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Sammanfattning 
E-handel av livsmedel växer med en tilltagande hastighet där allt fler aktörer tar plats på 

marknaden och vill erbjuda effektiva och attraktiva leveranser till sina kunder. Den växande 

livsmedelsförsäljningen över internet innebär krav på nya distributionslösningar som skiljer sig 

från distributionen till butik. Konsumenterna erbjuds nu leveranser med direkt koppling till 

bostäderna som i dagsläget är väldigt kostsamt och svåra att effektivisera. Samtidigt efterfrågar 

allt fler kunder leveranser till sin dörr där kraven på snabba felfria leveranser blir allt högre allt 

eftersom fler aktörer etablerar sig. Att se över olika leveranslösningar och undersöka vilka 

attityder konsumenter och aktörer har till de olika alternativen kan ge en bild över hur aktörer 

kan arbeta med sin distribution och positionering av leveranser till kund framöver. 

Denna studie behandlar attityder till tre olika leveransalternativ vid e-handel av livsmedel. De 

tre leveransalternativen är hemleverans med tillsyn, hemleverans utan tillsyn, som innefattar 

icke genomförbar hemleverans med tillsyn och mottagningsboxar, och slutligen 

upphämtningscentraler. Studien syftar till att ge en förståelse för vilka attribut som har stor 

betydelse för vilka attityder respondenterna har till de olika leveransalternativen. För att 

fullgöra studien syfte har vi genomfört studien kvalitativt där vi intervjuat tre aktörer inom e-

handel av livsmedel och sex konsumenter. Vi har genom semistrukturerade intervjuer samlat in 

data om respondenternas syn på de olika leveransalternativen och utav dessa urskilt vilka 

attityder respondenterna har. Datat har sedan analyserats utefter en tematisk analys som 

kopplats till en teoretisk referensram. Studien visar att det huvudsakligen finns fyra attribut som 

påverkar konsumenternas attityder till leveransalternativen; bekvämlighet, service, tid och pris. 

De attribut som visar sig vara mest betydelsefulla hos aktörerna är konkurrenskraft, servicegrad, 

kostnad och planering. Samtliga respondenter från båda grupper anser att hemleverans med 

tillsyn är det mest attraktiva leveransalternativet. De andra leveransalternativen; icke 

genomförbar hemleverans med tillsyn/ mottagningsboxar och upphämtningscentraler möts av 

generellt negativa attityder av majoriteten av respondenterna. Konsumenternas argument till 

största del baserat på attributen tid och bekvämlighet och aktörerna baserat på konkurrenskraft 

och servicegrad. Genom att följa upp konsumenternas viktigaste attribut kan aktörerna vara 

konkurrenskraftiga och erbjuda en hög servicegrad vilket gör att aktörerna, genom att fokusera 

på konsumenternas attribut, samtidigt påverkar de egna attributen och förstärker attityderna.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



Begreppsförklaring 
 

Attityd - “En attityd är en utvärdering av ett tänkt föremål, attitydobjekt omfattar allt en person 

kan hålla i åtanke, från det vardagliga till det abstrakta, inklusive saker, människor, grupper 

och idéer” (Bohner & Dickel, 2011, s. 392) 

Attribut - Faktorer som påverkar en individs attityd (Ajzen & Fishbein, 2008, s.2224).  

“Den Sista kilometern” - En transport som leder ända fram till slutkundens bostad (Wang et 

al., 2016, s. 280).  

Distribution - Att göra produkten tillgänglig för konsumenterna med önskad leveransservice 

samtidigt som det ska vara kostnadseffektivt (Oskarsson et al., 2013, s. 67).  

E-handel - En tjänst som gör det möjligt för konsumenter att handla direkt från hemmet utan 

att uppsöka fysiska butiker och därefter få beställningen levererad hem. (Verhoef & Langerak, 

2001, s.275).  

E-livsmedelsaktör - En aktör av livsmedel som har e-handel som försäljningskanal. Kan vara 

både aktörer som endast använder e-handel för försäljning av livsmedel eller aktörer som även 

har fysiska butiker och utöver det även använder e-handel.  

Hemleverans utan tillsyn - Leverans till konsumentens dörr som antingen lämnas på 

konsumentens tomt eller i mottagningsboxar (Xu et al, 2008, s. 24).  

Logistik - “på ett kostnadseffektivt sätt planera, genomföra och styra förflyttning och lagring 

av material och produkter från råvara till slutkund för att tillfredsställa kundens behov och 

önskemål” (Oskarsson et al., 2013, s. 23)  

Mottagningsbox - En temperatursreglerad box som placeras på eller i närheten av 

konsumentens tomt (Transkaner et al., 2002, s.173).  

Tredjepartslogistik - En leverantör av tredjepartslogistik är ett företag som fungerar som en 

mellanhand och helt eller delvis bidrar med logistikservice till företag under en avtalad tid (Ying 

& Dayong, 2005, s. 432). 

Tidsfönster - En överenskommelse mellan leverantör och konsument om mellan vilka tider en 

leverans ska ske (Spliet & Desauliniers, 2015, s. 379). Kommer de fram till att leveransen ska 

ske mellan 11.00–13.00 är tiden däremellan alltså ett tidsfönster. 

Upphämtningscentral - En leverans där konsumenten hämtar upp sig beställning på en 

gemensam central alternativt i aktörens fysiska butik (Saskia, et al, 2015, s. 826). 
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1. Introduktion 
I det här inledande kapitlet presenteras en problembakgrund där grunden för e-handel av 

livsmedel beskrivs. Därefter redogör vi för den tidigare forskning som finns för att därefter leda 

oss fram till ett kunskapsgap. Utifrån kunskapsgapet formulerar vi ett problem samt syftet för 

studien. Avslutningsvis redogör vi för de avgränsningar som gjorts.  

 

 

1.1 Problembakgrund 
Den svenska e-handeln har under de senaste åren visat på en kraftig tillväxt och under 2016 

ökade e-handeln med 12 % (E-handel.se). E-handel är en service som möjliggör för 

konsumenter att, över internet, handla produkter från sitt hem och att sedan få dessa levererade 

till sin bostad (Pechtl, 2003, s. 145). Konsumenten behöver därmed inte längre besöka en fysisk 

butik för att konsumera. E-handel avser alla typer av affärstransaktioner som genomförs över 

datanätverk (Huseynov & Yildirim, 2016, s. 1343). En av de vanligaste typerna är e-handel från 

företag till privatpersoner (Huseynov & Yildirim, 2016, s. 1343).  

Möjligheterna till bra erbjudanden, bekvämligheten att få beställningen levererad hem och att 

inte behöva anpassa sig till öppettider anses vara de största anledningarna till den ökade e-

handeln (Pechtl, 2003, s. 145, Huseynov & Yildirim, 2016, s. 1344). Det finns fortfarande 

hinder för e-handeln varpå det största har visat sig vara att konsumenten inte kan känna och ta 

på produkterna så som de kan i fysiska butiker (Pechtl, 2003, s. 145). Avsaknaden att kunna 

känna och ta på produkter leder därmed till att de produkter där konsumenten inte har ett behov 

av att göra detta, exempelvis böcker, säljer bättre via e-handel medan konsumenterna 

fortfarande hellre köper vissa andra produktkategorier i fysiska butiker. 

I och med den stadiga ökningen av e-handeln sker utveckling av nya affärsmodeller allt 

eftersom (Yu, et al., 2016, s. 183, Huseynov & Yildirim, 2016, s. 1344). Den stora mängd 

företag som riktat sig mot e-handel har bidragit till att logistiken påverkas i hög grad. Relationen 

mellan hur väl ett företag presterar med logistiken och konsumentlojalitet är sammankopplat 

vid e-handel vilket gör att logistiken får en stor betydelse. Konsumenterna har ett högt krav på 

logistik vilket sätter stora krav på leveransen ända fram till slutkund (Esper, et al 2003, s. 194). 

Allt eftersom marknaden för e-handel ökar och ett bredare utbud av produkter finns tillgängliga 

via e-handeln blir logistiken ett fokusområde som kräver utveckling (Zurek, 2014, s.129).  

