsidentifikation (1) Informationssökning (2) Val och köp (3)
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transformativa. Det informativa beskriver hur konsumenten vill komma ifrån nuvarande tillstånd 

och transformativt köpmotiv innebär att konsumenten vill nå ett önskat tillstånd. Något som Dahlén 

och Lange (2003) delar in i funktionella respektive emotionella behovsmotiv. De två kategorierna 

utifrån Hernant och Boström (2010) och Dahlén och Lange (2003) tankar presenteras nedan: 

Informativa köpmotiv/Funktionella behovsmotiv 

• Problemundanröjande – Pendling uppkommer och behov av bil uppstår 

• Problemundvikande – Bil införskaffas för att undvika buss/cykel 

• Blandade känslor – Bilen är smidig men släpper ut avgaser 

• Ofullständig nöjdhet – Bilen är bra men andra finns med lägre förbrukning 

• Normal förbrukning – Mjölken är slut och behov av mer uppstår 

 

Transformativa köpmotiv/Emotionella behovsmotiv 

• Sensorisk tillfredställelse – Exempelvis shopping eller god mat som en upplevelse 

• Social acceptans – Accepteras av omgivningen 

• Intellektuell stimulans eller skicklighet – Att utvecklas som individ 

 

För att öka förståelsen kring konsumenters upplevda skillnad mellan nuvarande och önskat tillstånd 

menar Mossberg och Sundström (2011) att det gäller att se på underliggande motivation i form av 

behov, värden och intressen. Det blir därmed möjligt att koppla samman kategorierna med socialt, 

utilitaristiskt och hedonistiskt beteende för att förklara vad det är som påverkar konsumenter i omni-

kanalers köpprocess. Det utilitaristiska beteendet som är nyttoinriktat kopplas i det här fallet 

samman med informativa köpmotiv/funktionella behovsmotiv som innebär att konsumenten vill 

lösa ett problem (Hirschman & Holbrook, 1982; Mossberg & Sundström, 2011). Medan de 

transformativa köpmotiven/emotionella behovsmotiven framkallar en vilja och ett önskat tillstånd 

av upplevelse och njutning (Dahlén & Lange, 2003; Mossberg & Sundström, 2011). Men då studien 

tar hänsyn till tre konsumtionsvärden och ett av dessa redan nämnts delas den andra kategorin 

mellan hedonistiskt och socialt beteende. Det hedoniska beteendet sätts därmed i relation till 

sensorisk tillfredsställelse som är av upplevelseinriktad karaktär (Mossberg & Sundström, 2011). 

Till sist blir därmed socialt konsumtionsvärde hos konsumenter en del av den andra kategorin men 

med punkterna intellektuell stimulans eller skicklighet och social acceptans.  

2.5.2 Informationssökningen	förbereder	konsumenten	

Om steget innan informationssökningen är ett sätt för konsumenten att bli medveten om sitt 

upplevda behov som leder fram till ett agerande, så är informationssökningen steget då 
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konsumenten hamnar i ett skede där åtgärder krävs för att få kunskap inför ett köp. Butler och 

Peppard (1998) påstår att huvudsyftet med informationssökningen är att öka kunskapen kring 

produkten som kan generera ett beslutsfattande, som i studien innebär att konsumenter kan söka 

information i flera kanaler. 

Verhoef et al. (2007) delar in konsumenter i tre olika typer för att skilja på hur informationssökning 

och köp genomförs. Dels är det konsumenten som väljer att söka information online eller via mobil 

enhet men genomför köpet i den fysiska butiken, det kan här upplevas som besvärligt att söka 

information i fysisk butik men desto enklare att köpa produkten när information sammanställts från 

övriga kanaler. Eller tvärtom när konsumenten väljer att söka information i fysisk butik men 

genomföra köpet i en annan kanal. Den andra typen väljer att genomföra hela köpprocessen i en 

kanal vilket kan vara exempelvis fysisk butik. Den sista typen av de tre utför köpprocessen över 

flera kanaler i en kombination för att fatta beslut.  

Rowley (2000) hävdar att ett besök på en webbadress då konsumenten söker information sker på 

grund av att sökaren redan vet adressen. Ett sådant beteende benämns som den interna 

informationen som hämtas från konsumentens minne (Chen, Chen, & Huang, 2012; Dahlén & 

Lange, 2003). Ett sådant beteende kan vara helt omedvetet och påverkas enligt Rowley (2000) av 

till exempel rekommendationer och word-of-mouth från vänner, släktingar och familj. Den externa 

informationen är allt som hämtas utanför konsumentens minne och ses som problemlösande då 

målet för konsumenten är att minska osäkerheten inför ett köp (Dahlén & Lange, 2003; Peterson & 

Merino, 2003). 

2.5.3 Att	köpa	eller	avstå	

När alternativen har bearbetats kommer konsumenten fram till steget där beslut ska fattas utifrån 

tidigare informationssökning. Det sista steget är enligt Dahlén och Lange (2003) det enklaste steget 

eftersom det enda som krävs är ett beslut att köpa eller avstå från produkten som har identifierats 

som ett behov. Det innebär därmed att steget är ett sätt för köpare och säljare att utbyta pengar mot 

produkt. Dock kan det vara av relevans att se på tre aspekter gällande köpet kopplat till omni-

kanaler och konsumtionsvärden. Den första aspekten tar upp frågan var köpet genomförs, i omni-

kanalhandeln finns det en rad olika kanaler och det är därför intressant och veta var köpprocessens 

olika steg genomförs. Nästa aspekt berör den planering som har gjorts innan köpet för att kunna 

fatta ett bra beslut och avslutningsvis vilket konsumtionsbeteende konsumenterna har som påverkar 

deras grad av upplevt värde. Det sista steget men även föregående påverkas därmed av 

konsumtionsvärden som i studien benämns sociala, utilitaristiska och hedoniska värden, som alla 

har inverkan på konsumenten i köpprocessen (Dahlén & Lange, 2003). Det sociala värdet i 

köpprocessen uppstår när konsumenten vill uppnå den sociala acceptansen eller självförverkligande 

i form av exempelvis bekräftelse. Det som är viktigt ur ett utilitaristiskt synsätt i köpprocessen är 
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problemlösning där konsumenten vill lägga lite tid på att genomföra köpet medan konsumenter som 

har ett hedonistiskt synsätt vill uppleva och har en nyfikenhet genom köpprocessen (Dahlén & 

Lange, 2003; Rintamäki et al., 2006). 

2.6 Tillämpning	av	teoretisk	referensram	
Den teoretiska referensramen med utgångspunkt i konsumentbeteende kommer vara grunden när 

det empiriska materialet ska tolkas och analyseras. Valet av teoretisk referensram är noga utvald 

och granskad för att finna det som är relevant så att studiens syfte och frågeställningar kan besvaras. 

Konsumentbeteende är brett som teori men har i studien betraktats utifrån konsumtionsvärden och 

köpprocessen. Utanför dessa teorier finns även demografisk segmentering som är ett sätt för att 

skilja, men även se likheter på män och kvinnor i deras konsumentbeteende (Mossberg & 

Sundström, 2011). Konsumtionsvärde är den första av teorierna och består av utilitaristiska, sociala 

och hedoniska värden som används för att kunna beskriva vilka värden som påverkar 

konsumentgruppen genom köpprocessen av livsmedel i studiens första tematisering i analysen. 

Genom att lyfta ut köpprocessens olika delar, behovsidentifikation, informationssökning och köp 

går det att se tendenser som är viktiga för det bidrag som studien skall ge. Fortsatt i studiens andra 

tematisering tas beaktning till första temat för att förstå konsumentgruppens kanalanvändning 

genom köpprocessen. Med förståelsen från dessa två tematiseringar kan den tredje tematiseringen 

i analysen ta form utifrån teori och tidigare analys för att kunna se vad som skapar värde i omni-

kanalshandeln. De valda teorierna är framtagna för att kunna förstå konsumentbeteende i omni-

kanaler i relation till den insamlade empirin ska det öka förståelsen för konsumentgruppens 

köpprocess. De valda teorierna är därmed relevanta för att kunna tolka och analysera resultatet som 

ska ge en förståelse av förväntningar och vad som påverkar påverkar konsumentgruppens val.   
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3 Metod	
Följande avsnitt behandlar de metoder som använts för utförandet av studien vilket skapar stadga 
och systematik i forskningsarbetet som ska belysa forskningsfrågorna och studiens syfte. I avsnittet 
presenteras proceduren från problemdiskussion till slutdiskussion.  

3.1 Metodval	
Det är viktigt att ta i beaktning hur en forskningsmetod läggs upp, genomförs och inte minst hur en 

forskningsansats fastslås, vilket kan benämnas som metodologiska utgångspunkter (Lind, 2014). 

Vetenskapliga studier behandlar olika vetenskapsteoretiska synsätt för att svara på filosofiska 

frågor inom epistemologin. När frågor valts för det vetenskapsteoretiska synsätten så har de 

metodologiska utgångspunkterna i det här fallet två metoder varit aktuella i valet, kvantitativ 

respektive kvalitativ metod. I denna studie bygger undersökningen på en kvantitativ 

forskningsansats eftersom den vill bevisa kausala samband genom att få mer koncentrerad 

information om respondenter. Samt att den kvantitativa metoden har kunnat standardisera och på 

så vis kunna jämföra empiri och teori (Bryman & Bell, 2005; Edling & Hedström, 2003; Lind, 

2014). Därmed får studien en bredd i och med ett stort antal respondenter vilket har gett en empiri 

som visar samband, som går att härleda till vald teori. Genom att förmedla enkäter till delar av 

populationen har nödvändig kvantitativ data samlats in för att kunna genomföra en kvantitativ 

studie. Enkäterna som använts har sin utgångspunkt i den teoretiska referensram som presenterats 

ovan, men teorin används även för att kunna analysera det empiriska resultatet. Det är således en 

deduktiv forskningsansats som använts, då teorier har en framträdande roll och ligger till grund för 

att förstå verkligheten (Alvehus, 2013; Bryman, 2011; Bryman & Bell, 2005; Jacobsen, 2002; Lind, 

2014). Valet av forskningsansats görs för att kunna bevisa samband till teorin och därifrån dra 

slutsatser som ger studien en fördjupad förståelse för konsumentbeteende i livsmedelsföretagens 

omni-kanaler (Patel & Davidson, 2011). 

Den kvantitativa forskningsansatsen kopplas samman med epistemologi och ett positivistiskt 

synsätt för att kunna öka kunskapen och förstå verkligheten. Ett positivistiskt synsätt används för 

att få en realism och objektivism där författaren är osynlig för att kunna beskriva fenomenen (Lind, 

2014; Patel & Davidson, 2011). Det medför att studien inte har påverkats av författaren, vilket ökar 

studiens trovärdighet i och med en stark koppling till teori. 

För att förstå karaktären på fenomenen och den kunskap som lyfts fram används i den 

vetenskapsteoretiska diskussionen begreppet ontologi. Ontologi ser på hur kunskapen om världen 

eller ting är insamlade och består av två motsatta uppfattningar, ett realistiskt till motsatts för ett 

idealistiskt synsätt. Studien har tagit ett realistiskt synsätt eftersom teori och empiri styrs av sociala 

konstruktioner som har skapat den upplevda verkligheten (Lind, 2014; Patel & Davidson, 2011). 



16 

Det vill säga att det är konsumenter som styr hur företagen ska agera, utifrån deras beteende skapas 

verkligheten.  

3.2 Datainsamling	

3.2.1 Urval	

Fördelen med en kvantitativ ansats är att ett stort antal respondenter deltagit till en relativt låg 

kostnad (Sörqvist, 2000). Studien har tidigare avgränsat sig till en konsumentgrupp med 

respondenter som inhandlar livsmedel och har en ålder mellan 20-30 år. Som i det här fallet ses 

som en teoretisk population och ett stickprov av hela populationen (Sörqvist, 2000). Eftersom en 

undersökning av hela populationen skulle kräva både tid och resurser som inte finns tillgängliga 

för studien, vilket motiverar ett urval som ska spegla helheten (Jacobsen, 2002). Det kvantitativa 

urvalet av respondenter understiger inte 100 enheter eftersom detta försvårar en genomgående 

analys av information samt att felmarginalerna för undersökningen ökar (Jacobsen, 2002). Urvalet 

och antalet respondenter skapar möjligheter för att kunna skapa statistiska beräkningar och 

generaliseringar utifrån det empiriska resultatet (Alvehus, 2013; Lind, 2014). Därmed kan studien 

visa på empiriska resultat för vald konsumentgrupp, men kan inte göra några bedömningar för 

konsumenter utanför denna grupp. Dock kan studien säkerställa en god kvalitét på resultatet för 

den valda konsumentgruppen, eftersom vald metod säkerställer att rätt material samlats in. 

3.2.2 Datainsamling	–	Primärdata	och	Sekundärdata	

För att genomföra undersökningen har primärdata samlats in som enligt Patel och Davidson (2011) 

är information som inte samlats in tidigare. Dock ska det nämnas att data som är insamlad för den 

teoretiska referensramen skriven av andra författare ses som sekundärdata men i studien blir detta 

primärdata. Den data som samlats in  är anpassad för undersökningen och något nytt som författaren 

till studien inte kan finna på annat sätt. Primärdata har samlats in i ändamål att besvara syfte och 

problemformuleringar vilket har avgjort vilken information och hur mycket som har samlats in. 