Effektiva logistiklösningar är av högsta betydelse för att kunna uppnå en önskad lönsamhet 

inom e-handel. Närmare 40 % av total orderkostnad kan i e-handel bestå av logistikkostnader 

(Ericsson, 2000, s. 2). Allt eftersom e-handeln växer blir det mer krävande för företagen att 

följa med i utvecklingen. De krävs innovativa företagsmodeller för att möta konsumenternas 

ökade efterfrågan och förväntningar (Zurek, 2014, s.129). På grund av globaliseringen som 

bidragit till ökad konkurrens har det skett stora förändringar i hur företag sköter sina 

ekonomiska aktiviteter. E-handeln har också bidragit till förändrade logistikmönster då 

onlineköp inte följer samma struktur som vid köp i traditionella butiker. Ofta sätts det högre 

press på frekventa leveranser vilka består av ordrar av mindre storlek medan de säljande 

företagen vid traditionell logistik har möjlighet att skicka ordrar i en lägre frekvens och större 
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orderstorlekar (Cho et al, 2008, s. 337; Nicholls & Watson, 2005, s.436-439). Aktiviteter som 

vid traditionell handel utgörs av konsumenten övergår vid e-handel till säljaren. Det kan 

exempelvis vara att plocka ordrar från hyllorna och leverera produkterna från butik hem till 

konsument. Enligt Gretwal et al, (2004, s. 707) kan aktiviteter som övergår från konsumenten 

till säljaren tillsammans med transport och lagerkostnader bidra till att förväntade 

kostnadsfördelar vid e-handel blir mindre. Zurek (2014, s. 134) nämner logistik av returer som 

en utmaning vid e-handel. Samtidigt som konsumenterna förväntar sig låga alternativt fria 

returer kan dessa processer bli mycket kostsamma för de säljande företagen inom e-handeln.  

En marknad som växt fram inom e-handel är elektroniska köp av livsmedel (Verhoef & 

Langerak, 2001, s. 276). E-handel av livsmedel är fortfarande en nisch inom e-handeln men 

förväntas växa stadigt (Saskia, et al, 2015, s. 825).  En e-handel av livsmedel möjliggör för 

konsumenter att beställa livsmedel via internet och sedan få varorna levererade till bostaden. 

Storbritannien började med e-handel av livsmedel i början av 2000-talet och ses idag som 

föregångare inom branschen, andra europeiska länder har tagit efter Storbritanniens koncept 

med spridda resultat (Saskia, et al, 2015, s. 825-826 ). Bland annat så är höga logistik- och 

lagerkostnader samt leveranskrav för färska livsmedel, speciellt då leveranser ska levereras 

ända fram till konsumentens dörr, de främsta orsakerna till att företag inte lyckas nå ekonomisk 

vinning (Saskia, et al, 2015, s. 825-826 ). De största fördelarna med att handla livsmedel online 

är enligt Verhoef och Langerak (2001, s. 276) bekvämligheten att inte behöva transportera sig 

till den fysiska butiken samt den tidsbesparing det medför. Då antalet singelhushåll ökar, liksom 

antalet inkomstkällor per hushåll, upplevs en stor tidspress hos konsumenter vilket ökar 

efterfrågan på e-handel (Verhoef & Langerak, 2001, s. 276). Att det inte finns någon möjlighet 

att vidröra produkterna samt avsaknaden av sociala möten med andra konsumenter beskrivs 

som de största nackdelarna med e-handel av livsmedel (Verhoef & Langerak, 2001, s. 276).  

Det finns ingen mall för e-handel av livsmedel som visar hur det ska genomföras för att lyckas 

oavsett vart aktörerna är lokaliserat (Saskia, et al, 2015, s. 826). Alla länder har sin egen 

infrastruktur och egna förutsättningar som gör att olika koncept fungerar olika bra beroende på 

landet. Majoriteten av konsumenterna väljer att använda sig av de aktörer som redan är 

befintliga återförsäljare av livsmedel (Fernie et al., 2010, s. 906). Ett exempel i England är 

livsmedelskedjan Tesco där produkterna plockas från de fysiska butikerna för att sedan 

levereras hem till konsumenterna (Fernie et al., 2010, s. 906). Den största skillnaden på e-handel 

av livsmedel och traditionella butiker är att du dygnet runt kan göra din beställning. 

"Klicka och hämta" och hemleveranser är de två huvudsakliga tillvägagångssätten att utföra e-

handel av livsmedel på (Saskia, et al, 2015, s. 826). Inom dessa försöker återförsäljare hitta 

innovativa lösningar som gör att de urskiljer sig från konkurrenter. För närvarande handlar 

tillväxten av aktörer inom e-handel av livsmedel mer om att få marknadsandelar och att skapa 

kundlojalitet snarare än om ekonomiska vinster (Saskia, et al, 2015, s. 834). Aktörerna väljer 

att se långsiktigt och att bygga upp en innovativ verksamhet för att i framtiden kunna konkurrera 

och gå i vinst. Den största utmaningen företagen står framför är logistik och transportfrågan om 

hur maten ska komma fram till konsumenterna (Saskia, et al, 2015, s. 834).  

Enligt Fernie et al (2010 s. 903) efterfrågar konsumenter allt mer hemleverans. De vill ha 

leveransen inom en smal tidsram och billigt eller helst kostnadsfritt. Aktörerna kommer dock 

inte kunna tillgodose allt som konsumenterna efterfrågar. Som konsekvens har aktörerna stött 

på utmaningar med att behålla en vinstmarginal samtidigt som de levererar livsmedel till sina 

konsumenter (Fernie et al., 2010, s. 902). I en växande marknad, så som Sverige, blir en 

utmaning hur dessa aktörer ska kunna behålla vinstmarginalen med olika typer av lösningar. I 

marknader som är mer utvecklade, exempelvis den brittiska marknaden, kan ett antal aktörer 

inom e-handel av livsmedel gå i vinst. Istället för att utmanas av möjligheten att gå i vinst 
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fokuserar dessa företag på att skilja sig från sina konkurrenter. En utmaning på den brittiska 

marknaden är ifall nya aktörer har en chans att ta sig in på en marknad där de första aktörerna i 

branschen redan har sina marknadsandelar.  

E-handel av livsmedel har varit under tillväxt under en längre tid i Sverige (Svensk handel, 

2016, s. 1). Enligt Svensk handel (2016, s. 1) var 2015 året som den svenska e-handeln av 

livsmedel började växa i snabbare takt med en tillväxt på 39 % vilket motsvarar 4.1 miljarder 

kronor. Konsumenterna och de befintliga aktörerna hade större mognad än tidigare år och 

marknadsföringen för koncepten blev allt mer synlig vilket anses ha bidragit till tillväxten 

(Svensk handel, 2016, s. 1-2). Handeln av mat på nätet kan delas in i lösplock och 

middagslösningar, där lösplock innebär att du själv bestämmer vilka varor du lägger i 

varukorgen medan en middagslösning innebär att konsumenten får en middagskasse med 

ingredienser anpassade för att laga specifika recept. 2015 var första året där försäljningen av 

lösplock var mer populärt än försäljning av färdiga middagslösningar (Svensk handel, 2016, s. 

1-2). Inför 2016 förväntades försäljningen av livsmedel via e-handel i Sverige att öka med 

ytterligare 38 % vilket skulle bidra till en försäljning på närmare 6 miljarder kronor (Svensk 

handel, 2016, s. 1-2) 

En typisk konsument av livsmedel via e-handel i Sverige är 26-35 år, har barn, bor i en storstad 

och har en högre inkomst (Svensk handel, 2016, s. 2). På grund av utbudet av hemleverans är 

de stora städerna, där utbudet är som störst, som leder utvecklingen av e-handeln av livsmedel 

i Sverige (Svensk handel, 2016, s. 2). I de mindre städerna och på landsbygden innebär e-

handeln av livsmedel ofta att konsumenten gör en beställning via internet för att sedan åka och 

hämta upp de färdigpackade kassarna i butiken (Svensk handel, 2016, s. 2). Beroende på 

konsumentens boendesituation erbjuds tjänsten i olika utsträckning trots att samma tjänst 

konsumeras. Enligt Svensk handel förväntas utvecklingen av e-handel av livsmedel att drivas 

av ett ökat antal aktörer, de redan befintliga kedjorna kommer erbjuda konsumenterna e-handel 

och vi kommer mötas av mer marknadsföring av branschen (Svensk handel, 2016, s. 6). 

Konsumenter är redan aktiva e-handlare vilket gör övergången till att även handla livsmedel på 

nätet enkel. Med ett ökat antal aktörer och mer marknadsföring blir tjänsten mer 

uppmärksammad för konsumenterna och aktörerna får därmed en möjlighet att utöka sina 

kundbaser. För att konsumenterna ska vara lojala krävs att de har en positiv attityd till aktören 

och branschen i sin helhet. Attityder blir därmed en viktig faktor när det kommer till tillväxt av 

e-handel av livsmedel. En konsuments attityd till ett objekt påverkas av underliggande attribut 

som ligger till grund till vilket beteende som följer (Olson & Zanna, 1993, s. 122). 

Konsumenternas attityder till e-handel av livsmedel påverkas därmed av ett antal attribut som i 

sin tur bidrar till om konsumenten väljer att handla livsmedel via e-handel eller inte. Då 

aktörerna för tillfället fokuserar på att skapa lojalitet samtidigt som de upplever problem med 

leveranser (Saskia, et al, 2015, s. 834), är det av stor vikt för aktörerna att veta vad 

konsumenterna värderar högt och lågt vid leveranser av e-livsmedel och vad som påverkar deras 

attityder. Samtidigt påverkar även aktörernas egna attityder utvecklingen av e-handeln av 

livsmedel där deras attityder tillsammans med konsumenternas attityder är grunden till hela 

marknaden.  

1.2 Kunskapsgap  
Tidigare forskning inom e-handel av livsmedel fokuserar främst på ämnet utifrån 

konsumenternas perspektiv, där huvudsyftet är varför konsumenterna väljer e-handel vid 

konsumtion av livsmedel (Picot-Coupey et al, 2009; Hansen, 2008; Geuens et al, 2003). En 

annan faktor som studerats är hur aktörer inom e-handeln av livsmedel arbetar med service för 

att skapa värde hos konsumenten. Småros et al. (2000) presenterar olika servicemöjligheter 

inom branschen och vikten av att inte enbart fokusera på den fysiska leveransen av gods. Även 
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Kervenoael et al (2006) påvisar den stora betydelsen av konsumentvärde och föreslår 

implementering i form av servicelösningar. Tidigare forskning fokuserar också på hur företag 

inom e-livsmedelsbranschen kan optimera sina värdekedjor för att uppnå högsta möjliga 

kostnadseffektivitet (Kämäräinen & Punakivi, 2002), hur företag inom e-handel som 

transporterar gods som kräver snabb leverans till konsumenten vanligen optimerar sina 

värdekedjor (Vanelslander et al, 2013) samt hur e-handeln av livsmedel har utvecklats i länder 

runt om i Europa (Fernie et al, 2010; Kornum & Bjerre, 2007). Vidare har studier behandlat 

alternativa distributionslösningar (Punakivi & Transkanen, 2002; Punakivi et al, 2001). Där 

Punakivi och Transkanen (2002) studerar upphämtningscentraler och Punakivi et al (2001) 

undersöker upphämtningscentraler och hemleveranser i form av personliga mottagningsboxar 

utifrån ett kostnadsperspektiv för konsumenter och aktörer. Kämeräinen och Punakivi (2004) 

har studerat olika sorters leveransalternativ, däribland upphämtningscentraler, personliga 

mottagningsboxar samt en leveransbox som följer med vid leveransen. E-handel av livsmedel 

har därmed studerats utifrån flertalet olika perspektiv som alla är viktiga för att branschen. I 

och med att branschen är under ständig utveckling ser vi att det är viktigt att det utförs vidare 

forskning inom ämnet.  

Kämäräinen och Punakivi (2002, s. 287) beskriver värdeskapandet i en organisation från 

distributionscentral till konsumenten inom e-handel av livsmedel som en stor utmaning där de 

befintliga aktörerna har utvecklat olika typer av förbättringar i logistikkedjan för att sänka 

kostnader och samtidigt öka kundservice. Författarna undersöker hur aktörer kan optimera 

värdeskapandet i syfte att öka kostnadseffektiviteten och belyser svårigheten för att utveckla en 

logistik som gör det möjligt att gå med vinst (Kämäräinen & Punakivi, 2002 s. 287). Fernie et 

al, (2010, s. 906-907) beskriver problematiken med hemleverans och hur ökad flexibilitet mot 

konsument leder till ökade kostnader för aktören. Framtida utmaningarna inom e-handeln 

presenteras som ökade krav på effektivitet, transparens, flexibilitet och hållbarhet (Fernie et al, 

2010, s. 908-910). Detta ställer höga krav på innovativa logistiklösningar för att möta 

marknadens efterfrågan.  

Kornum och Bjerre (2007, s. 296) föreslår faktorer på marknaden som aktörer bör ta i beaktning 

innan de väljer att börja med e-handel av livsmedel i ett specifikt land. Studien appliceras på 

Storbritannien och Danmark där det framgår hur interaktionen mellan de olika faktorerna har 

skapat marknaderna för e-handel av livsmedel i respektive land (Kornum & Bjerre, 2007 s. 

296). Vanelslander et al, (2013) undersöker fördelningen av logistikkostnader i en organisations 

värdeskapande och kommer fram till att de tre viktigaste faktorerna som återförsäljaren kan 

påverka och således effektivisera är leveransalternativet, plockmetoder och returer. Studien 

visar att en stor del av de totala logistikkostnaderna är kostnader relaterade till hemleveranser 

(Vanelslander et al, 2013, s. 255).  

Xu et al (2008) studerar leveranser utan tillsyn utifrån konsument samt företagsperspektiv. 

Studien undersöker konsumenternas erfarenhet av den leveransservice e-livsmedelsaktörer 

erbjuder idag och uppfattningen av obevakade leveranser. Även Goethals et al (2011) fokuserar 

sin studie på leveranser utan tillsyn ur ett konsumentperspektiv. Konsumenternas uppfattning 

av leveranserna studeras mot faktorerna; ålder, kön och accepterad leveranskostnad i 

förhållande till avstånd till butik samt tidsbesparande. De två studierna nämnda ovan bidrar med 

kunskap om vilka uppfattningar och attityder som finns till e-handeln utifrån valda faktorer. 

Dock förklaras inte attributen till attityderna i syfte att förstå anledningen till dem. Forskare 

(Thompson, 1994; Hansen et als., 2008) har studerat konsumenters attityder till e-handel och 

hur attityder förändras och påverkas. Detta utförs utifrån konsumenternas perspektiv och på den 

generella marknaden för e-handel. Ajzen och Fishbein, (2008), Olson och Zanna (1993) och 

Bohner och Dickel (2011) har gjort recensioner av forskning som studerat konsumenters 

attityder samt hur attityder förändras över tid. 
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Logistiken beskrivs av flertalet forskare som en av de största utmaningarna för e-

livsmedelsaktörer (Kämäräinen & Punakivi, 2002; Punakivi & Tanskanen, 2002; Saskia, et al, 

2015). Utvecklingen av logistik och hur aktörerna ska hantera sina flöden för att skapa värde 

för konsumenterna är därmed av stor betydelse. Den tidigare forskningen lyfter fram de ledande 

aktörerna på marknaden i olika Europeiska städer där logistiken och framförallt distributionen 

har en central roll i aktörernas strategi (Fernie et al, 2010, s. 903). Livsmedelshandel över 

internet är framväxande på den svenska marknaden och aktörerna måste kunna utvecklas i den 

takt som konsumenternas efterfrågan växer.  För att det ska vara möjligt behövs ytterligare 

studier på hur logistiken kan effektiviseras och i slutändan leda till att distributionen även är 

lönsam för aktörerna. I och med utvecklingen av distributionslösningar där ett antal studier 

fokuserar på leveranser utan tillsyn (Xu et al., 2008) är det viktigt att se till både aktörers och 

konsumenters intressen. De studier som genomförts på konsumenters och aktörers attityder till 

e-handel av livsmedel (Hansen, 2008; Hansen et al., 2004; Verhoef & Langerak, 2001) 

använder sig av kvantitativa metoder för att testa olika faktorer som kan påverka attityderna. 

Det är dock brist på kvalitativa undersökningar där de bakomliggande attributen som bygger 

upp attityder undersöks med syfte att förklara attityderna. Majoriteten av studier riktar in sig på 

att undersöka konsumenters attityder och få studier undersöker aktörers attityder. Det vår studie 

kommer att bidra med är därmed en förståelse för vad som ligger till grund till konsumenternas 

samt aktörernas attityder till hemleverans med tillsyn, hemleverans utan tillsyn samt 

upphämtningscentraler. Studien kommer också bidra med en jämförelse mellan de olika 

attityderna och vad aktörerna tror sig veta ligga bakom konsumenternas attityder Resultatet 

kommer ge aktörer en möjlighet att ta del av vilka attribut som är viktigast vid bildandet av 

konsumenternas attityder. Informationen kan användas av aktörer då de överväger olika 

leveransalternativ.  