Studien har därmed samlat in primärdata genom att utföra en enkätundersökning. Den har sedan 

använts som underlag för att kunna se vad som påverkar populationen samt det förväntade 

konsumentbeteendet i livsmedelsföretagens omni-kanaler.  

3.2.3 Datainsamling	–	Enkät	

Enkäterna spreds genom det sociala nätverket Facebook vilket har gjort det omöjligt att veta vilka 

som svarat på enkäten eftersom den spridits genom att delas vidare av andra1. Därmed har 

författaren till studien inte närvarat vid besvarandet vilket ökar chanserna för att respondenterna 

svarar trovärdigt utan objektivism (Sörqvist, 2000). Det bidrar till att författaren inte kan bilda sig 

                                                        
1 Ett annat användarkonto sprider enkäten vidare genom sina kontakter. 
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en uppfattning av respondenter i undersökningen som riskerar att återspeglas i analysen vilket hade 

påverkat objektiviteten. För att minska risken för fel, öka användarvänlighet och förståelse av 

enkäten gjordes fyra tester på respondenter innan den publicerades. Vilket ökade chanserna att få 

in trovärdiga enkäter där respondenterna förstått vad och hur frågorna ska besvaras (Sörqvist, 

2000). Datainsamlingen i studien har skett med hjälp av ett frågeformulär där respondenterna själva 

får fylla i de påståenden eller svar som presenteras (Trost, 2012). Frågor och påståenden i enkäterna 

är byggda utifrån den teoretiska referensramen och är därmed utvecklade från konsumentbeteende 

för att få in rätt data från respondenterna som kan svara på syfte och problemformuleringar för 

studien. Men det har även frågats efter demografisk information för att kunna se på fler variabler 

vilket har ökat studiens kvalité.  

3.2.4 Databearbetning	och	analys	av	enkäter	

Enkäten analyserades med hjälp av statistikprogrammet SPSS. Undersökningen bestod av två olika 

typer av frågor, dels frågor med olika svarsalternativ men även påståenden som besvarats av 

respondenterna. Svarsalternativen i enkäten (Bilaga 2) har kodats om till siffror. När det fanns flera 

val fick varje svarsalternativ en kod och vid kombinationer skapades ytterligare en kod. Det kan 

ses i frågor med svarsalternativ, ett (fysisk butik) och två (online) som finns i separata val men även 

som kombination. Vad gäller påståenden i enkäten besvarades på en skala 1-5, där 1 står för något 

som inte är viktigt till skillnad mot 5 där det ses som mycket viktigt. Tabeller och diagram har 

konstruerats för att skapa en visuell bild över det empiriska resultatet. 

Redan innan analysen av det empiriska materialet bör det tas i beaktning vad undersökningen senare 

skall resultera i (Sörqvist, 2000). Med denna förståelse i åtanke har enkätformulär tagits fram som 

kan sammanställas i grafiska tabeller, för att på så sätt kunna analysera och svara på studiens syfte 

och problemformuleringar. Studiens enkätfrågor består dels av intervallskala för att kunna 

analyseras matematiskt och exempelvis lyfta fram till medelvärde. Dels nominalskala då inga 

relationer mäts mellan variablerna utan frågorna klassificeras, såsom exempelvis kön (Patel & 

Davidson, 2011; Sörqvist, 2000; Wahlgren, 2012). Första steget i bearbetningen är att samla och 

ordna rådata i en frekvenstabell för att skapa en överblick (Patel & Davidson, 2011). 

Enkäten har analyserats med en beskrivande statistik, kallad univariat analys (Sörqvist, 2000). 

Denna analys består av två undertyper: (1) enkla fördelningar vid olika frågor, i både absoluta och 

relativa tal (proportion och/eller procent), och (2) en analys för att kunna se vilket som är det mest 

typiska svaret, samt variationen i svaren (Jacobsen, 2002). Enkla fördelningar har gjorts i 

cirkeldiagram för att till exempel se uppdelningen mellan män och kvinnor, men även 

stapeldiagram för att se spridningen i procent mellan svarsalternativen. 

Enkäten har också analyserats med en bivariat analys i form av korstabeller, där 

konsumentgruppens kön beaktas. Den bivariata analysen har gjorts i relation till studiens tre frågor 
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som utgår från konsumtionsvärden, kanalanvändning och kanalintegration. Korstabeller har 

använts för att kunna se likheter och olikheter mellan könen som haft två eller flera variabler att 

välja mellan (Wahlgren, 2012). Korstabeller har därmed använts för att se vilka konsumtionsvärden 

som konsumentgruppen antar genom köpprocessen utifrån utilitaristiska, hedoniska och sociala 

värden. Vidare har korstabeller visat vilken kanalanvändning som konsumentgruppen förväntas 

använda genom livsmedelsföretagens omni-kanaler som utgår från fysisk butik, online och mobil 

kanal i köpprocessens olika steg. För kanalintegration, har medelvärdet beräknats för 

konsumentgruppen men även för gruppen män och kvinnor. Vilket sammanställts i stapeldiagram. 

3.3 Metodkritik	och	Forskningskvalitet	
Genomförandet av studien har medfört att författaren fått ta ett kritiskt förhållningssätt till de källor 

som varit aktuella. Det innefattar även de källor som inte använts i studien men varit en del i 

processen för att hitta och granska källor som varit potentiella möjligheter. För att hålla en hög 

vetenskaplignivå har mestadels vetenskapligt granskade artiklar använts men även annan litteratur 

och rapporter. Det har varit av hög relevans att även källor som inte är vetenskapliga ska vara 

trovärdiga och skrivna av kända författare. De vetenskapliga artiklar som använts i studien har 

samlats in via Högskolan i Skövdes biblioteksdatabas genom att söka artiklar på Google Scholar. 

De nyckelord som främst använts i sökandet har varit omni-kanal, konsumtionsvärde, sociala, 

utilitaristiska och hedonistiska konsumtionsvärden, kanalintegration och köpprocess. 

Genomförandet i sökandet efter rätt artiklar har gjort att studien fått tag på ett stort antal artiklar 

som har granskats för att bedöma möjligheterna till användning i studien. 

3.4 Kvalitetskriterier	
För att diskutera kvalitet och riktlinjer i vetenskapliga sammanhang påstår Alvehus (2013) att det 

är vanligt att klarhet presenteras i skillnader mellan reliabilitet och validitet. I studien har hänsyn 

tagits till reliabilitet, som är möjligheterna att upprepa forskningsresultatet igen, eller om det är 

tillfälligheter som har varit avgörande för resultatets framställning. Bryman (2011) hävdar att 

undersökningsmåtten i en kvantitativ studie bör vara stabila och tillförlitliga för att kunna upprepas 

i andra studier. Reliabilitet i studien innebär att alla respondenter ska uppfatta frågorna på samma 

sätt som minskar risken för att missförstånd ska uppstå i samband med genomförandet av enkäten. 

Det bedöms även möjligt att uppnå en hög reliabilitet om studien skulle återupprepas med samma 

resultat som utgång. I och med tydlighet i enkätens utformning och det faktum att en 

förundersökning genomförts minskar risken för eventuella bortfall (Sörqvist, 2000). Genom 

spridningen på det sociala nätverket Facebook har författaren helt förlorat kontrollen över enkätens 

spridning genom delningar och antalet personer som svarat på samma länk. Som Sörqvist (2000) 

beskriver är bortfall ett av de största problemen vid en enkätundersökning och så även i denna 
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studie. Dock är det svårt att se hur stort bortfallet är eftersom det inte går att statistiskt säkerställa 

vilka som valt att inte svara på enkäten. Däremot kan det påstås att alla enkäter som samlats in har 

varit fullständiga, då alla frågor var obligatoriska för att kunna lämna in enkäten. Att sprida 

enkäterna via Facebook har därmed setts som fördelaktigt då anonymiteten har varit hög men kan 

även vara en svaghet i att inte kunna påminna respondenter om att besvara enkäten (Sörqvist, 2000).   

Studiens validitet däremot avser hur vi undersöker det som faktiskt ska undersökas samt dess 

giltighet och relevans (Jacobsen, 2002). Vilket har behandlats genom att bedöma studiens resultat 

och slutsatser i grad av relevans och sammanhängande i relation till vad som har undersökts med 

utgångspunkt i studiens syfte (Alvehus, 2013). För att kunna säkerställa undersökningens validitet 

genom att kunna påstå att rätt saker har undersökts. Då andra forskare ska kunna upprepa och 

komma fram till likvärdigt resultat krävs det att studien uppfyller kraven för replikation (Bryman, 

2011). Det har gjorts genom chi-två test för att testa signifikansen mellan olika variabler för att se 

om sambandsresultatet är statistiskt säkerställt eller inte (Bilaga 3-4). Det avgör hur mycket 

slumpen har spelat in genom att signifikansen jämförs mellan urvalet och populationen (Trost, 

2012). Dock saknar signifikansmåttet i studien relevans då den i många fall inte uppfylls. Det är på 

grund av den begränsade tiden för studien vilket har gjort att endast ett mindre antal respondenter 

(106st) har kunnat besvara undersökningen. Ett större antal respondenter hade resulterat i en mindre 

felmarginal med ett stickprov som gett mer information. En sådan ökning hade gjort det möjligt att 

uttala sig med större säkerhet över det insamlade resultatet men var alltså inte möjligt.  

3.5 Etiskt	förhållningssätt	
De etiska förhållningssätt som Bryman (2011) presenterar för svenska forskningsområden är; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjande kravet. För att göra 

enkätundersökningen trovärdig för läsare av studien och respondenter som besvarar frågorna 

förklaras i enkätens inledning undersökningens genomförande och andra viktiga delar. Delvis hur 

betydelsefullt det är att hålla på respondenternas anonymitet och konfidentialitet. Därmed kommer 

inga personuppgifter att efterfrågas i enkäterna vilket gör det omöjligt att härleda svar. Vidare har 

informations- och samtyckeskrav uppfyllts genom att det på ett tydligt vis presenteras vad som är 

undersökningens syfte och det frivilliga deltagandet samt att svar från undersökningen används 

enbart för det egna forskningsmålet och kommer inte spridas vidare eller publiceras (Alvehus, 

2013; Bryman, 2011; Trost, 2012).  
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4 Empiri	
Empiriavsnittet presenterar resultatet från studiens empiriska enkätundersökning som samlats in 
genom en kvantitativ metod. Materialet från det insamlade resultatet presenteras främst med 
diagram och tabeller.  

4.1 Presentation	av	undersökningens	förhållanden	
Undersökningen genomfördes genom att publicera den framtagna enkäten på det sociala nätverket 

Facebook. Den gjordes genom att publicera den på författarens så kallade ”vägg” som ett offentligt 

inlägg som gjort att den delats av andra användare som ökat spridningen. Den har även publicerats 

på ”väggen” för Högskolan i Skövde. Dessa spridningar gjordes med en introducerande text till 

enkätens länk som skulle öka respondenternas vilja att delta och presentera den specifika ålder som 

var aktuell för att kunna delta. Men även tidsåtgång för respondenterna och undersökningens syfte.  

4.2 Respondentinformation2	

 

Figur 4 - Könsfördelning i undersökningen. 

 

Tabell 1: Korrelationsanalys av signifikant samband av könsfördelningen. 

 
* Korrelationen är signifikant vid 0.05. 

 

                                                        
2 Fullständiga data över svarsfördelningen finns i Bilaga 3. 
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Målet med undersökningen var att få in enkäter från urvalsgruppen till ett minsta antal av 100 
personer. Totalt svarade 106 respondenter med en fördelning av 67 % kvinnor och 25 % män. 
Undersökningen har därmed fått in svar från främst kvinnliga respondenter. Utifrån tabell 1 är det 
även statistiskt säkerställt att könsfördelningen bland konsumenter i urvalsgruppen inte är 50/50. 

 

Figur 5 - Fördelning av konsumentgruppens bostadsform. 

Det empiriska resultatet visar att större delen av respondenterna bor i städer som har mer än 50´ 

invånare vilket nästintill utgör en tredjedel. En liten del kommer från städer eller landsbygd under 

15´ invånare och resterande utgör av städer på 15´ till 50´ invånare. 

 

Figur 6 - Fördelning av konsumentgruppens utbildningsnivå. 
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Konsumentgruppen består till störst del av respondenter som avslutat eller har pågående utbildning 

på Universitet eller Högskola resterande har utbildning från gymnasium eller en pågående 

alternativt avslutat utbildning från Yrkeshögskola. 

 

Figur 7 - Fördelning av konsumentgruppens användning av teknik. 

Resultatet visar konsumentgruppens tidigare användning av teknisk utrustning för att genomföra 

sin köpprocess av livsmedel. Konsumentgruppen har tidigare inte använt tekniken som erbjuds utan 

många valt att avstå eller inte haft möjligheten. Men en stor del har ändå provat eller använder 

teknik med fördel till bärbar dator och smart mobiltelefon. En bra bit därefter används stationär 

dator och surfplatta.  

 

Figur 8 - Konsumentgruppens tidigare köp via digital kanal. 

Att respondenterna tidigare har handlat via online och mobil kanal visar resultatet tydligt. Men även 

att konsumentgruppen inte har handlat livsmedel i samma utsträckning som övriga kategorier är 

även något som syns tydligt.  
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4.3 Respondentsvar	av	konsumtionsvärden3	

 

Figur 9 – Steg 1 – Vilka konsumtionsvärden vill konsumentgruppen påverkas av vid behov.  

Frågan undersöker konsumentgruppens konsumtionsvärden i köpprocessens första steg, 
behovsidentifikation. Resultatet visar att den största anledningen till att konsumentgruppen vill 
uppleva ett behov kommer från utilitaristiska värden och därefter hedoniska värden följt av sociala 
konsumtionsvärden 

 

Figur 10 – Steg 2 – Vilka konsumtionsvärden vill konsumentgruppen påverkas av vid informationssökning. 

Frågan undersöker konsumentgruppens konsumtionsvärden i köpprocessens andra steg, 
informationssökning. Resultatet visar att informationssökningen för konsumentgruppen utgår från 
utilitaristiska värden till störst del. För män kommer sedan de sociala värdena följt av hedoniska 
till skillnad från kvinnor där det motsatta förhållandet råder. Totalt sett är det utilitaristiska 
konsumtionsvärden som är störst, följt av hedoniska och sociala.  

                                                        
3 Fullständiga data över svarsfördelningen finns i Bilaga 4. 
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Figur 11 – Steg 3 – Vilka konsumtionsvärden vill konsumentgruppen påverkas av vid köp. 

Frågan undersöker konsumentgruppens konsumtionsvärden i köpprocessens tredje steg, köpet. 
Resultatet visar att konsumentgruppen till störst del vill genomföra köp av utilitaristiska värden. 
För män är det sedan de sociala värdena följt av de hedoniska som är viktiga, även för kvinnor råder 
samma förhållande dock med en mindre skillnad. Eftersom valet inte skiljer sig mellan könen inom 
konsumentgruppen finns även samma förhållande totalt sett.  

4.4 Respondentsvar	av	kanalval4	

 

Figur 12 – Steg 1 – Konsumentgruppens önskade kanalanvändning vid behov. 

                                                        
4 Fullständiga data över svarsfördelningen finns i Bilaga 4. 

28,6% 25,4% 26,4%

62,9%
53,5% 56,6%

8,6%

21,1% 17,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Man Kvinna Totalt

Vad vill du ska vara avgörande vid köp av livsmedel?

Socialt Utilitaristiskt Hedoniskt

40,0%

0,0%
2,9%

31,4%

17,1%

0,0%

8,6%

46,5%

1,4%
0,0%

8,5%

14,1%

1,4%

28,2%

44,3%

0,9% 0,9%

16,0%

15,1%

0,9%

21,7%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Fysisk butik Online Mobil enhet Kombination av 
fysisk butik och 

online

Kombination av 
fysisk butik och 

mobil enhet

Kombination av 
online och 

mobil enhet

Kombination av 
fysisk butik, 
online och 

mobil enhet

I vilken kanal vill du att ett behov av livsmedel ska upptäckas för dig som 
konsument?

Man Kvinna Totalt



25 

Frågan undersöker konsumentgruppens val av en eller flera kanaler i köpprocessens första steg, 
behov. Den enskilt största posten är fysisk butik både för män och kvinnor men även totalt. 
Användning av online-kanal och mobil enhet var för sig men även som kombination har setts som 
ett mindre bra alternativ av konsumentgruppen. Skillnaden är markant högre på de val som även 
innehöll fysisk butik i kombination med online-kanal och mobil enhet.  

 

Figur 13 – Steg 2 – Konsumentgruppens önskade kanalanvändning när de söker information. 

Frågan undersöker konsumentgruppens val av en eller flera kanaler i köpprocessens andra steg, 
informationssökning. Resultatet visar på flera poster som fått höga värden av konsumentgruppen. 
Det kan dock urskiljas att de alternativ som innehåller fysisk butik fått högre värden totalt jämfört 
med de som saknar denna variabel. De högsta värdena för män finns i fysisk butik och i 
kombination med online och mobil enhet. För kvinnor är valet av fysisk butik, online och mobil 
enhet i kombination den högsta följt av kombination av fysisk butik och mobil enhet, därefter fysisk 
butik. Resultatet innehåller även de respondenter som inte vill hitta information från 
livsmedelsföretag. 
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Figur 14 – Steg 3 – Konsumentgruppens önskade kanalanvändning vid köp. 

Frågan undersöker konsumentgruppens val av en eller flera kanaler i köpprocessens tredje steg, 
köpet. Resultatet visar ett stort övervägande för att konsumentgruppen vill betala sina varor i butik 
och få med dem hem på en gång alternativt hemskickat. Som näst största kategori kan 
konsumentgruppen tänka sig att betala online eller via mobil enhet och få varorna utlämnade 
alternativt hemskickade.  

4.5 Respondentsvar	av	kanalintegration5	

 

Figur 15 – Konsumentgruppens förväntningar på kanalintegration mellan fysisk butik och online. 

                                                        
5 Fullständiga data över svarsfördelningen finns i Bilaga 5. 
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Frågan undersöker hur viktigt det är för konsumentgruppen med kanalintegration mellan fysisk 
butik och online. Resultatet visar att män lägger något större relevans på integration mellan 
kanalerna än kvinnor. Alla värden är över medelvärdet som är 2,5. 

 

Figur 16 – Konsumentgruppens förväntningar på kanalintegration mellan fysisk butik och mobil enhet. 

Frågan undersöker hur viktigt det är för konsumentgruppen med kanalintegration mellan fysisk 
butik och mobil enhet. I de tre första frågorna samt den sista visar resultatet att kvinnor lägger en 
större relevans i integration mellan kanalerna. I fråga fyra och fem lägger män en större relevans i 
integrationen. Alla värden utom fråga fem går över medelvärdet 2,5. 

 

Figur 17 – Konsumentgruppens förväntningar på kanalintegration mellan online eller mobil enhet och hemskickat. 
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Frågan undersöker hur viktigt det är för konsumentgruppen med kanalintegration från antingen 
online kanal eller via mobil enhet till att få varor hemskickade. Möjligheten att kunna handla online 
eller via mobil enhet för att sedan få varorna levererade ser konsumentgruppen som relativt viktigt. 
Dock ses servicen att få sms/mail som än mer viktigt när varorna är levererade. Skillnaderna mellan 
könen är mycket liten för dessa frågor.  

 

Figur 18 – Konsumentgruppens förväntningar på kanalintegration mellan online eller mobil enhet och fysisk butik. 

Frågan undersöker hur viktigt det är för konsumentgruppen med kanalintegration från antingen 
online kanal eller mobil enhet till den fysiska butiken. Möjligheten att kunna handla online eller via 
mobil enhet för att hämta dem i butik ser konsumentgruppen som relativt viktigt. Dock vill ett större 
antal i fråga två veta när varorna går att hämta i butik. I fråga tre och fyra visar resultatet att 
integration innehållande erbjudande mellan berörda kanaler är mindre viktigt. Kvinnor värderar 
detta något högre än män.  
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Figur 19 – Konsumentgruppens förväntningar på kanalintegration mellan fysisk butik, online och mobil enhet. 

Frågan undersöker hur viktigt det är för konsumentgruppen med kanalintegration mellan alla tre 
kanaler, fysisk butik, online och mobil enhet. Att lojalitetsprogram, priser, erbjudanden och utbud 
skall vara lika över de tre kanalerna är något som konsumentgruppen värdesätter starkt. Även om 
önskan om likvärdiga kanaler och köphistorik är något lägre än övriga värden i denna kategori är 
det i undersökningens helhet ändå ett högt värde. Någon större skillnad mellan könen i 
konsumentgruppen går inte att utläsa.  
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5 Analys	
I analysavsnittet tolkas och analyseras studiens insamlade resultat i förhållande till den teoretiska 
referensramen. Intressanta resultat har analyserats och tolkats genom tre tematiseringar som utgår 
från studiens syfte och problemformuleringar. 

5.1 Beskrivning	av	respondenternas	konsumentbeteende	
För att ge en ökad uppfattning om konsumentgruppens nuvarande konsumentbeteende ges en 

redogörelse utifrån insamlad respondentinformation (Figur 4-8).  

Det som kan fastställas är att antalet respondenter är 106 stycken, fördelat på 71 stycken kvinnor 

och 35 stycken män. Utifrån det empiriska resultatet bor de flesta av respondenterna i större städer, 

det kan därmed antas att de är villiga att utvecklas och leva med ett utbud som är stort vad gäller 

bland annat butiker och tekniska lösningar. Det empiriska resultatet visar även en utbildningsgrad 

som talar för att konsumentgruppen söker tillfredställelse och är benägna av en utveckling med 

antagandet att de vill uppnå självförverkligande, då utbildningsgraden är hög. Resultatet är relevant 

för att kunna påvisa att konsumentgruppen är mottaglig för nya lösningar och söker efter sådant 

som kan utveckla och tillfredsställa. Men det mest intressanta för studien visas i och med att en stor 

del av konsumentgruppen inte använt någon teknisk lösning vid köp av livsmedel vid tidigare 

tillfälle. Vilket visar att den fysiska butiken fortfarande har en viktig plats i köpprocessen, eftersom 

det antas att konsumentgruppen ändå köper livsmedel men utan tekniska lösningar. Det kan antas 

att konsumenter i större städer har möjlighet att genomföra köpprocessen på andra sätt men väljer 

alltså att undvika dessa. En del har ändå använt bärbar dator och mobil enhet men det finns 

fortfarande en stor grupp som inte provat de nya lösningarna för genomförandet av köpprocessen 

vid livsmedelsköp. Det går även att hävda att konsumentgruppen inte är ovilliga eller okunniga att 

använda sig av online eller mobil kanal för att genomföra köpprocessen eftersom de tidigare köpt 

produkter från detaljhandeln via dessa kanaler. Men något gör att konsumentgruppen väljer att hålla 

fast vid den fysiska butiken och avstår från användandet av tekniska lösningar. 

5.2 Första	tematiseringen	–	Konsumtionsvärden	genom	köpprocessen	
Första tematiseringen i analysen är konsumtionsvärde och utgår från andra delen i enkäten och 

frågeställningarna 1, 4 och 6 (Bilaga 2) som har gett det empiriska resultatet för konsumtionsvärden 

(Figur 9-11). Utifrån konsumentgruppens svar ska studiens första frågeställning analyseras, dels 

som helhet men även genom att se på likheter och skillnader mellan män och kvinnor i deras 

konsumtionsvärden genom köpprocessen. Genom att öka kunskapen om konsumentgruppens 

beteende har företag en rimlig förutsättning att erbjuda det som förväntas (Kotler, 1978). Det är 

genom att se på vad som påverkar konsumentgruppens konsumtionsvärden i omni-kanaler som 

bidrag kan ges till forskning och praktiken.  



31 

Avsnittet ämnar analysera följande frågeställning i första tematiseringen: 

• Vilka konsumtionsvärden påverkar konsumentgruppen vid genomförandet av 

köpprocessen i livsmedelsbranschens omni-kanaler? 

 

5.2.1 Konsumtionsvärden	vid	behovsidentifikation	

Studiens empiri visar att konsumentgruppen totalt sett har starka utilitaristiska konsumtionsvärden 

vid behovsidentifikation (Figur 9). Det utifrån frågeställningen, ”Av vilken anledning vill du handla 

livsmedel?” som syftade till att förstå vilka konsumtionsvärden konsumentgruppen påverkas av, i 

relation till ett behov av livsmedel.  

Genom att se det önskade tillståndet hos konsumenter, där de vill undvika det faktiska tillståndet, 

är viktigt för att livsmedelsföretagen ska kunna få konsumenter som genomför hela köpprocessen 

i deras kanaler. Konsumentgruppen är i detta steg av köpprocessen inte benägen av det sociala 

inflytandet från andra, utan har utifrån undersökningen värderat tidsbesparing och 

problemlösningar som anledningar till att behov av livsmedel uppstår. Vilket kan relateras till de 

fysiologiska behoven eftersom konsumenten framförallt vill uppnå det önskade tillståndet av till 

exempel mat på bordet som fyller ett viktigt behov (Butler & Peppard, 1998). Konsumenter med 

det utilitaristiska perspektivet vill i första steget söka effektivitet och nytta vilket kan ske genom att 

de i behovsidentifikationen inventerar behovet av livsmedel utan vidare påverkan av hedoniska 

eller sociala värden (Babin et al., 1994; Childers et al., 2001; Rintamäki et al., 2006). Dock har 

hedoniska värden för konsumentgruppen en vis påverkan utifrån det empiriska resultatet som gör 

att upplevelser och nöje är en mindre del av det värde som söks vid behovsidentifikation (Childers 

et al., 2001). Någon större skillnad mellan män och kvinnors konsumtionsvärden i köpprocessens 

första steg har empirin inte kunnat påvisa. Maurer Herter et al. (2014) visar i sin studie att män ska 

ha utilitaristiska konsumtionsvärden medan kvinnor har hedoniska och sociala men någon sådan 

skillnad är inte utmärkande. Kvinnorna visar på något högre hedoniska konsumtionsvärden men 

långt ifrån den utilitaristiska dominansen bland kvinnor. Vad gäller män i studien av Maurer Herter 

et al. (2014) påstår de att utilitaristiska värden är dominerande vilket även denna studie visar som 

det viktigaste konsumtionsvärdet vid behovsidentifikation. Utifrån det empiriska materialet visas 

därmed att ingen större skillnad finns mellan könen och skiljer sig därför delvis från tidigare 

forskning. Nästa avsnitt tar upp hur konsumenterna beter sig i köpprocessens andra steg och det är 

intressant att se om konsumentgruppen söker upplevelser eller har andra konsumtionsvärden i sin 

informationssökning. 
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5.2.2 Konsumtionsvärden	vid	informationssökning	

I den andra delen av köpprocessen kvarstår de viktigaste värdena för konsumentgruppen som helhet 

för de utilitaristiska värdena vid informationssökning (Figur 10). Som baseras på frågeställningen, 

”Hur vill du tänka inför köp av livsmedel?” som hade för avsikt att att ta reda på vilka 

konsumtionsvärden som påverkar konsumentgruppen vid informationssökning av livsmedel.  