 

Sammanfattningsvis ser vi en ökad efterfrågan hos konsumenter när det kommer till en 

internetbaserad livsmedelshandel i Sverige. De senaste åren har utvecklingen inom branschen 

varit stor (Svensk handel, 2016, s. 1-2). Tillsammans med en ökad konkurrens bland aktörer 

bidrar konsumenters krav till att logistiken måste omstruktureras. Den tidigare forskningen i 

andra länder visar på att aktörer med de mest utvecklade logistiklösningarna är ledande på 

marknaden (Saskia, et al, 2015, s. 825-826) Vi ser att den växande marknaden kommer leda till 

att aktörerna tar fram nya logistiklösningar där mottagningsboxar med stor sannolikhet kommer 

vara den framtida leveransen för e-handel av livsmedel. Den här sortens leveranser kan dock 

innebära stora investeringar för konsumenten alternativt att konsumenterna själva får stå för 

leveransen hem från en gemensam upphämtninscentral. Hur konsumenterna och aktörerna ser 

på alternativa logistiklösningar har enbart studerats i ett fåtal studier. Vi anser att studier som 

innefattar en djupare förståelse om vilka attribut som påverkar konsumenter och aktörers 

attityder och varför attributen blir viktiga är ett gap för vår studie. 

1.3 Problemformulering 
Vad påverkar aktörer och konsumenters attityder till leveranser vid e-handel av livsmedel? 

 

1.4 Syfte  
Syftet med vår uppsats är att undersöka livsmedelsaktörer och konsumenters attityder till tre 

olika leveranslösningar; hemleverans med tillsyn, hemleverans utan tillsyn samt 

upphämtningscentraler. Vi ämnar att få en djupare förståelse för vilka attribut som ligger till 

grund för attityderna. Genom vår undersökning vill vi skapa en förståelse för hur aktörerna kan 

arbeta med lösningar till deras logistik och klargöra vilken typ av leverans som anses mest 

fördelaktig utifrån både konsumenternas och aktörernas perspektiv.  
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1.5 Avgränsningar 
Vår studie kommer att fokusera på e-livsmedelsaktörer som agerar på den svenska marknaden. 

Vi har valt att fokusera studien på logistik i slutet av logistikkedjan, det vill säga från aktörernas 

butik/distributionscentral till leverans till slutkund. Anledningen till begränsningen är att vi vill 

undersöka konsumenternas och aktörernas attityder till olika leveransalternativ och andra delar 

av logistikkedjan är därmed inte relevanta för den här studien. De tre leveransalternativ vi valt 

att undersöka är de som är vanligt förekommer i tidigare studier inom ämnet. Vi har därmed 

uteslutit andra möjliga leveransalternativ då vi vill ha ett fokus på ett mindre antal 

leveransalternativ för att studien inte ska bli för bred. 
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2. Vetenskaplig metod  
Den vetenskapliga metoden kommer att behandla det valda ämnet och den eventuella 

förförståelse som kan påverka studien. Därefter presenteras vetenskapliga utgångspunkter och 

studiens angreppssätt. Vi kommer även att argumentera för valt forskningsstrategi och studiens 

perspektiv. Avslutningsvis redogörs för tillvägagångssättet vid val och användande av teori 

samt hur vi ställt oss kritiska till den teoretiska referensramen.  

 

2.1 Ämnesval 
Vi båda studerar civilekonomprogrammet med inriktning handel och logistik på 

Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Vi har under vår studietid lärt oss mycket om 

logistikkedjor och vikten av att företag arbetar med effektiva logistiklösningar. I och med vår 

inriktning mot logistik tillsammans med ett intresse att studera hur logistiken fungerar i 

praktiken kändes det självklart att undersöka en frågeställning gällande logistik. 

Under höstterminen 2016 deltog vi på supply chain dagen som anordnas av Handelshögskolan. 

En av föreläsarna under dagen var logistikchefen på Linas matkasse (en aktör som erbjuder köp 

av färdiga matkassar via e-handel). Under föreläsningen betonade logistikchefen att det fanns 

en problematik i hemleveransen av matkassarna och att det finns en osäkerhet i framtidens 

utmaningar. Utmaningarna som framkom under föreläsningen tillsammans med att vi själva ser 

att marknaden växer då vi dagligen tar del av marknadsföring från diverse aktörer som erbjuder 

livsmedelshandel via internet, gjorde oss intresserade av att skriva om ämnet. Innan våra studier 

har vi båda bott ett år i Storbritannien där e-handel av livsmedel var vanligt förekommande och 

en självklarhet för många hushåll. Under den här tiden använde vi oss båda regelbundet av 

tjänsten och såg bekvämligheten i det, samtidigt som vi såg en utvecklingspotential på den 

svenska marknaden. 

Under 2016 såg vi hur många nya aktörer etablerat sig på marknaden och vi är intresserade av 

att se hur dessa aktörer kan arbeta med sina leveranser till slutkund både för att vara 

konkurrenskraftiga och för att kunna svara till den ökade efterfrågan på marknaden. Vi har 

utifrån tidigare forskning sett att olika leveransalternativ både med och utan tillsyn diskuteras, 

där konsumenters attityd till de olika leveransalternativen föreslås som vidare 

forskningsområden. Vi har endast hittat ett fåtal studier som fokuserar på konsumenter och 

aktörers attityder beroende på olika faktorer. Många faktorer, såsom ålder, kön och 

bekvämlighet har studerats av forskare inom området och visats påverka konsumenternas 

attityder till leveransalternativ av livsmedel via e-handel. Vi anser det därför vara viktigt att 

studera ämnet med syfte att förstå vad som påverkar konsumenternas attityder och vilka attribut 

som är mest framträdande vid leverans av livsmedel. Konsumenter och aktörers attityder till 

leverans av e-livsmedel påverkas av olika attribut. Detta då aktörerna strävar efter att vara 

lönsamma medan konsumenterna vill förenkla vardagen. En undersökning om vad som 

påverkar aktörernas attityder till ämnet ansåg vi därför intressant.  
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2.2 Förförståelse 
Författarnas tidigare kunskap bildar en förförståelse för ämnet. Bland annat så kan utbildning, 

uppväxt, arbete och bakgrund ha en betydelse för författarens förförståelse (Johansson Lindfors, 

1993, s. 25). Uppsatsen kan påverkas av författarens värderingar, vilket författaren måste ha i 

åtanke (Bryman & Bell, 2013, s. 55). Under våra studier på Handelshögskolan har vi, i och med 

vår handel och logistikinriktning, läst ett antal kurser inom logistiken och därmed skapat en 

grundläggande kunskap inom ämnet. Den kunskap vi har är övergripande och teoretisk. Vi är 

medvetna om att vår tidigare kunskap, på grund av sin teoretiska form, kan skilja sig från hur 

företagen arbetar i praktiken.  

Eftersom vi båda har använt oss av e-livsmedelstjänster tidigare har vi både positiva och 

negativa erfarenheter av tjänsten. Vi har upplevt problem som konsumenter vid mottagandet av 

leverans såsom långa tidsintervall och sena leveranser. Detta kan göra att vi redan har en 

uppfattning av vad vi anser som viktigt vid leveranserna och vilka attribut vi värderar högt, 

vilket vi anser kan vara både begränsande men också givande. Det vi upplever kan vara 

begränsande är att vi har en bild av vad som påverkar våra attityder vid leveransen av e-handel 

av livsmedel utifrån våra tidigare erfarenheter. Det här betyder dock inte att andra upplever 

samma attribut som viktiga eller att det inte finns attribut som vi själva inte värderar. Samtidigt 

som det finns en risk att vår förförståelse begränsar arbetet ser vi att våra erfarenheter ger oss 

en tydligare bild från ett praktiskt perspektiv och inte bara teoretiskt. 

Vi använder oss regelbundet av e-handel för inköp av en stor variation av produkter och har 

därmed råkat ut för både detekterade produkter och låg leveransservice. Därmed har vi en 

förförståelse från ett konsumentperspektiv på vad vi förväntar oss av leveranser och de beställda 

produkterna. Vi är medvetna om de möjliga begränsningarna och har därför reflekterat över vår 

förförståelse när vi valt teori och vidare genom hela arbetet.  