För konsumentgruppen innebär detta steg enligt Butler och Peppard (1998) att förbereda sig med 

så mycket information som möjligt för att kunna ta ett bra beslut i köpprocessens sista steg. Ett 

utilitaristiskt beteende kan i det empiriska resultatet liknas med den externa informationssökningen 

som hämtas utanför konsumenters minne för att minska osäkerheten inför köp (Dahlén & Lange, 

2003; Peterson & Merino, 2003). Resultatet visar på att konsumentgruppen inte påverkas av sin 

omgivning i någon större grad i samband med informationssökning utan vill i största grad maximera 

nyttan. Men likt behovsidentifikationen uppvisar konsumentgruppen en viss del hedoniska 

konsumtionsvärden som gör att upplevelser och nöje har en plats. Som enligt Arnold och Reynolds 

(2003) innebär att informationssökningen behöver innehålla något mer än själva målet, det behöver 

vara ett äventyr och en tillfredsställelse när informationssökningen görs för att möta 

förväntningarna hos konsumenterna. Dock konstaterar Babin et al. (1994) att det utilitaristiska 

konsumentbeteendet i informationssökningen är till för att effektivisera det sista steget i 

köpprocessen. Konsumentgruppen vill därmed vara väl pålästa inför köpet och redan innan veta 

vad som är det mest fördelaktiga köpet genom att anta ett utilitaristiskt perspektiv redan i 

informationssökningen. Den fördelning som fanns mellan könen i köpprocessens första steg 

kvarstår även i informationssökningen. Vilket är i linje med Maurer Herter et al. (2014) påstående 

om att män utgår från utilitaristiska värden genom köpprocessen, men fortfarande nämnt värt att 

kvinnor enligt Maurer Herter et al. (2014) skulle vara mer benägna av hedoniska och sociala värden 

vilket det empiriska resultatet för undersökningen inte kan påvisa.  Det går därmed inte att hålla 

med om detta eftersom det empiriska resultatet visar att både män och kvinnor som vill leta 

information inför köp av livsmedel utgår från utilitaristiska konsumtionsvärden.  

5.2.3 Konsumtionsvärden	vid	köp	

I köpprocessens sista steg minskar de utilitaristiska värdena till fördel för sociala och hedoniska 

värden vid köp (Figur 11). Det baseras på frågeställningen, ”Vad vill du ska vara avgörande vid 

köp av livsmedel?” som hade syftet att undersöka vilka konsumtionsvärden som konsumentgruppen 

påverkas av i samband med köp av livsmedel.  

Enligt Dahlén och Lange (2003) ska detta steg vara det som är enklast i köpprocessen. När 

tillräckligt med information finns för att ta ett beslut innebär sista steget ett val om att köpa eller 

avstå. Det borde vara ett enkelt val som är starkt påverkat av utilitaristiska skäl när ett beslut ska 

göras eftersom nyttomaximering och effektivisering bör vara dominerande. Det empiriska resultatet 
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visar även på detta fenomen i konsumentgruppens önskade beteende men det som är intressant är 

att det utilitaristiska konsumtionsvärdet inte är lika starkt som tidigare. Totalt sett är det med fördel 

för det sociala värdet som konsumentgruppen vill ha vid köp av livsmedel. Enligt Firat och 

Venkatesh (1993) innebär det att konsumentgruppen värderar symboliska betydelser i samband 

med köp, som kan vara möten med andra konsumenter, sociala normer, relationer och 

konsumenters identitet. Som i det empiriska resultatet visar att konsumentgruppen bedömer de 

sociala mötena och andra konsumenter som viktiga bitar men även att kunna visa på sin egen 

identitet. Det kan liknas med det som Tauber (1995) beskriver som sociala värden, som innebär att 

konsumenten har ett behov av sociala upplevelser där andra konsumenter är en del av köpet. Att 

köpet skulle vara ett sätt att skingra tankar utan direkt funktion enligt Balasubramanian et al. (2005) 

och Sivaramakrishnan et al. (2007) kan inte påvisas utan resultatet tolkas som att 

konsumentgruppen föredrar ett socialt värde i samband med köpet. Skillnaden mellan män och 

kvinnor i köpprocessens sista steg vad gäller konsumtionsvärde från det empiriska resultatet, är att 

kvinnor värderar de utilitaristiska värdena lägre till fördel av de hedoniska. Även om det inte är det 

dominerande värdet visar det att kvinnliga konsumenter ändå vill ha en viss upplevelse i samband 

med köp (To et al., 2007), genom emotionella värden som tillför värde hos konsumentgruppen 

(Babin et al., 1994; Hirschman & Holbrook, 1982). Som är i likhet med tidigare forskning av 

Maurer Herter et al. (2014) som menar på att kvinnor har hedoniska konsumtionsvärden, dock är 

detta värde inte dominerande men skiljer sig från köpprocessens tidigare steg. Männen har fortsatt 

ett utilitaristiskt värde vid informationssökning, i likhet med omnämnd forskning.  

5.3 Andra	tematiseringen	–	Kanalanvändning	genom	köpprocessen	
Kanalanvändning är det andra temat i analysen och utgår från andra delen i enkäten och 

frågeställningarna 2, 3 och 5 (Bilaga 2) som har gett det empiriska resultatet för kanalval (Figur 12-

14). Utifrån konsumentgruppens svar ska studiens andra frågeställning analyseras, dels som helhet 

men även genom att se på likheter och skillnader mellan män och kvinnor i vilka kanaler de 

använder genom sin köpprocess. Det för att förstå konsumentbeteendet hos konsumentgruppen när 

omni-kanaler erbjuds, som enligt Cook (2014) krävs för att företagen ska kunna skapa en sömlös 

shoppingupplevelse.  

Avsnittet ämnar analysera följande frågeställning i andra tematiseringen: 

• Hur ser den förväntade kanalanvändningen ut för konsumentgruppen vid genomförandet 

av köpprocessen i livsmedelsföretagens omni-kanaler? 

 

5.3.1 Kanalanvändning	vid	behovsidentifikation	

Det empiriska resultatet visar att fysisk butiken är den kanalen som konsumentgruppen totalt sett 

förväntas att använda vid behovsidentifikation (Figur 12). Frågeställningen som ställts är, ”I vilken 
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kanal vill du att ett behov av livsmedel ska upptäckas för dig som konsument?” med syftet att 

undersöka vilka kanaler som konsumentgruppen förväntas använda vid behovsidentifikation i 

livsmedelsföretagens omni-kanaler.  

Det har tidigare konstaterats att konsumentgruppens huvudsakliga konsumtionsvärde vid 

behovsidentifikation är av utilitaristiska skäl. Detta bör sättas i relation till hur många kanaler som 

konsumentgruppen är villig att använda hos livsmedelsföretagen när omni-kanaler erbjuds. Då 

konsumentgruppen har utilitaristiska värden söker de enligt Rintamäki et al. (2006) funktionalitet 

vilket kan innebära att konsumenterna ser den fysiska butiken som det naturliga valet vid 

behovsidentifikation eftersom denna kanal ändå ska besökas. Det grundas på det empiriska 

resultatet som visar att de kategorier som innehåller fysisk butik har fått fler respondentsvar, till 

skillnad mot mobil enhet och online som enskilda kanaler men även kombinerat har lägre förväntat 

användande. Därmed antas att konsumentgruppen föredrar möjligheten att ha den fysiska butiken 

som en viktig del i köpprocessens första steg för att kunna urskilja sina behov. Som bygger på att 

spara tid och lösa ett problem genom funktionella behovsmotiv (Hirschman & Holbrook, 1982; 

Mossberg & Sundström, 2011). Dessa motiv kan enligt Hernant och Boström (2010) och Dahlén 

och Lange (2003) till exempel vara att mjölken är slut, att gäster bjuds in vilket gör att behovet av 

mat uppstår eller att missnöje uppstår vid köp och ett behov av något som uppfyller gapet uppstår 

på nytt. Till skillnad mot emotionella behovsmotiv som hade gjort att konsumentgruppen påverkats 

mer av den sociala omgivningen och upplevelser som livsmedelsföretagen kunnat ge i samband 

med besök i någon av kanalerna. Konsumentgruppen följer alltså inte den typ som Childers et al. 

(2001) beskriver som sökande efter något mer än själva köpprocessen eller de symboliska 

betydelser som Firat och Venkatesh (1993) uppstår mellan konsumenter.  

Den stora skillnaden mellan män och kvinnor i det empiriska resultatet förutom dominansen av den 

fysiska butiken, visar att kombinationen av alla tre kanaler är viktigare för kvinnor, då männen 

värderar kombinationen av fysisk butik och online högre. Skillnaden går utifrån tidigare studier 

inte att förklara men det kan utifrån Verhoef et al. (2015) studie slås fast att det är viktigt att arbeta 

med flera kanaler för att kunna möta ett ändrat konsumentbeteende. Då det tidigare konstaterats att 

konsumentgruppen inte följer Maurer Herter et al. (2014) teori om att det skulle finnas skillnader i 

konsumtionsvärde kan det vara en förklaring till likheten i kanalval. Det eftersom både könen 

genomför behovsidentifikationen med utilitaristiska konsumtionsvärden. Därmed kan det till 

exempel antas att online och mobil kanal inte ses som effektiva vid upptäckten av behov men att 

övriga val har gjorts av utilitaristiska värden. 

5.3.2 Kanalanvändning	vid	informationssökning	

När konsumentgruppen genomför informationssökningen visar det empiriska resultatet att fysisk 

butik förlorar respondentsvar jämfört med hur det såg ut under behovsidentifikationen (Figur 13). 
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Resultat har kommit från frågeställningen ”I vilken kanal vill du hitta information från 

livsmedelsföretag?” som har för avsikt att visa vilka kanaler som konsumentgruppen förväntas 

använda vid informationssökning i livsmedelsföretagens omni-kanaler. 

När konsumentgruppen ska välja kanaler för att öka sin tillgång av information för att få kunskap 

inför ett köp är det tidigare konstaterat att det görs mesta dels med utilitaristiska 

konsumtionsvärden. Det innebär att konsumentgruppen i likhet med tidigare studier av Babin et al. 

(1994) är villiga att söka information innan köp för att kunna effektivisera processen genom att till 

exempel vara medveten före ett besök i fysisk butik om utbudet. Eller att konsumentgruppen är 

villig att hitta rätt produkt till det mest attraktiva erbjudandet som är en del av utilitaristiska 

konsumtionsvärden. Det som kan slås fast utifrån det empiriska resultatet är att konsumentgruppen 

i detta steg av köpprocessen kan tänka sig att använda online samt mobil enhet som kanaler vid 

informationssökning. Till skillnad mot behovsidentifikation då dessa kategorier näst intill var noll. 

Det kan därmed antas att konsumentgruppen är villig att använda fler kanaler vid 

informationssökning, så även online och mobil kanal. Det samband som presenterats mellan de 

utilitaristiska värdena och konsumentgruppens val av kanaler kan liknas med tidigare studier av 

Chang och Tseng (2013), dem presenterar den nytta som konsumenter får genom att handla i andra 

kanaler än den fysiska butiken, det kan ses både som bekvämt och tidsbesparande och uppfyller 

därmed de utilitaristiska värdena. Samt att det kan ses som en fördel att använda sig av flera kanaler 

för att hitta till exempel ett erbjudande på kortare tid, som är i likhet med Butler och Peppard (1998) 

påstående att användandet av fler kanaler skulle gynna konsumenten i samband med 

informationssökning. Att det empiriska resultatet visar en minskning för den fysiska butiken vid 

informationssökning från steget innan kan förklaras med tidigare studier av Verhoef et al. (2007). 

Dem påstår att den fysiska butiken kan ses som en svår kanal att söka information i vilket gör att 

fler väljer online eller mobil enhet i steg två av köpprocessen för att det är enklare. Beteendet är i 

linje med vad konsumentgruppen vill uppfylla i sin informationssökning för att effektivisera sin 

process. Konsumentgruppen använder sig således av information som hämtas från minnet när köp 

genomförs och det kan därmed konstateras i likhet med Dahlén och Lange (2003) och Peterson och 

Merino (2003) att dessa konsumenter är problemlösare som vill minska osäkerheten inför köp 

genom att söka information i flera kanaler. 

Det empiriska resultatet visar en minskning av den förväntade kanalanvändningen för fysisk butik 

från både män och kvinnor i köpprocessens andra steg. Det är till fördel till online och mobila 

kanaler men den största skillnaden i användandet likt steget innan ligger i att kvinnor kan tänka sig 

att använda alla tre kanaler i större utsträckning när männen istället värderar kombinationen av 

fysisk butik och online högre. Det empiriska resultatet skiljer sig därmed från tidigare studier av 

Maurer Herter et al. (2014) som hävdar att män har utilitaristiska konsumtionsvärden vilket borde 

innebära att en kombination av alla tre kanaler ska vara den som ger störst nytta. Men att männen 
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således inte väljer detta alternativ skiljer sig alltså från tidigare studier då det istället är kvinnor som 

väljer kombinationen av alla tre kanaler.  

5.3.3 Kanalanvändning	vid	köpet	

Det empiriska resultatet visar tydligt att konsumentgruppen förväntas genomföra sitt köp i den 

fysiska butiken (Figur 14). Det utifrån frågeställningen, ”Hur vill du betala ditt köp av livsmedel?” 

som ämnar visa vilka kanaler som konsumentgruppen förväntas använda vid köp av livsmedel när 

livsmedelsföretagen erbjuder omni-kanaler. 

När konsumentgruppen har samlat tillräcklig med information för att kunna ta ett beslut går de in i 

köpprocessens sista steg där det gäller att avstå eller genomföra köpet (Dahlén & Lange, 2003). 

Det som kan konstateras utifrån det empiriska resultatet är att konsumentgruppen till störst del är 

villiga att använda en kanal i samband med köp. I föregående steg av köpprocessen var 

konsumentgruppen villig att använda flera kanaler, därmed kan det antas att de vill vara väl 

förberedda innan besök i den fysiska butiken som är kanalen som föredras vid köp. Även Cook 

(2014) menar på att konsumenterna är beredda på vad som kommer möta dem i fysisk butik genom 

att de tidigare har kunnat söka information i flera kanaler. Det kan liknas med Verhoef et al. (2007) 

beskrivning av konsumenter som söker information i online eller mobil kanal för att sedan 

genomföra köpet i fysisk butik. Det här beteendet kan även förklaras med att konsumentgruppen 

vill ha högre sociala och hedoniska värden än i kanalerna innan, det antas därmed att online och 

mobil kanal inte kan ge stimulans utan de söker sig till fysisk butik. Konsumentgruppen söker enligt 

Babin et al. (1994) även ett emotionellt värde men även mötet med andra konsumenter enligt 

Tauber (1995) som online och mobil kanal inte kan ge på samma sätt. Att övriga kategorier får låga 

värden tolkas som att det finns starka hedoniska och sociala värden som gör att den fysiska butiken 

fyller sin plats i samband med köp. 

I sista steget av köpprocessen visar det empiriska resultatet att kvinnor föredrar att betala i butik 

och få varorna med en gång till skillnad mot män som i högre utsträckning kan tänka sig att använda 

andra kanaler. Det antas därmed att män är mer villiga att använda andra kanaler än den fysiska 

butiken vid inköp av livsmedel för att öka nyttan och effektivitet. Det är i tredje steget av 

köpprocessen tidigare konstaterat att kvinnor värde sätter det sociala konsumtionsvärdet vid köp 

och det antas även avgöra att de hellre handlar i fysisk butik än söker sig till andra kanaler (Maurer 

Herter et al., 2014). 

5.4 Tredje	tematiseringen	–	Kanalintegrationens	värde		
Kanalintegration är analysens tredje tematisering och utgår från tredje delen i enkäten och 

frågeställningarna 1-21 (Bilaga 2) som har kunnat ge det empiriska resultatet (Figur 15-19). Det 

empiriska resultatet skall analysera den tredje frågeställningen utifrån konsumentgruppen som 
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helhet men även genom att se på likheter och skillnader mellan män och kvinnor och deras 

värdering i omni-kanalers kanalintegration. För att kunna skapa en förståelse för 

konsumentbeteendet i omni-kanaler som enligt Cook (2014) ligger till grund för att kunna skapa en 

kanalintegration som konsumenter vill ha i företagens omni-kanaler.  

 
Avsnittet ämnar analysera följande frågeställning i tredje tematiseringen: 

• Vilka förväntningar har konsumentgruppen på kanalintegration i livsmedelsföretagens 
omni-kanaler? 

 

5.4.1 Kanalintegration	ur	ett	konsumentperspektiv	

Resultatet från undersökningen visar att konsumentgruppen förväntar sig integration mellan 

kanalerna (Figur 20). Det visar sammanställningen av de totala värdena för konsumentgruppen som 

har som syfte att visa hur viktigt det är med integration mellan kanalerna. 

 

Figur 20 – Konsumentgruppens totala medelvärde samlade i kategorier. (Värden från Figur 15-19). 

Konsumtionsvärde är företagens möjlighet att se hur de ska tillfredsställa önskemål och 

förväntningar ur ett konsumentperspektiv (Christopher, 1996). I avsnittet innebär det hur 

livsmedelsföretagen skall skapa värde utifrån konsumentgruppens förväntningar på 

kanalintegration i omni-kanalerna. Då det tidigare har konstaterats av det empiriska resultatet att 

konsumentgruppen är villig att använda flera kanaler i sin köpprocess av livsmedel kan det antas 

att de även vill att kanalerna skall vara likvärdiga i sin utformning. Utifrån det empiriska resultatet 

(Figur 20) kan det slås fast att konsumentgruppen gärna vill ha hög integration mellan de olika 
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kanalerna. Vilket kan liknas med konsumentbeteendet som Verhoef et al. (2015) beskriver när 

konsumenter är beredda att använda flera kanaler för att genomföra sin köpprocess. Det empiriska 

resultatet visar att nästintill alla resultat ligger ovanför medelvärdet (2,5) som visar att integration 

är viktigt för konsumentgruppen. Utifrån det empiriska resultatet kan det därmed antas att det är av 

hög relevans att kunna jämföra olika alternativ men även att exempelvis utbud och pris skall vara 

samma i de olika kanalerna. Samt att konsumentgruppen vill ha en hög integration för att uppfylla 

de personliga förväntningarna men även skapa tillfredställelse i varje köpprocess som 

konsumentgruppen genomför. Som tillsammans skulle uppfylla de tre kriterierna för 

tillfredställelse av konsumtionsvärden som presenterats i tidigare studier av Youn-Kyung (2002). 

Dessa är jämförande av olika alternativ, individers personliga bedömning och situationen som är 

specifik för sammanhanget som utgår från vad konsumenter vill ha och inte vad de behöver 

(Rintamäki et al., 2006; Youn-Kyung, 2002). Det gäller därmed att kunna skapa omni-kanaler som 

är väl sammanlänkade som kan ge konsumentgruppen en integration mellan kanalerna som ger 

värde genom köpprocessen men att ha konsumtionsvärdena i åtanke för att kunna tillfredsställa 

konsumentgruppens behov av jämförande och personliga bedömning i omni-kanaler. Som kan 

kopplas till att likvärdiga kanaler är att föredra för att uppfylla konsumentgruppens förväntningar.  

Då det tidigare konstaterats att män och kvinnor har utilitaristiska värden genom sin köpprocess av 

livsmedel kan det antas vara anledningen till att värdena för kanalintegration inte skiljer sig 

anmärkningsvärt. Christopher (1996) beskriver beteendet som att konsumentgruppen sätter värde 

utifrån materiella värden och inte emotionella värden som hade varit faller om gruppen haft 

hedoniska konsumtionsvärden. Det kan därmed slås fast att konsumentgruppen sätter värde i det 

som kan effektivisera deras köpprocess som i det här fallet är integration mellan kanaler (Babin et 

al., 1994; Childers et al., 2001; Rintamäki et al., 2006).   
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6 Slutsatser	
Avsnittet avslutar studien genom att föra en slutdiskussion kring studiens syfte med koppling till 
problemproblemformuleringar. Studien avslutas med teoretiska och praktiska bidrag samt förslag 
till vidare forskning. 

Slutsatserna följer problemformuleringarna och de tre tematiseringar som presenterats i analysen. 

Den första tematiseringen utgår från; Vilka konsumtionsvärden påverkar konsumentgruppen vid 

genomförandet av köpprocessen i livsmedelsföretagens omni-kanaler? Genom att sätta 

konsumtionsvärden i relation till köpprocessens olika steg kan frågeställningen besvaras. Den andra 

tematiseringen utgår från; Hur ser den förväntade kanalanvändningen ut för konsumentgruppen 

vid genomförandet av köpprocessen i livsmedelsföretagens omni-kanaler? Som besvaras genom att 

se den första tematiseringen som förklaringar till konsumentgruppens förväntade kanalanvändning. 

Tredje tematiseringen utgår från; Vilka förväntningar har konsumentgruppen på kanalintegration 

i livsmedelsföretagens omni-kanaler? I denna del används första tematiseringen för att förklara 

konsumentgruppens förväntningar på integration i omni-kanaler. 

6.1 Första	tematiseringen	–	Konsumtionsvärde	genom	köpprocessen	
Studiens syfte är att undersöka vilka konsumtionsvärden som påverkar konsumentgruppen vid 

genomförandet av köpprocessen i livsmedelsföretagens omni-kanaler. Det har gjorts genom att 

lyfta fram de tre konsumtionsvärdena från teorin som är utilitaristiska, hedoniska och sociala 

(Rintamäki et al., 2006). Köpprocessen är en viktig del i studien och så även i syfte och 

problemformulering, därmed har konsumenternas konsumtionsvärde vid behovsidentifikation, 

informationssökning och köp varit en del var för sig i analysen (Butler & Peppard, 1998). 

Det kan fastställas att konsumentgruppen till störst del påverkas av utilitaristiska 

konsumtionsvärden vid behovsidentifikation. De värdesätter problemlösningar och effektivitet i 

samband med att behov uppstår. Därefter kommer hedoniska värden och en liten del sociala. I 

köpprocessens andra steg har konsumentgruppen som mål att förberedda sig med information som 

ska avgöra köpet i sista steget av köpprocessen. Även i tredje steget kan det konstateras att 

konsumentgruppen i första hand väljer utilitaristiska konsumtionsvärden följt av hedoniska och 

sociala. Det är först i köpprocessens sista steg som konsumentgruppen är villig att bortse från de 
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Figur 21 – Konsumtionsvärden genom köpprocessen (Buttler & Peppard, 1998) Egen bearbetning. 
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utilitaristiska värdena i större utsträckning än tidigare. De utilitaristiska värdena förlorar i detta steg 

mark till sociala värden som konsumentgruppen värderar högre än tidigare men de hedoniska är 

nästintill oförändrade. Tidigare studier av Maurer Herter et al. (2014) påstår att män har 

utilitaristiska konsumtionsvärden och kvinnor hedoniska, vilket i denna studie går att påvisa för 

män men dessvärre inte för kvinnor som även dem förväntas ha utilitaristiska konsumtionsvärden 

genom köpprocessen av livsmedel. Sammanfattningsvis kan det konstateras att konsumentgruppen 

påverkas till störst del av utilitaristiska konsumtionsvärden när de ska genomföra köpprocessen i 

livsmedelsföretagens omni-kanaler. Det behöver finnas en viss upplevelse i de olika kanalerna som 

fångar konsumenternas intresse men det är inte vad som är det viktiga. Det är av större vikt att hitta 

ett bra erbjudande eller kunna genomföra sin köpprocess effektivt som gör att konsumtionsvärde 

ges åt konsumentgruppen. Det kan antas att respondenterna är villiga att genomföra 

behovsidentifikation och informationssökning i online och mobil kanal eftersom de sociala värdena 

inte värderas särskilt högt. Men däremot kan konsumentgruppen förväntas genomföra köpet i fysisk 

butik eftersom de sociala värdena får en viktig roll jämfört med stegen innan.  

6.2 Andra	tematiseringen	–	Kanalanvändning	genom	köpprocessen	
Det som undersökts i den andra tematiseringen är vilka kanaler som konsumentgruppen förväntades 

använda genom köpprocessen i livsmedelsföretagens omni-kanaler. Det har gjorts genom att dela 

upp stegen i köpprocessen för att kunna definiera kanalvalen i varje steg, som består av 

behovsidentifikation, informationssökning och köp (Butler & Peppard, 1998). Men studien ser även 

till konsumtionsvärden för att förstå hur konsumentgruppen väljer kanal. De tre 

konsumtionsvärdena som använts för det är utilitaristiska, hedoniska och sociala (Rintamäki et al., 

2006). 

Konsumentgruppen förväntas alltid använda den fysiska butiken på något vis vid 

behovsidentifikation. Det förväntas ske som enskild kanal eller i kombination med online och mobil 

kanal. Det kan även fastställas att online och mobil kanal har en liten förväntad användning av 

konsumentgruppen om det inte sker i kombination med fysisk butik. Det har tidigare konstaterats 
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att konsumentgruppen påverkas utilitaristiska konsumtionsvärden vid behovsidentifikation, 

därmed kan kanalvalet av fysisk butik antas vara det som respondenterna anser vara det mest 

effektiva och problemlösande alternativet. I nästa steg av köpprocessen kvarstår det utilitaristiska 

värdet hos konsumentgruppen som antagligen ser fördelar i och med det förväntade användandet 

av online och mobil kanal i större utsträckning, för att hitta information. När konsumentgruppen 

sedan skall slutföra sitt köp görs det helst i den fysiska butiken där varorna kan tas med på en gång. 