2.3 Epistemologi 
Epistemologi behandlar vad som är och kan betraktas som äkta kunskap och hur kunskapen 

förvärvas (Bryman & Bell, 2015, s. 26). Hur forskaren uppfattar och studerar verkligheten 

ligger som grund för kunskapssynen (Johansson Lindfors, 1993, s. 10). Epistemologin 

ifrågasätter huruvida den sociala världen går att studera på samma sätt som naturvetenskapen 

(Bryman & Bell, 2015, s. 26). Huvudsakligen består epistemologin av två ståndpunkter; 

positivism och interpretivism/ hermeneutik.  

Positivismen lägger fokus på att förklara människans beteende genom att observera denne 

(Bryman & Bell, 2015, s. 26). Observation anses vara det enda sättet att erhålla äkta kunskap 

och det är därmed endast det som kan observeras som anses vara pålitlig data (Saunders et al, 

2012, s. 134). Syftet med positivistiska studier är att skapa hypoteser som därefter går att testa 

(Bryman & Bell, 2015 s. 28). Studier som utgår från positivismen måste vara fria från 

forskarnas egna värderingar, det är därmed svårt att göra en positivistisk studie innehållande 

intervjuer då det är svårt att utföra och tolka intervjuerna utan någon som helst värdering eller 

extern påverkan (Saunders et al., 2012, s. 135). Saunders et al (2012, s. 135) föreslår utifrån 

den anledningen att forskning enligt positivismen bör göras med hjälp av kvantifierbara 

observationer.  

Till skillnad från positivismen där fokus ligger i att förklara människans beteende handlar 

hermeneutiken om att skapa förståelse för det mänskliga beteendet (Bryman & Bell, 2015, s. 

128). En hermeneutisk kunskapssyn menar att om människors beteende inte tas i beaktande så 

förlorar forskaren möjligheten till en djupare förståelse för den studerade omvärlden (Saunders 

et al, 2012, s. 137). Hermeneutik används därmed ofta vid sociala företeelser där det är viktigt 

att skapa en djupare förståelse för det sociala sammanhanget.  
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Syftet med vårt arbete är inte att förklara, utan att förstå de studerade konsumenterna och 

aktörernas attityder samt vilka attribut som påverkar dem. Vi utgår därmed utifrån en 

hermeneutisk kunskapssyn. Anledningen till att vi inte anser positivismen vara lämplig för vår 

studie är att vi inte ser hur vår problemformulering kan besvaras på ett objektivt sätt utan 

tolkning och värdering av det sociala sammanhanget. Genom att få en djup förståelse för de 

studerade konsumenterna och aktörernas attityder anser vi oss kunna generera en så tillförlitlig 

kunskap som möjligt. En hermeneutisk kunskapssyn bidrar till att vi öppet kan tolka våra 

respondenter och vad som påverkar dem. Då vår studie består av intervjuer anser vi att våra 

förutfattade meningar och personliga tolkningar kommer påverka utformandet av empirin. 

Tolkningen av samma intervju kan skilja sig åt då olika individer tolkar värden på olika sätt. 

Det är enligt Johansson Lindfors (1993, s. 43) inte möjligt att individer kan vara oberoende sig 

själva under tiden de utför sin studie. I vår studie vill vi förstå ett socialt sammanhang vilket 

kommer påverkas av våra förutfattade meningar samt hur vi tolkar resultaten av våra intervjuer. 

2.4 Ontologi  
Ontologin ifrågasätter forskarens verklighetssyn och huruvida sociala sammanhang påverkas 

av sociala aktörer (Bryman & Bell, 2015, s. 32). Frågan är huruvida sociala sammanhang är 

oberoende andra sociala aktörer och därmed kan ses som objektiva företeelser eller om de är 

grundade i andra sociala aktörers företeelser och därmed kan anses vara sociala konstruktioner 

(Saunders et al, 2009, s. 110). Ontologin består av två huvudsakliga ståndpunkter; objektivism 

och konstruktionism (Bryman & Bell, 2015, s. 32).  

Enligt objektivismen påverkas sociala företeelser inte av sociala aktörer då de sociala 

företeelserna är externa och inget vi kan påverka eller kontrollera (Bryman & Bell, 2015, s. 32). 

I vår studie skulle ett objektivt synsätt innebära att konsumenterna och aktörerna inte påverkar 

de sociala företeelserna utan de anpassar sig därefter. De sociala företeelserna är externa och 

har sin egen verklighet. Konstruktionismen utmanar konstaterandet att en sociala företeelser 

skulle vara helt oberoende av sociala aktörer (Bryman & Bell, 2015, s. 33). Enligt 

konstruktionismen är det konsumenterna och aktörerna som skapar de sociala företeelserna och 

har en aktiv roll i sociala konstruktioner och social verksamhet. Vidare anser konstruktionismen 

att den sociala världen är konstruerad och uppbyggd av interaktioner och därmed inte extern 

för människan (Bryman & Bell, 2015, s. 34). 

Vilken verklighetssyn forskaren baserar sin studie på är beroende av hur frågeställningen är 

formulerad och vilken metod som används (Bryman & Bell, 2015, s. 34). Bryman och Bell 

(2015, s. 35) konstaterar att beroende på om frågeställningen är utifrån en objektiv eller 

konstruktiv syn kommer olika metoder och datainsamlingar tillämpas. Syftet med vår studie är 

förstå attityder och vilka attribut som ligger till grund för attityderna. Konsumenters och 

aktörers attityder kommer se olika ut beroende på vem/vilken som undersöks.  

Vi anser att det inte enbart finns en verklighet för attityder och vad som påverkar dem och att 

en objektiv verklighetssyn därmed inte är applicerbar på den här studien. Att omgivning och 

sociala företeelser skulle vara oberoende av konsumenter och aktörer anser vi även vara 

felaktigt för syftet till den här studien. Istället ser vi att omgivningen och sociala företeelser 

påverkas av såväl konsumenter som aktörer. Vi antar därmed en konstruktiv vetenskapssyn för 

vår studie. Det här eftersom vi inte antar att det finns en specifik sanning utan att konsumenter 

och aktörer grundar sina attityder utifrån personliga förutsättningar.   

2.5 Angreppssätt 
Det två angreppssätt som vanligen tillämpas i studier är deduktiv ansats och induktiv ansats 

(Johansson Lindfors, 1993, s. 55). En vetenskaplig ansats är det som blir utgångspunkten för 

forskningsstudien och behandlar hur teoribildningen sker (Johansson Lindfors, 1993, s. 55). En 
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deduktiv ansats innebär att studien baseras på befintliga teorier och studien som genomförs blir 

förklarande utifrån teorin (Saunders et al., 2012, s. 145). Vidare förklarat utgår den deduktiva 

ansatsen ifrån hypoteser som forskaren skapar med utgångspunkt i befintlig teori (Saunders et 

al., 2012, s. 145). Forskaren samlar därefter in data för att testa hypoteserna och i slutsatsen 

bekräfta eller avslå hypoteserna. Hypotestestning är dock inte alltid förekommande i deduktivt 

arbetssätt (Ketokivi & Mantere, 2010, s. 330). En induktiv ansats är motsatsen till en deduktiv 

ansats och utgår ifrån empirin och inte teorin (Hartman, 2004, s. 151). Den induktiva ansatsen 

ger mer utrymme för en förståelse av sammanhanget och är därför tillämplig på en studie där 

urvalet är mindre (Saunders et al., 2012, s. 146). Studier med en induktiv ansats syftar därmed 

till att dra slutsatser utifrån den insamlade empirin. En studie utgår ofta inte helt ifrån antingen 

deduktion eller induktion. Det är enligt Bryman och Bell (2015, s. 25) vanligt förekommande 

att deduktiva ansatser har element av induktion och tvärtom. Kvalitativa studier använder sig 

ofta av både deduktiva och induktiva inslag vilket resulterar i en abduktiv ansats och bidrar till 

att studien inte hindras av de begränsningar som uppkommer vid val av deduktiv eller induktiv 

ansats (Bryman & Bell, 2015, s. 26). Studier med abduktiv ansats bildar därmed sin teori med 

utgångspunkt i både befintlig teori och insamlad empiri.  