Det här beteendet kan förklaras genom det som tidigare har slagits fast, att konsumenterna 

värdesätter det sociala vid inköp av livsmedel men även en viss del hedoniska värden kan spela en 

viktig roll i detta val. Sammanfattningsvis kan studien påvisa att konsumentgruppen förväntas 

använda flera kanaler i sin köpprocess men att den fysiska butiken antas ha en viktig roll. Samt att 

det är viktigt att se vilka konsumtionsvärden som ligger till grund för kanalvalen som 

konsumenterna gör för att förstå deras val. Slutsatsen blir att konsumenter rör sig över flera kanaler 

men det finns skillnader genom köpprocessen för vilka kanaler de använder, men att störst 

användning av flera kanaler sker i samband med informationssökning.  Vad beträffar skillnaden 

mellan män och kvinnor finns inga större avvikelser, dock görs bedömningen utifrån konstaterandet 

att konsumtionsvärdena inte skiljer sig anmärkningsvärt från första tematiseringen. Vilken ligger 

till grund för att kunna påstå att dessa skillnader inte är av högre relevans för studiens syfte.  

6.3 Tredje	tematiseringen	–	Kanalintegrationens	värde	
Studien har kunnat påvisa att konsumentgruppen kan tänka sig att använda flera kanaler vid 

genomförandet av köpprocessen, men antas göra dessa val utifrån konsumtionsvärden som är 

utilitaristiska. Den sista tematiseringen har därmed som syfte att se om konsumentgruppen 

förväntar sig integration mellan kanalerna. Studien har kunnat påvisa att konsumentgruppen 

föredrar kanaler som är integrerade med varandra. Det kan utifrån utilitaristiska konsumtionsvärden 

som är övervägande för respondenterna antas att det skulle ge en bättre upplevelse eftersom 

effektivitet och problem skulle lösas på ett enklare vis när konsumenten kan känna igen 

livsmedelsföretagens olika delar oavsett kanal. Som tidigare konstaterats vill konsumentgruppen 

söka information i flera kanaler, men då integrationen är viktig mellan kanalerna förväntar sig 

konsumenten även att kunna röra sig fritt mellan kanaler och möta kanaler som är likvärdiga.  

6.4 Teoretiskt	bidrag	
Tidigare studier inom forskningsområdet har studerat omni-kanaler ur ett företagsperspektiv 

(Rigby, 2011; Verhoef et al., 2007). Därmed blir studien ett bidrag som fyller gapet för den 

konsumentinriktade forskningen för konsumentbeteende i omni-kanaler. Genom att skapa ökad 

förståelse kring konsumentbeteende bestående av konsumtionsvärden, kanalval och integration 

utifrån vald konsumentgrupp har studien kunnat ge ett teoretisk bidrag. Då studien är viktig för den 



42 

fortsatta forskningen kring omni-kanaler eftersom detta forskningsområde är något nytt som 

antagligen kommer öka stadigt vilket kräver mer forskning där denna studie kan finnas med som 

utgångspunkt. Studien kan därmed bistå med ett teoretiskt bidrag som kan användas till vidare 

forskning för att öka förståelsen för vad konsumenter vill ha, inte vad de behöver ur ett 

företagsperspektiv.  

6.5 Praktiskt	bidrag	
Genom att göra studien ur ett konsumentperspektiv har det givits svar på vad konsumentgruppen 

vill ha och inte vad de behöver i livsmedelsföretagens omni-kanaler. Det är därmed möjligt att ge 

ett praktiskt bidrag som livsmedelsföretagen kan använda i sitt fortsatta arbete för att se vad som 

påverkar samt vilka förväntningar konsumentgruppen har på omni-kanaler. Det ger 

livsmedelsföretag möjlighet att utforma omni-kanaler som är anpassade efter behovet som finns, 

vilket kan stärka företagets konkurrenskraft. Företagen kan därmed följa studiens slutsatser för att 

lyckas med ett arbete i flera kanaler vilket leder till lojala konsumenter till företaget. Dock är en av 

studiens viktigaste insikter att det gäller att hitta en balans mellan kanalerna och förståelsen varför 

konsumenterna väljer vissa kanaler till olika delar av köpprocessen. Samt att den fysiska butiken 

än så länge inte har förlorat sin funktion utan ses som mycket viktig vid genomförandet av 

köpprocessen för att uppfylla värde hos konsumenterna. Studien blir därmed ett bidrag som borde 

väcka stort intresse hos livsmedelsföretagen för att kunna ge konsumenter tillfredsställelse i ett 

samhälle som allt mer digitaliseras. 

6.6 Begränsningar	
Studien har haft ett begränsat urval av respondenter från hela populationen av konsumenter som 

handlar livsmedel. Då studien enbart innefattar 106 enkäter från konsumentgruppen mellan 20-30 

år är det svårt att dra generella slutsatser för hela populationen. Studien hade fått en högre relevans 

om de bestått av hela populationen för att skapa en större bredd i undersökningen. Vidare kan det 

relativt låga antalet respondentsvar ses som en svaghet för studiens tillförlitlighet för den valda 

konsumentgruppen. Men att spridningen av enkäten är en styrka i och med att författaren förlorade 

kontrollen på vilka som svarat i och med att den fritt kunde spridas vidare via bland annat sociala 

medier, samt att enkäten testades av fyra respondenter innan publicering. Dessa val gör att 

undersökningen får en hög relevans utan bortfall, vilket ses som en styrka för studien. Vidare är 

studiens metodval en styrka i och med den deduktiva forskningsansatsen som framhäver teori för 

att kunna förstå verkligheten samt den kvantitativa metoden för att standardisera resultatet. Vilket 

har gjort det möjligt att jämföra med tidigare forskning och teori.  
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6.7 Förslag	till	vidare	forskning	
Förslag till kommande forskning kan vara studier som undersöker en annan konsumentgrupp, eller 

jämför flera olika grupper i en studie. Genomförandet av en sådan studie skulle antagligen ge en 

helhetssyn över vad livsmedelsföretagen kan göra, för att se vad som påverkar konsumenter och 

vilka förväntningar de har på omni-kanaler. Det skulle även vara intressant för vidare forskning att 

undersöka varför livsmedelsföretag hamnat så långt efter den övriga detaljhandeln som lyckats 

bättre med omni-kanaler. Forskningen skulle till exempel kunna utreda upplevd säkerhet och 

kvalité för att se vad konsumenter förväntar sig i omni-kanaler.  
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Bilaga	1	–	Individuella	reflektioner	
Emil Nyman 

Innan mina studier på Högskolan i Skövde har jag flera års branschvana från livsmedelsföretag 

vilket har legat till grund för mitt intresse för studiens forskningsområde. Det är alltid av relevans 

att lära sig mer om nuvarande men även nya konsumenter och deras beteende i den fysiska butiken. 

På senare tid har online och mobil kanal växt explosionsartat inom detaljhandeln men 

livsmedelshandeln har inte haft samma utveckling som övriga detaljhandeln. Från dessa tankar 

väcktes intresset för att se vad det är som konsumenten förväntar sig av livsmedelsföretagen för att 

de ska handla i fler kanaler än den fysiska butiken. Vilket är kunskap som jag kan ta med mig i min 

framtida karriär inom livsmedelsbranschen och använda som en tillgång för att vara med och 

utveckla företag som vill följa den digitala utvecklingen.  

Studiens genomförande har varit enskilt utan andra studenter vilket i många lägen har gjort det både 

krävande och svårt. Dels för att hela arbetsbördan har legat på en författare utan möjlighet att föra 

diskussioner kring studien. Men jag anser ändå att studien har genomförts på ett tillfredställande 

vis och jag har tagit ett stort eget ansvar och uppvisat självständighet för att kunna sammanställa 

en fullvärdig studie med hög relevans. Att ha gjort studien på egen hand är något som stärker mig 

som person och ger styrka för att ha klarat något som på förhand ansågs vara nästintill omöjligt. 

Det kommer jag ta med mig i min fortsatta utvecklingen inför de nya utmaningar som med all 

säkerhet kommer, med inställningen att jag klarar mer än vad jag tror är möjligt. Under perioden 

för studiens genomförande har jag utvecklat mitt ansvarstagande avsevärt eftersom hela processen 

har genomförts på egen hand. Samt att den analytiska förmågan har utvecklats i samband med 

skrivandet av studien, som har lärt mig vad ett vetenskapligt förhållningssätt innebär. Genom att gå 

igenom processen från problem till slutsats har jag lärt mig hur vetenskapliga studier genomförs, 

som är viktigt för min fortsatta utveckling vid eventuella studier på en högre nivå. 

Avslutningsvis har det varit intressant att studera livsmedelsföretagens omni-kanaler och se hur 

konsumenter vill bete sig i dessa kanaler för att uppleva tillfredsställelse. Det har givit mig ny 

kunskap inom ämnet om livsmedelsföretagens konsumenter och jag anser att studien är ett bidrag 

som kan användas i praktiken. Jag hade dock inte förväntat mig att den fysiska butiken skulle ha 

en sådan stark roll när konsumentgruppen kunde välja på kanaler som är mer tillgängliga. Vilket 

jag anser skiljer sig från till exempel kläder och skor där många finns enbart på internet även om 

en viss trend går i att även e-handels butiker öppnar fysiska butiker. Det kan vara möjligt att de sett 

liknade resultat som denna studie har kunnat lägga fram. 

  



 

Bilaga	2	–	Enkätformulär	
 

Hej! 

Jag heter Emil Nyman och utför just nu en enkätundersökning som ska ligga till grund för arbetet 
till min kandidatuppsats. Du som är mellan 20-30 år är varmt välkommen att delta. Syftet med 
studien är att förstå och öka kunskapen kring omni-kanalshandel, vilket i det här fallet är integration 
mellan fysisk butik, online (stationär och bärbar dator) och mobil enhet (smart mobiltelefon och 
surfplatta). Omni-kanalshandel sker exempelvis när du beställer en vara online men du hämtar upp 
och betalar i fysisk butik. Bakgrunden till studien är inte att bevisa hur det är, utan att undersöka 
hur företag i livsmedelshandeln kan gå tillväga för att möta konsumenternas förväntningar och 
förstå vad som påverkar dem. Svara därför utifrån hur du skulle vilja ha det och inte hur du gör 
idag. 

Undersökningen är helt frivillig och svaren kommer vara helt anonyma och endast användas i 
forskningens syfte. Att genomföra enkäten beräknas ta ca 5 minuter. 

Om du skulle vilja ta några minuter till att medverka skulle det vara mycket uppskattat. Dina 
attityder och åsikter är viktiga för studien.  

Vid frågor vänligen kontakta: 

Emil Nyman 
b13eminy@student.his.se 

Del	1	

1. Vad är ditt kön? 
1.1. Man     1 

1.2. Kvinna     2 

2. Var bor du? 
Välj det alternativ som passar bäst 

2.1. På landsbygd    1 

2.2. Mindre samhälle    2 

2.3. I stad mindre än 15 000 invånare   3 

2.4. I stad med 15 000-50 000 invånare   4 

2.5. I stad med 50 000-100 000 invånare   5 

2.6. I stad med mer än 100 000 invånare   6 

3. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 
3.1. Arbete     1 

3.2. Studier     2 

3.3. Arbetssökande    3 

3.4. Tjänstledig    4 

3.5. Övrigt     5 



 

 

4. Vilken är din högsta utbildning? 
4.1. Grundskola eller liknande   1 

4.2. Gymnasieutbildning, folkhögskola   2 

4.3. Yrkeshögskola (HY)    3 

4.4. Universitets eller högskoleutbildning   4 

5. Vilken typ av teknik används i din köpprocess av livsmedel? 
Välj de alternativ som stämmer överens 

5.1. Stationär dator    1 

5.2. Bärbar dator    2 

5.3. Smart mobiltelefon (Smartphone)   3 

5.4. Surfplatta (Ej läsplatta)    4 

5.5. Inget av ovanstående    5 

6. Vilken typ av teknik används mest i din köpprocess av livsmedel? 
6.1. Stationär dator    1 

6.2. Bärbar dator    2 

6.3. Smart mobiltelefon (Smartphone)   3 

6.4. Surfplatta (Ej läsplatta)    4 

6.5. Inget av ovanstående    5 

7. Hur ofta handlar du livsmedel? 
7.1. 1 gång/veckan    1 

7.2. 2 gång/veckan    2 

7.3. 3 gång/veckan    3 

7.4. 4 gång/veckan    4 

7.5. 5 gång/veckan    5 

7.6. 6 gång/veckan    6 

7.7. 7 gång/veckan    7 

8. Har du tidigare handlat online eller via mobil enhet? 
Om ja, vad har du tidigare handlat? 

8.1 Kläder/Skor    1 

8.2 Elektronik     2 

8.3 Böcker     3 

8.4 Livsmedel     4 



 

8.5 Möbler/Inredning    5 

8.6 Övrigt     6 

Del	2	

Frågor relaterade till köpprocessen och konsumtionsvärden 

Kodning av sociala konsumtionsvärden (Blå) 
Kodning av utilitaristiska konsumtionsvärden (Orange) 
Kodning av hedoniska konsumtionsvärden (Grön) 
Kodning av 1 kanal (Lila) Fysisk butik, a, Online, b, Mobil enhet, c. 
Kodning av 2 kanaler (Svart) Fysisk butik-Online, a, Fysisk butik-Mobil enhet, b, Online-Mobil 
enhet, c. 
Kodning av 3 kanaler (Röd) 

1. Av vilken anledning vill du handla livsmedel? 
Jag vill välja livsmedel utifrån… 

1.1. Att bli socialt accepterad. Sociala 

1.2. Vad mina vänner/familj väljer. Sociala 

1.3. Vad som lyfter min identitet.  Sociala 

1.4. Att lösa ett problem (Ex. önskan av mat på bordet). Utilitaristiska 

1.5. Att lösa ett framtida problem (Ex. bjudning, tillställning). Utilitaristiska 

1.6. Vad som sparar mest tid. Utilitaristiska 

1.7. Tillfredsställelse av sinnena (Ex. uppmuntran genom god mat, godis). Hedoniska 

1.8. En viss trend som råder (Ex. Kvarg i samband med träning). Hedoniska 

1.9. Möjligheten att prova något nytt. Hedoniska 

1.10. Vad som exponeras (Ex. gavlar). Hedoniska 

 
2. I vilken kanal vill du att ett behov av livsmedel ska upptäckas för dig som 

konsument? 
Välj det alternativ som passar bäst 

2.1 Fysisk butik 1 kanal, a 

2.2 Online  1 kanal, b 

2.3 Mobil enhet  1 kanal, c 

2.4 Kombination av fysisk butik och online 2 kanaler, a 

2.5 Kombination av fysisk butik och mobil enhet 2 kanaler, b 

2.6 Kombination av online och mobil enhet 2 kanaler, c 

2.7 Kombination av fysisk butik, online och mobil enhet 3 kanaler 

 



 

3. I vilken kanal vill du hitta information från livsmedelsföretag? 
Välj det alternativ som passar bäst 

3.1 Fysisk butik 1 kanal, a 

3.2 Online  1 kanal, b 

3.3 Mobil enhet  1 kanal, c 

3.4 Kombination av fysisk butik och online 2 kanaler, a 

3.5 Kombination av fysisk butik och mobil enhet 2 kanaler, b 

3.6 Kombination av online och mobil enhet 2 kanaler, c 

3.7 Kombination av fysisk butik, online och mobil enhet 3 kanaler 

3.8 Ingen av ovanstående alternativ 

 

4. Hur vill du tänka inför köp av livsmedel? 
När jag söker information om livsmedel vill jag… 

4.1. Involvera familj/vänner. Sociala 

4.2. Leta för att lindra stress, oro, ångest. Sociala 

4.3. Leta för personligvinning. Sociala 

 

4.4. Lägga minsta möjliga tid på letandet. Utilitaristiska 

4.5. Leta tills jag finner ett fynd/bra pris. Utilitaristiska 

4.6. Leta tills jag finner kvalitet till rätt pris. Utilitaristiska 

 

4.7. Se letandet som en upplevelse. Hedoniska 

4.8. Leta i en inspirerande miljö. Hedoniska 

4.9. Hitta ett erbjudande som upplevs positivt. Hedoniska 

 
5. Hur vill du betala ditt  köp av livsmedel? 
Välj det alternativ som passar bäst 

5.1 Betala i butik, få med varorna med en gång/hemskickat 1 kanal, a 

5.2 Betala online/via mobil enhet, få varorna levererade/utlämnade 1 kanal, bc 

5.3 Betala via mobil enhet i butik, få med varorna med en gång 2 kanaler, ab 

5.4 Beställa online/via mobil enhet, hämta varorna och betala i butik 2 kanaler, abc 

5.5 Betala online/via mobil enhet, hämta varorna i butik 2 kanaler, abc 

  



 

6. Vad vill du ska vara avgörande vid köp av livsmedel? 
Välj det alternativ som passar bäst 

 6.1. Rekommendationer från till exempel vänner och familj. Sociala 

 6.2. Vad som får mig att må bra och växa som människa. Sociala 

 6.3. Den fysiska aktiviteten i samband med shopping. Sociala 

 6.4. Möjligheten att träffa till exempel vänner och bekanta. Sociala 

  

  6.5. Tidsbesparing/Tidseffektivitet i samband med köp. Utilitaristiska 

 6.6. Kvalitet till rätt pris. Utilitaristiska 

 6.7. Tidigare erfarenheter och lärdomar avgör valet. Utilitaristiska 

 6.8. Jämförelser mellan olika produkter (Ex. Konsumentverket).  Utilitaristiska 

 

6.9. Erbjudanden, rabatter och fynd som ger njutning. Hedoniska 

6.10. Vad som är trendigt. Hedoniska 

6.11. Vad som är mest inspirerande (Ex. provsmak). Hedoniska 

6.12. Upplevelsen och sinnesstimuleringen som ges vid köpet. Hedoniska 

	

Del	3	

Frågor relaterade till köpprocessen i flera kanaler 

Följande påståenden har besvarats på en skala 1-5, (1 = Inte alls viktigt, 5 = Mycket viktigt). 

Kanalintegration fysisk butik och online. 

1. Hur mycket värdesätter du att kunna se den fysiska butikens utbud online? 
2. Hur mycket värdesätter du att kunna se den fysiska butikens lagersaldo online? 
3. Hur mycket värdesätter du att den fysiska butikens hela utbud finns online? 

 

Kanalintegration fysisk butik och mobil enhet. 

4. Hur mycket värdesätter du att kunna se den fysiska butikens utbud via mobil 
enhet? 

5. Hur mycket värdesätter du att kunna se den fysiska butikens lagersaldo via mobil 
enhet? 

6. Hur mycket värdesätter du att den fysiska butikens hela utbud finns via mobil 
enhet? 

7. Hur mycket värdesätter du att kunna betala via mobil enhet i fysisk butik? 
8. Hur mycket värdesätter du att kunna scanna QR-kod/streckkod i fysisk butik? 

T.ex. få ytterligare produktinformation 



 

9. Hur mycket värdesätter du att kunna få hjälp via mobil enhet i fysisk butik? 
T.ex. hitta en varas placering eller alternativa recept  

 

Kanalintegration online/mobil enhet och hemskickat/post/annat. 

10. Hur mycket värdesätter du att kunna handla online/via mobil enhet och få varorna 
levererade? 

11. Hur mycket värdesätter att få sms/mail när dina varor är utkörda till dig? 
 

Kanalintegration online/mobil enhet och fysisk butik. 

12. Hur mycket värdesätter att kunna handla online/via mobil enhet och hämta i 
fysisk butik? 

13. Hur mycket värdesätter att få sms/mail när dina varor går att hämta i fysisk butik? 
14. Hur mycket värdesätter att kunna få sms/mail om erbjudande i fysisk butik? 
15. Hur mycket värdesätter du at kunna få erbjudanden i fysisk butik som gäller 

online/mobil enhet? 
 

Kanalintegration fysisk butik, online och mobil enhet. 

16. Hur mycket värdesätter du att de tre kanalerna är likvärdiga? 
(Avser fysisk butik, online och mobil enhet) T.ex. färger, design och utseende  

17. Hur mycket värdesätter du att lojalitetsprogram är samma över alla tre kanaler? 
(Avser fysisk butik, online och mobil enhet) T.ex. bonuspoäng 

18. Hur mycket värdesätter du att priser är likvärdiga över alla tre kanaler? 
(Avser fysisk butik, online och mobil enhet) 

19. Hur mycket värdesätter du att erbjudanden är likvärdiga över alla tre kanaler? 
(Avser fysisk butik, online och mobil enhet) 

20. Hur mycket värdesätter du att kunna se köphistorik över alla tre kanaler? 
(Avser fysisk butik, online och mobil enhet) 

21. Hur mycket värdesätter du att utbudet är likvärdigt över alla tre kanaler? 
(Avser fysisk butik, online och mobil enhet) 

 

	 	



 

Bilaga	3	–	Demografiska	faktorer	

 

Tabell 2.1 - Fördelning i undersökningen mellan män och kvinnor 

1. Kön 
 

Observed N Expected N Residual 

Man 35 53,0 -18,0 

Kvinna 71 53,0 18,0 

Total 106 
  

Tabell 3.2 – Fördelning mellan könen samt den förväntade fördelningen. 

Test Statistics 

 Kön 

Chi-Square 12,226a 

df 1 

Asymp. Sig. ,000 

a. 0 cells (0,0%) have 

expected frequencies less 

than 5. The minimum 

expected cell frequency is 

53,0. 

Tabell 3.3 – Sign. test könsfördelning. 

 

 

 

33%

67%

Könsfördelning

Män	35st

Kvinnor	71st



 

 

2. Var bor du? 

 

 

Total På landsbygd 

Mindre 

samhälle 

I stad 

mindre än 

15´ inv. 

I stad med 

15´-50´ 

inv. 

I stad med 

50´-100´ 

inv. 

I stad med 

mer än 100´ 

inv. 

Kön Man Count 2 4 1 5 8 15 35 

% within 

Kön 

5,7% 11,4% 2,9% 14,3% 22,9% 42,9% 100,0% 

Kvinna Count 5 4 4 15 14 29 71 

% within 

Kön 

7,0% 5,6% 5,6% 21,1% 19,7% 40,8% 100,0% 

Total Count 7 8 5 20 22 44 106 

% within 

Kön 

6,6% 7,5% 4,7% 18,9% 20,8% 41,5% 100,0% 

Tabell 3.4 – Boendeform för konsumentgruppen. 

 

3. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 

 

Sysselsättning 

Total Arbete Studier Övrigt 

Kön Man Count 22 13 0 35 

% within Kön 62,9% 37,1% 0,0% 100,0% 

Kvinna Count 33 35 3 71 

% within Kön 46,5% 49,3% 4,2% 100,0% 

Total Count 55 48 3 106 

% within Kön 51,9% 45,3% 2,8% 100,0% 

Tabell 3.5 – Huvudsakligsysselsättning konsumentgruppen. 

 

 

 



 

4. Vilken är din högsta utbildning? 

 

Utbildning 

Total 

Gymnasieskola, 

Folkhögskola 

Yrkeshögskola 

(YH) 

Universitet eller 

högskoleutbildning 

Kön Man Count 15 3 17 35 

% within Kön 42,9% 8,6% 48,6% 100,0% 

Kvinna Count 18 4 49 71 

% within Kön 25,4% 5,6% 69,0% 100,0% 

Total Count 33 7 66 106 

% within Kön 31,1% 6,6% 62,3% 100,0% 

Tabell 3.6 – Utbildningsnivå konsumentgruppen. 

 

5. Vilken typ av teknik används i din köpprocess av livsmedel? 

 

Responses 

Percent of Cases N Percent 

Vilken typ av teknik används i 

din köpprocess av livsmedel? a 

Stationär dator 7 5,1% 6,6% 

Bärbar dator 30 22,1% 28,3% 

Smart mobiltelefon (Smartphone 33 24,3% 31,1% 

Surfplatta (Ej läsplatta) 7 5,1% 6,6% 

Inget av alternativen 59 43,4% 55,7% 

Total 136 100,0% 128,3% 

a. Antalet svar överstiger antalet respondenter på grund av flervalsalternativ. 

Tabell 3.7 – Användning av teknik hos konsumentgruppen. 

 

 

 

 

 



 

 

Tabell 3.8 – Vilken teknik används mest av konsumentgruppen vid livsmedelsköp. 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,197a 4 ,380 

Likelihood Ratio 4,340 4 ,362 

Linear-by-Linear Association 2,933 1 ,087 

N of Valid Cases 106   

a. 5 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is ,33. 
Tabell 3.9 – Sign. test teknik användande hos konsumentgruppen vid livsmedelsköp.  

 

 

 

 

 

 

 

6. Vilken typ av teknik används mest i din köpprocess av livsmedel? 

 

 

Total 

Stationär 

dator 

Bärbar 

dator 

Smart mobiltelefon 

(Smartphone) 

Surfplatta 

(Ej läsplatta) 

Inget av 

ovanstå-

ende 

Kön Man Count 1 4 11 1 18 35 

% within Kön 2,9% 11,4% 31,4% 2,9% 51,4% 100,0% 

Kvinna Count 0 4 18 3 46 71 

% within Kön 0,0% 5,6% 25,4% 4,2% 64,8% 100,0% 

Total Count 1 8 29 4 64 106 

% within Kön 0,9% 7,5% 27,4% 3,8% 60,4% 100,0% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3.10 – Frekvens för köp av livsmedel hos konsumentgruppen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3.11 – Sign. test för livsmedels köp hos konsumentgruppen. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Hur ofta handlar du livsmedel? 

 

Antal gånger i veckan 

Total 1 g/v  2 g/v 3 g/v 4 g/v 6 g/v 7 g/v 

Kön Man Count 6 15 8 2 1 3 35 

% within Kön 17,1% 42,9% 22,9% 5,7% 2,9% 8,6% 100,0% 

Kvinna Count 10 34 21 6 0 0 71 

% within Kön 14,1% 47,9% 29,6% 8,5% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total Count 16 49 29 8 1 3 106 

% within Kön 15,1% 46,2% 27,4% 7,5% 0,9% 2,8% 100,0% 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 9,007a 5 ,109 

Likelihood Ratio 9,780 5 ,082 

Linear-by-Linear Association 2,564 1 ,109 

N of Valid Cases 106   

a. 5 cells (41,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is ,33. 