Vår studie kommer ta en induktiv ansats.  För att vi ska kunna svara på vår problemformulering 

anser vi att det är nödvändigt att anta en induktiv ansats då vi vill skapa en förståelse utifrån 

den empiri vi samlar in och därmed inte testa redan befintlig teori. Vi anser att sammanhanget 

kräver en förståelse vilket blir möjligt med den induktiva ansatsen. Anledningen till att vi inte 

väljer en deduktiv ansats är att vårt syfte inte är att testa hypoteser som går att bekräfta eller 

avslå. Studien kommer att innehålla redan befintlig teori inom ämnet för att skapa en 

grundförståelse men problemformuleringen kommer besvaras med grund i vår insamlade 

empiri.  

2.6 Forskningsstrategi 
Enligt Saunders et al (2012, s. 159) finns det två forskningsstrategier som forskaren kan 

använda sig av till sin studie; kvalitativ och kvantitativ forskningsstrategi. Kvantitativ 

forskningsstrategi fokuserar på insamlandet av data för att testa ett samband med den befintliga 

teorin (Bryman & Bell, 2015, s. 160). Kvantitativa studier hör ofta ihop med en deduktiv ansats, 

en objektiv verklighetssyn och ett fokus utifrån positivismen (Bryman & Bell, 2015, s. 160). 

Till skillnad från en kvantitativ forskningsstrategi fokuserar en kvalitativ forskningsstrategi på 

betydelsen av orden vid insamlandet och analysen av empirin (Bryman & Bell, 2015, s. 392). 

Kvalitativa studier har ofta ett induktivt angreppssätt och är utformad utifrån konstruktionismen 

och hermeneutiken, dock är inte det ett måste för att studien ska vara kvalitativ (Bryman & Bell, 

2015, s. 392). Den kvalitativa forskningen möjliggör för en djupare förståelse för det sociala 

sammanhang som studeras eftersom strategin bidrar till en bättre överblick. Däremot menar 

Holme och Solvang (1997, s. 80) att kvantitativa studier går att generalisera i en större 

utsträckning och kan även bidra med ett resultat som har en statistisk säkerhet, vilket inte är 

möjligt vid en kvalitativ studie. Enligt Jick (1979 s. 602) kan det vara fördelaktigt att använda 

både en kvalitativ och kvantitativ forskningsstrategi för att ta del av fördelarna med dem båda.  

Då vår studie syftar till att undersöka konsumenter och aktörers attityder anser vi att en 

kvalitativ forskningsstrategi är bäst lämpad. Vi vill förstå vad som påverkar de studerade 

konsumenterna och aktörernas attityder och syftar därmed inte till att skapa kvantifierbar och 

generaliserbar data. Vi ser det som viktigt att inte bortse från att respondenterna har olika 

verklighet och att deras sociala verklighet påverkar resultatet i det insamlade data, vilket är i 

enlighet med konstruktionismen och visar på att studien gynnas av en kvalitativ 

forskningsstrategi. Studien utgår från en hermeneutisk kunskapssyn och syftar därmed till att 
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skapa en förståelse för det studerade konsumenterna och aktörerna vilket även det är ett motiv 

till den valda forskningsstrategin.  

2.7 Perspektiv  
Logistik är ett stort ämne som berör flera intressenter, exempelvis konsumenter, företag och 

eventuella transportörer. Vi vill därför tydliggöra från vilket perspektiv studien är utformad. 

Vilket perspektiv forskaren väljer är enligt Johansson-Lindfors (1993 s. 27) avgörande för 

utformandet av studien samt analys och slutsats. Då vi tagit del av tidigare forskning har vi 

konstaterat att fokus ofta ligger på ett konsumentperspektiv och vi ser det därmed som intressant 

att undersöka e-livsmedelsbranschen ur ett företagsperspektiv. Vi syftar till att studera attityder 

till leveransalternativ och utifrån studien ge aktörer exempel på hur de kan använda kunskap 

om konsumenters attityder för att förbättra sin verksamhet samtidigt som deras egna attityder 

tas i hänsyn. Kunskap om konsumenters attityder blir av väldigt hög betydelse för aktörer och 

vi kommer genom studien att bidra med information om vad som påverkar konsumenternas 

attityder, vilket aktörerna kan använda sig av vid utveckling av strategier.  

2.8 Litteratursökning 
För att få en grundlig uppfattning av vad tidigare forskning inom ämnet studerat, började vi 

med att söka samt läsa den redliga befintliga teorin. På så sätt kunde vi finna ett kunskapsgap 

där vi ser att det finns behov av vidare forskning. Ämnet logistik har studerats i väldigt stor 

utsträckning där de senare åren har uppkommit allt mer om e-handelslogistik. Vid vår 

litteratursökning har vi använt oss av Umeå Universitets databaser, framförallt Emerald 

Journals och Business Source Premier. Vi har säkerställt att artiklarna varit vetenskapligt 

granskade för att få källor som har akademisk kvalitet och är sanningsenliga. För att hitta 

vetenskapliga artiklar som är av relevans för vår studie har vi använt oss av ett antal sökord och 

därmed avgränsat litteratursökningen. De sökord som använts är bland annat “e-commerce”, 

“e-logistics”, “e-grocery”, “third part logistics”, “distribution strategies”, “home delivery”, 

“distribution challenges”, “unattended delivery” och “attended delivery”. Samma 

elektroniska databaser har använts för att hitta litteratur till studiens metodkapitel. De sökord 

som vi då använt oss utav är exempelvis “research methodology”, “ontology” och “research 

design”. Vi har även använt oss utav facklig litteratur i såväl metod som teorikapitlet. 

Anledningen till det är att vi anser att den fackliga litteraturen ger en bra grund för studien. Den 

fackliga litteraturen vi använt oss utav är vanligt förekommande i tidigare studier och 

framträdande inom de olika områdena exempelvis Bryman och Bell (2015) och Oskarsson et 

al.(2013). I problembakgrunden förekommer källor från hemsidor. Dessa källor har använts då 

vi anser dem vara en primär källa för statistik och nulägesanalys. Exempelvis har Svensk handel 

(2016) använts för att beskriva nuläget för e-livsmedelsbranschen i Sverige och vi anser det 

vara en pålitlig och primär källa till det fakta vi inte kan finna i annan litteratur.  

Vid vår litteratursökning inom tidigare forskning kunde vi se att ämnet har forskats om under 

en begränsad tid då studier inom e-handel av livsmedel innan 2000-talet är mer sällsynta. I de 

tidigare studierna ser vi att de i många fall refereras till samma författare som förekommer i 

majoriteten av studierna. De främst förekommande är Kämäräinen (2001; 2002; 2004) och 

Punakivi (2001; 2002; 2004) som har bidragit med flertalet studier inom ämnet vid uppkomsten 

av e-handel av livsmedel i europeiska länder. Författarna blir även återkommande i vår 

teoretiska referensram då vi anser dem bidra med viktig kunskap för vår studie. För att avgöra 

relevansen av vetenskapliga artiklar började vi med att läsa sammanfattningen och slutsatsen. 

Vi gick sedan vidare till att läsa hela artiklarna av de vi ansåg kunna bidra med något till vår 

studie. Vid val av facklig litteratur började vi även där med att läsa sammanfattningen för att 

sedan gå vidare till att se vilka kapitel litteraturen var uppbyggd utav. Vi kunde därmed välja 

ut de kapitel vi ansåg relevanta till vår studie och läsa in oss djupare på dem. För att inte grunda 
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vår studie på gamla och inte längre relevanta källor har vi försökt begränsa vår litteratursökning 

till den nyaste forskningen inom ämnet. Vi har dock tagit med en del äldre källor, dels på grund 

utav att vi anser dem vara en grund till forskningen samt att e-livsmedelsbranschen utvecklats 

tidigare i andra länder och eftersom Sverige ligger steget efter i utvecklingen ser vi att dessa 

källor är relevanta för den svenska marknaden i dagsläget.  

2.9 Källkritik 

Källkritik innebär att forskaren ställer sig kritisk till de källor den använder och tidigare 

kunskap. Vi har använt oss utan Thurén (2013) som tar upp fyra kriterier av källkritik som hjälp 

då vi ställt oss kritiska till våra valda källor. Det första kriteriet är enligt Thurén (2013 s. 17) 

äkthet, vilket innebär att studien ska vara det den säger sig vara och därmed inte en förfalskning. 

Vi har granskat äktheten i vår valda litteratur genom att endast använda källor som vi ser är 

vanligt förekommande i andra studier inom ämnet. Som tidigare nämnt är Kämäräinen (2001; 

2002; 2004) och Punakivi (2001; 2002; 2004) författare som förekommer i majoriteten av 

studier inom e-handel av livsmedel som gjorts efter att författarna publicerats. Vi anser att det 

ibland kan vara svårt att avgöra ifall en källa är äkta eller inte och har därför försökt använda 

oss av primärkällor för att säkerställa att budskapet inte har blivit taget ur sitt sammanhang.    

Vidare menar Thurén (2013, s. 31) att det är viktigt att se till tidssamband vid val av källor. 

Källor som är gamla riskerar att inte vara en bra representation för nuläget. Det är därmed viktigt 

att se till trovärdigheten i förhållande till när källan publicerades. Samtidigt som gamla källor 

kan innehålla kunskap som i dagsläget inte är av betydelse kan de också vara grunden till det 

studerade ämnet och bör därmed inte dömas ut endast på grund av sitt årtal. Vid val av litteratur 

har vi haft tidssambandet i åtanke och försökt använda oss av den nyaste forskningen inom 

ämnet. Källor med ett äldre årtal har dock använts med motiveringen att det är grunden till 

ämnet och att mycket ny forskning refererar tillbaka till dessa källor. Att en källa är ny betyder 

nödvändigtvis inte att den bidrar med bättre kunskap och även det är en anledning till att vi valt 

att använda en del äldre källor.  

Det tredje kriteriet för källkritik är oberoende, vilket innebär att informationen inte passerar för 

många led (Thurén, 2013, s. 36). Med det menas att författaren av studien i den mån det är 

möjligt bör söka sig till primärkällan för en ökad trovärdighet. Vi har då vi haft möjlighet och 

tillgång använt oss av primärkällor. Risken för att informationen har tagits ur sitt sammanhang 

ökar vid sekundärkällor och det är därmed viktigt att använda en stor grad av primärkällor i 

studien.  

Det sista kriteriet är tendensfrihet, att källan inte ska ha påverkats av exempelvis politiska eller 

ekonomiska aspekter som ger en partisk och förvrängd bild av verkligheten (Thurén (2013, s. 

63). Vi har i vår litteratursökning varit kritiska och enbart använt oss utav källor vi ansett vara 

opartiska och inte skönlitteratur eller källor som kommer direkt från företag. På så sätt ser vi 

att vi byggt vår studie på opartiska och tendensfria teorier. Genom att använda oss av Thunéns 

(2013) kriterier för källkritik anser vi att vi tagit del av källor som är pålitliga och stärker 

trovärdigheten i vår studie. Det har bidragit till att vi valt att utesluta källor som inte uppfyller 

kriterierna.  
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3. Teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen presenteras teori vi anser vara relevanta för studien. De 

områden som behandlas är övergripande om logistik, hur livsmedelshandeln har utvecklats till 

e-handel, aktörerna, tredjepartslogistik, sista kilometern logistik, tidsfönster, distribution av e-

livsmedel och slutligen attityder till olika leveranslösningar. 

 

3.1 E-handel 
I början av 2000-talet användes internet främst för att söka information snarare än att för 

transaktions ändamål (Fernie et al., 2010, s. 903). Konsumenterna avskräcktes från att handla 

på internet på grund av oro över säkerhet och svårigheter att navigera sig på webbutiker (Fernie 

et al., 2010, s. 903). Samtidigt höll butiksägare tillbaka från att etablera en e-handel på grund 

av rädsla över konsekvenserna för de traditionella butikerna (Fernie et al., 2010, s. 903). Detta 

har nu ändrats och acceptansen av e-handel har nått stor spridning.  Den största förändringen 

som blivit möjlig i och med internet ansågs vara den digitala ekonomin (Burke, 1997, s. 354). 

Att driva en marknad över internet gav möjligheter till en ökad vinstmarginal (Burke, 1997, s. 

354). Allt fler företag etablerar sin försäljning via internet då det möjliggör för ett komplement 

till de fysiska butikerna och därmed en ökad kundkrets (Huseynov & Yildirim, 2016, s. 1344).  

Antalet internetanvändare ökar för varje år vilket betyder stora möjligheter för företag som är 

etablerade på e-handelsmarknaden (Huseynov & Yildirim, 2016, s. 1344).  

E-handeln innebär en service som erbjuder konsumenter en bekväm handlingspunkt utan tids- 

eller platsbegräsningar (Verhoef & Langerak, 2001, s. 276). Sousa & Voss (2012, s. 800) har 

studerat relationen mellan e-servicekvalitet och e-lojalitet där resultatet visade på ett starkt 

samband mellan de två faktorerna. För att ett företag ska nå framgång genom e-handel krävs att 

konsumenterna upplevelse av köpet överstiger den i traditionell butik. Bult, et al (2015) 

sammanfattar i sin studie vilka effekter e-servicekvalitet har på konsumentens tillfredsställelse, 

avsikter för återköp och "mun till mun". Även Wolfinbarger och Gilly (2003) har gjort en 

liknande studie där de granskat dimensioner som påverkar konsumenternas uppfattning av e-

servicekvalitet.  

En förståelse om e-handel ligger till grund för en analys av e-handel av livsmedel och är därmed 

ett viktigt område att inkludera i den teoretiska referensramen. E-handeln gör det möjligt för 

alla att skapa en butik på nätet och det finns gott om tjänster som förenklar processen. Det 

tjänsterna brister i och det som också är den största utmaningen med just e-handeln är att 

konsumenterna ska få en service som gör dem nöjda med såväl köp och leveransprocessen som 

om det varit i en fysisk butik. I fysiska butiker är det lättare att ge en bra service då försäljaren 

möter konsumenten personligen. Vid e-handelsförsäljning är det inte lika lätt att ge samma 

bemötande då kundkontakten sker via skärmen. Ett av de största konkurrensmedlen med e-

handelsaktörer arbetar med är logistiken. Majoriteten av de som handlar via e-handel vill ha 

snabba och billiga leveranser (Oskarsson et al. 2013, s. 121). Därmed blir logistiken ett centralt 

område inom e-handeln. 
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3.2 Logistik  
För att förstå vilka utmaningar som logistiken medför och hur företag arbetar med logistik måste 

vi få en djupare förståelse om vad logistik innebär. Logistik beskrivs av Oskarsson et al. (2013, 

s. 23) som en del av ett företags värdeskapande och innebär att “på ett kostnadseffektivt sätt 

planera, genomföra och styra förflyttning och lagring av material och produkter från råvara 

till slutkund för att tillfredsställa kundens behov och önskemål”. Vi har valt att fokusera på 

logistik i form av distribution, det vill säga leverans till kund. Målet med studien är att bidra 

med en fördjupad förståelse om vilka attribut som påverkar attityder till leveransalternativ och 

se huruvida aktörerna ser alternativen som attraktiva för deras verksamhet. Vi ser det därför 

som viktigt att skapa förståelse för hur aktörerna kan hantera sin distribution samt ställer sig till 

möjliga logistiklösningar.   

Begreppet logistik förknippas ofta med fysiska transporter av varor (Lee & Park, 2016, s. 1110). 

Båt, tåg, flyg och lastbil är de vanligaste transportmedlen för transport av varor och används i 

olika utsträckning beroende på ändamål (Lee & Park, 2016, s. 1110). Då transporter inom e-

handel av livsmedel innefattar hemleveranser är lastbil/budbil det mest relevanta 

transportmedlet. Konsumenternas allmänna krav på transporter är hög service och korta ledtider 

samtidigt som transporterna ska hålla ett lågt pris (Oskarsson et al. 2013, s. 121). Detta ställer 

höga krav på att aktörerna ser över sina transporter och ständigt arbetar för att förbättra sitt 

logistikflöde för att möta konsumenternas krav. Oskarsson et al (2013, s. 44) beskriver ett 

samband mellan leveransservice och totala logistikkostnader; högre service innebär generellt 

högre kostnader.  

Leveransservice kan delas upp i ett antal leveransserviceelement. Ledtid, leveranssäkerhet, 

leveranspålitlighet, lagertillgänglighet, information och flexibilitet är de element Oskarsson et 

al (2013, s. 34) beskriver som delarna i leveransservice. Oavsett hur bra leveransservice 

företaget själva anser sig ha är det kundens uppfattning av leveransservice som är viktigt, det 

är därför viktigt att vara lyhörd mot sina kunder och dess uppfattning (Oskarsson et al, 2013, s. 

34). Aktörerna behöver ta reda på vilka serviceelement som konsumenterna värderar högst och 

fokusera som mest på dem.  