 

 

8. Har du tidigare handlat online eller via mobil enhet? 

 

Responses 

Percent of Cases N Percent 

Tidigare köp online/mobilta Kläder/Skor 90 29,7% 84,9% 

Elektronik 63 20,8% 59,4% 

Böcker 83 27,4% 78,3% 

Livsmedel 15 5,0% 14,2% 

Möbler/Inredning 41 13,5% 38,7% 

Övrigt 11 3,6% 10,4% 

Total 303 100,0% 285,8% 

a. Antalet svar överstiger antalet respondenter på grund av flervalsalternativ. 

Tabell 3.12 – Tidigare köp inom detaljhandeln via online eller mobil kanal hos konsumentgruppen. 

	

 	



 

Bilaga	4	–	Konsumtionsvärden	och	kanalanvändning	
 

1. Av vilken anledning vill du handla livsmedel? 

 

Konsumtionsvärden - Steg 1 - Köpprocessen 

Total Socialt Utilitaristiskt Hedonist 

Kön Man Count 3 26 6 35 

% within Kön 8,6% 74,3% 17,1% 100,0% 

Kvinna Count 3 50 18 71 

% within Kön 4,2% 70,4% 25,4% 100,0% 

Total Count 6 76 24 106 

% within Kön 5,7% 71,7% 22,6% 100,0% 

Tabell 4.1 – Konsumtionsvärde vid behovsidentifikation hos konsumentgruppen.  

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,529a 2 ,466 

Likelihood Ratio 1,516 2 ,469 

Linear-by-Linear Association 1,440 1 ,230 

N of Valid Cases 106   

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is 1,98. 

Tabell 4.2 – Sign. test för konsumtionsvärde vid behovsidentifikation hos konsumentgruppen. 

 

 

 

 

 



 

 

2. I vilken kanal vill du att ett behov av livsmedel ska upptäckas för dig som konsument? 

 

Kanalval - Steg 1 - Köpprocessen 

Total a b c 2ab 2ac 2bc 3abc 

Kön Man Count 14 0 1 11 6 0 3 35 

% within Kön 40,0% 0,0% 2,9% 31,4% 17,1% 0,0% 8,6% 100,0% 

Kvinna Count 33 1 0 6 10 1 20 71 

% within Kön 46,5% 1,4% 0,0% 8,5% 14,1% 1,4% 28,2% 100,0% 

Total Count 47 1 1 17 16 1 23 106 

% within Kön 44,3% 0,9% 0,9% 16,0% 15,1% 0,9% 21,7% 100,0% 

Tabell 4.3 – Kanalval vid behovsidentifikation hos konsumentgruppen. 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 15,249a 6 ,018 

Likelihood Ratio 16,167 6 ,013 

Linear-by-Linear Association ,604 1 ,437 

N of Valid Cases 106   

a. 6 cells (42,9%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is ,33. 

Tabell 4.4 – Sign. test för kanalval vid behovsidentifikation hos konsumentgruppen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. I vilken kanal vill du hitta information från livsmedelsföretag? 

 

Kanalval - Steg 2 - Köpprocessen 

Total a b c 2ab 2ac 2bc 3abc 0 

Kön Man Count 8 3 2 8 6 3 4 1 35 

% within Kön 22,9% 8,6% 5,7% 22,9% 17,1% 8,6% 11,4% 2,9% 100,0% 

Kvinna Count 13 4 8 9 15 4 18 0 71 

% within Kön 18,3% 5,6% 11,3

% 

12,7% 21,1% 5,6% 25,4% 0,0% 100,0% 

Total Count 21 7 10 17 21 7 22 1 106 

% within Kön 19,8% 6,6% 9,4% 16,0% 19,8% 6,6% 20,8% 0,9% 100,0% 

Tabell 4.5 – Kanalval vid informationssökning hos konsumentgruppen. 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,545a 7 ,374 

Likelihood Ratio 7,937 7 ,338 

Linear-by-Linear Association ,909 1 ,340 

N of Valid Cases 106   

a. 7 cells (43,8%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is ,33. 

Tabell 4.6 – Sign. test för kanalval vid informationssökning hos konsumentgruppen. 

 

 

 

 

 



 

4. Hur vill du tänka inför köp av livsmedel? 

 

Konsumtionsvärden - Steg 2 - Köpprocessen 

Total Socialt Utilitaristiskt Hedonist 

Kön Man Count 5 28 2 35 

% within Kön 14,3% 80,0% 5,7% 100,0% 

Kvinna Count 4 48 19 71 

% within Kön 5,6% 67,6% 26,8% 100,0% 

Total Count 9 76 21 106 

% within Kön 8,5% 71,7% 19,8% 100,0% 

Tabell 4.7 – Konsumtionsvärde vid informationssökning hos konsumentgruppen. 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,811a 2 ,020 

Likelihood Ratio 8,867 2 ,012 

Linear-by-Linear Association 7,580 1 ,006 

N of Valid Cases 106   

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is 2,97. 

Tabell 4.8 – Sign. test för konsumtionsvärde vid informationssökning hos konsumentgruppen. 

 

 

 

 

 

 



 

5. Hur vill du betala ditt  köp av livsmedel? 

 

Kanalval - Steg 3 - Köpprocessen 

Total 1a 1bc 2ab 2abc 2abc 

Kön Man Count 19 7 5 3 1 35 

% within Kön 54,3% 20,0% 14,3% 8,6% 2,9% 100,0% 

Kvinna Count 54 12 3 1 1 71 

% within Kön 76,1% 16,9% 4,2% 1,4% 1,4% 100,0% 

Total Count 73 19 8 4 2 106 

% within Kön 68,9% 17,9% 7,5% 3,8% 1,9% 100,0% 

Tabell 4.9 – Kanalval vid köp hos konsumentgruppen. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 4.10 – Sign. test för kanalval vid köp hos konsumentgruppen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 8,331a 4 ,080 

Likelihood Ratio 7,902 4 ,095 

Linear-by-Linear Association 6,940 1 ,008 

N of Valid Cases 106   

a. 5 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is ,66. 



 

 
 

6. Vad vill du ska vara avgörande vid köp av livsmedel? 

 

Konsumtionsvärde - Steg 3 - Köpprocessen 

Total Socialt Utilitaristiskt Hedonist 

Kön Man Count 10 22 3 35 

% within Kön 28,6% 62,9% 8,6% 100,0% 

Kvinna Count 18 38 15 71 

% within Kön 25,4% 53,5% 21,1% 100,0% 

Total Count 28 60 18 106 

% within Kön 26,4% 56,6% 17,0% 100,0% 
Tabell 4.11 - Konsumtionsvärde vid köp hos konsumentgruppen. 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,629a 2 ,269 

Likelihood Ratio 2,897 2 ,235 

Linear-by-Linear Association 1,359 1 ,244 

N of Valid Cases 106   

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

5,94. 
Tabell 4.12 – Sign. test för konsumtionsvärde vid köp hos konsumentgruppen. 

 
 

 

 

 

 	



 

Bilaga	5	–	Kanalintegration	
 

Kanalintegration Fysisk butik/Online 

Kön 

Hur mycket 

värdesätter du 

att kunna se den 

fysiska butikens 

utbud online? 

Hur mycket 

värdesätter du 

att kunna se den 

fysiska butikens 

lagersaldo 

online? 

Hur mycket 

värdesätter du 

att den fysiska 

butikens hela 

utbud finns 

online? 

Man Mean 3,11 2,94 2,97 

N 35 35 35 

Std. Deviation 1,491 1,434 1,382 

Variance 2,222 2,055 1,911 

Kvinna Mean 2,82 2,87 2,89 

N 71 71 71 

Std. Deviation 1,138 1,341 1,282 

Variance 1,295 1,798 1,644 

Total Mean 2,92 2,90 2,92 

N 106 106 106 

Std. Deviation 1,266 1,366 1,310 

Variance 1,602 1,865 1,717 

Tabell 5.1 – Medelvärde och variation för integration mellan fysisk butik och online hos konsumentgruppen. 

 

 

  



 

Kanalintegration Fysisk butik/Mobil Enhet 

Kön 

Hur mycket 

värdesätter du 

att kunna se 

den fysiska 

butikens utbud 

via mobil 

enhet? 

Hur mycket 

värdesätter 

du att kunna 

se den 

fysiska 

butikens 

lagersaldo via 

mobil enhet? 

Hur mycket 

värdesätter 

du att den 

fysiska 

butikens hela 

utbud finns 

via mobil 

enhet? 

Hur mycket 

värdesätter 

du att kunna 

betala via 

mobil enhet 

i fysisk 

butik? 

Hur mycket 

värdesätter 

du att kunna 

scanna QR-

kod/streckk

od i fysisk 

butik? 

Hur mycket 

värdesätter 

du att kunna 

få hjälp via 

mobil enhet 

i fysisk 

butik? 

Man Mean 2,83 2,54 2,80 2,80 2,37 3,00 

N 35 35 35 35 35 35 

Std. Deviation 1,424 1,442 1,491 1,346 1,262 1,306 

Variance 2,029 2,079 2,224 1,812 1,593 1,706 

Kvinna Mean 3,07 2,85 2,97 2,66 2,34 3,03 

N 71 71 71 71 71 71 

Std. Deviation 1,269 1,327 1,309 1,230 1,276 1,195 

Variance 1,609 1,761 1,713 1,513 1,627 1,428 

Total Mean 2,99 2,75 2,92 2,71 2,35 3,02 

N 106 106 106 106 106 106 

Std. Deviation 1,320 1,367 1,367 1,265 1,265 1,227 

Variance 1,743 1,868 1,869 1,599 1,601 1,504 

Tabell 5.2 – Medelvärde och variation för integration mellan fysisk butik och mobil enhet hos konsumentgruppen. 

 

  



 

Kanalintegration online/mobil enhet och 
hemskickat/post/annat 

Kön 

Hur mycket 

värdesätter du att 

kunna handla 

online/via mobil 

enhet och få 

varorna 

levererade? 

Hur mycket 

värdesätter att 

få sms/mail när 

dina varor är 

utkörda till dig? 

Man Mean 2,83 3,29 

N 35 35 

Std. Deviation 1,361 1,467 

Variance 1,852 2,151 

Kvinna Mean 2,73 3,35 

N 71 71 

Std. Deviation 1,230 1,332 

Variance 1,513 1,774 

Total Mean 2,76 3,33 

N 106 106 

Std. Deviation 1,269 1,371 

Variance 1,611 1,880 

Tabell 5.3 – Medelvärde och variation för integration mellan online/mobil  
enhet och försändelse hos konsumentgruppen. 

 

  



 

Kanalintegration online/mobil enhet och fysisk butik 

Kön 

Hur mycket 

värdesätter att 

kunna handla 

online/via mobil 

enhet och hämta 

i fysisk butik? 

Hur mycket 

värdesätter att 

få sms/mail när 

dina varor går 

att hämta i 

fysisk butik? 

Hur mycket 

värdesätter att 

kunna få 

sms/mail om 

erbjudande i 

fysisk butik? 

Hur mycket 

värdesätter du at 

kunna få 

erbjudanden i fysisk 

butik som gäller 

online/mobil enhet? 

Man Mean 2,63 3,14 2,23 2,14 

N 35 35 35 35 

Std. Deviation 1,165 1,396 1,140 1,141 

Variance 1,358 1,950 1,299 1,303 

Kvinna Mean 2,54 3,10 2,86 2,42 

N 71 71 71 71 

Std. Deviation 1,181 1,311 1,175 1,191 

Variance 1,395 1,719 1,380 1,419 

Total Mean 2,57 3,11 2,65 2,33 

N 106 106 106 106 

Std. Deviation 1,171 1,333 1,196 1,177 

Variance 1,372 1,778 1,429 1,385 

Tabell 5.4 – Medelvärde och variation för integration mellan online/mobil enhet och fysisk butik hos 
konsumentgruppen. 

 

 

  



 

Kanalintegration fysisk butik, online och mobil enhet 

Kön 

Hur mycket 

värdesätter 

du att de tre 

kanalerna är 

likvärdiga? 

Hur mycket 

värdesätter du att 

lojalitetsprogram 

är samma över 

alla tre kanaler? 

Hur mycket 

värdesätter 

du att priser 

är likvärdiga 

över alla tre 

kanaler? 

Hur mycket 

värdesätter 

du att 

erbjudanden 

är likvärdiga 

över alla tre 

kanaler? 

Hur mycket 

värdesätter 

du att kunna 

se köphistorik 

över alla tre 

kanaler? 

Hur mycket 

värdesätter 

du att 

utbudet är 

likvärdigt 

över alla tre 

kanaler? 

Man Mean 3,06 3,37 4,09 3,80 3,23 3,74 

N 35 35 35 35 35 35 

Std. Deviation 1,371 1,330 1,222 1,389 1,285 1,291 

Variance 1,879 1,770 1,492 1,929 1,652 1,667 

Kvinna Mean 2,96 3,51 4,04 3,99 2,97 3,66 

N 71 71 71 71 71 71 

Std. Deviation 1,281 1,252 1,164 1,225 1,341 1,320 

Variance 1,641 1,568 1,355 1,500 1,799 1,741 

Total Mean 2,99 3,46 4,06 3,92 3,06 3,69 

N 106 106 106 106 106 106 

Std. Deviation 1,306 1,274 1,178 1,278 1,323 1,305 

Variance 1,705 1,622 1,387 1,632 1,749 1,702 

Tabell 5.5 - Medelvärde och variation för integration mellan fysisk butik, online och mobil enhet hos 
konsumentgruppen. 

 

 

 

	