Vilka kostnader som ingår i en aktörs totala logistikkostnader varierar, men det finns några 

grundläggande kostnader som är aktuella i de flesta fall. Totala logistikkostnader innefattar 

enligt totalkostnadsmodellen lagerföring, lagerhållning, transport, administration och övriga 

relaterade kostnader (Oskarsson et al, 2013, s. 39-44). Genom att se över totalkostnadsmodellen 

kan aktörer sträva efter att få en så låg totalkostnad som möjligt. Att uppnå en hög 

leveransservice till ett lågt pris är alla företagens mål (Oskarsson et al, 2013, s. 39-44). Det 

krävs alltså att aktörerna balanserar värdet av service mot värdet av kostnad vid strukturering 

av logistiken. Praktiskt sätt fastställs oftast en nivå på vilken service företaget vill ha och 

företaget försöker därefter skära ner kostnaderna så gott det går utifrån den valda servicenivån 

(Oskarsson et al, 2013, s. 39-44). 

I och med den ökade marknaden för e-handel har logistiken blivit huvudfokus för många 

aktörer. E-handeln har inneburit förändringar i logistiken då e-handelslogistik ofta kräver högre 

frekvenser av leveranser samtidigt som genomsnittsordern är mindre än vid traditionell handel 

(Cho et al, 2008, s. 337). Då e-handeln innebär att aktören själv står för arbetet i form av 

plockning och transport som i traditionell handel är konsumentens eget ansvar bidrar 

arbetskostnader, tillsammans med lager- och transportkostnader till att marginalerna blir mindre 

än förväntat (Grewal et al, 2004, s. 707). E-handeln innebär stora utgifter i form av logistik, 

vilket inte går att undvika. Dock går det att se över kostnaderna och se över alternativa lösningar 

för att effektivisera logistiken. Det finns ett klart samband mellan logistikflöde samt flöde av 

information och finansiella flöden (Ying & Dayong, 2005, s. 436). Alltså, effektivisering av 
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logistiken leder till bättre finansiella flöden. Det bör ligga i aktörernas intresse att investera i 

effektiva logistiklösningar för att nå långsiktig framgång. 

När konkurrensen växer i och med att marknaden utvecklas är det viktigt att aktörerna försöker 

skapa fördelar som konkurrenterna inte har. Aktörer bör identifiera och analysera vilka som är 

deras kärnkompetenser och bästa förmågor, därefter utveckla dessa för att kunna differentiera 

sig på marknaden. Differentiering i e-handel av livsmedel består huvudsakligen av service, 

värdeskapande och bra kommunikation till kund (Keh & Shieh, 2001, s. 76). Lojala kunder är 

en konkurrensfördel för e-livsmedelsaktörer vilket kan skapas genom differentiering (Keh & 

Shieh, 2001, s. 76). Att kunna erbjuda konsumenterna något extra är av stort värde. En stor del 

av servicen inom e-handel av livsmedel innefattas av distributionen. Då ett av de största 

problemen för e-livsmedelsaktörer idag är transporten till slutkund skulle en kostnadseffektiv 

lösning på distributionen leda tills stora konkurrensfördelar. Dock finns risken att konkurrenter 

snabbt anpassar sig då de upptäcker fördelarna (Keh & Shieh, 2001, s. 76). 

3.3 Distribution av livsmedel 
I den traditionella livsmedelshandeln sker distribution av livsmedel från leverantör via 

distributör och dagligvaruhandeln, det vill säga fysiska butiker, för att sedan nå slutkund (se 

figur 1). Distribution och konsumtion drivs av leverantörernas försörjning och konsumenternas 

efterfrågan (Yrjöla, 2001, s. 749). 

 

Figur 1 Den traditionella handelns logistikstruktur. Anpassad från Yrjöla (2001, S.749). 

En stor förändring som resultat av den ökade e-handeln är ett minskat antal aktörer i 

distributionen i jämförelse med den traditionella försörjningskedjan. E-handelns logistik får en 

annan struktur som möjliggör eliminering av en, alternativt flera, dyrbara aktiviteter i den 

traditionella försörjningskedjan (Hesse, 2002, s. 214). Det bildas en ny logistikstruktur där 

distributör och dagligvaruhandeln i den gamla strukturen byts ut mot andra logistiklösningar 

(se figur 2). Den nya logistikstrukturen innebär att leverantörerna, istället för att gå via fysiska 

butiker, levererar beställningar till e-livsmedelsaktörer som därefter distribuerar ut till 

konsument. Även Zurek (2014, s. 134) beskriver utvecklingen av e-handeln som en möjlighet 

för företag att optimera sina logistikkedjor. Distribution och konsumtion drivs nu av 

orderbaserade produktflöden och transaktionsprocesserna sker i realtid (Yrjöla, 2001, s. 749).  
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Figur 2 Logistikstruktur vid E-handel av livsmedel. Anpassad från Yrjöla (2001, S.749). 

E-handeln av livsmedel utvecklades i början av år 2000 av traditionella matbutiker i 

Storbritannien och har därefter haft en stor spridning i Europa (Sasika et al, 2015, s. 826). För 

att e-livsmedelsaktörer ska kunna konkurrera med de traditionella butikerna krävs att de 

fokuserar på att minimera sina driftkostnader (Kämäräinen et al, 2001, s. 41). För konsumenter 

innebär möjligheten till e-handel av livsmedel en bekvämlighet som underlättar den stressiga 

vardagen genom att eliminera ett fysiskt besök till en matbutik (Morganosky & Cude, 2000, s. 

23). Det kan vara svårt för aktörerna att erbjuda den kapacitet som krävs för att möta 

konsumenternas önskemål. Samtidigt kan aktörer som utvecklar strategiska logistiklösningar 

som uppfyller konsumenternas förväntningar i form av flexibla och snabba leveranser vinna 

stora konkurrensfördelar. Vi värderar kunskap om utveckling av e-handel av livsmedel som 

viktig då det bidrar till en förståelse för hur logistikstrukturer har förändrats i och med en e-

handel. Den nya strukturen ligger till grund för hur e-livsmedelsaktörer utvecklar sina 

logistikstrategier. Nedan går vi djupare in på logistikstrukturer och tillvägagångssätt för att få 

en förståelse för marknadens utmaningar från aktören fram till slutkund.  

3.4 Aktörerna inom e-handel av livsmedel  
Enligt Xing et al (2011, s. 336) finns det två sorters aktörer inom e-handel av livsmedel; de som 

endast säljer sina varor över internet och de som har fysiska butiker men som också har 

expanderat och öppnat en e-handel. Vilket av de format som konsumenterna föredrar beror på 

aktörens förmåga att tillhandahålla kvalitet på service vid distributionen. Konsumenter håller 

sig i regel inte till att endast handla på internet alternativt i butik (Chu et al, 2010, s. 254), detta 

innebär att de aktörer som har en fysisk butik kan vinna fördelar i att de redan har lojala kunder 

som besöker deras butiker och därmed väljer aktören även vid e-handeln. Enligt Kämäräinen 

och Punakivi (2002, s. 96) är de flesta aktörer som misslyckas med e-handel av livsmedel 

aktörer som endast använder internet som försäljningskanal. Det här beror på att de ofta inte 

har tillräckligt med kunder, då det startar sin verksamhet utan någon kundbas. Aktörer som 

redan har en fysisk butik har det i regel lättare då de redan har lojala kunder, bra relationer till 

leverantörer och erfarenhet att driva livsmedelsföretag (Xing et al, 2011, s. 336).  

Att plocka varor direkt från en butik är ett snabbt sätt att starta en e-handel för livsmedel, dock 

kommer det krävas en annan miljö för att effektivisera verksamheten när den växer 

(Kämäräinen & Punakivi, 2002, s. 289). Investeringar i distributionscenter behövs för att följa 

marknadens efterfrågan. Enligt Xing et al., (2011, s. 336) har livsmedelsföretag som endast 

bedriver verksamhet genom e-handel fördelar i form av generellt lägre lagerhållningskostnader. 

Detta då de endast behöver fokusera på en distributionskanal. Den här studien kommer att 

inkludera aktörer som både använder sig av en distributionscentral och aktörer som plockar från 

butik. Eftersom vi undersöker aktörer och konsumenters attityder till leveransalternativ ser vi 
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ingen anledning till att endast använda oss av en typ av aktör. Oavsett om aktörerna har 

befintliga butiker eller inte kan de erbjuda samma distribution till kund. De ställs även inför 

samma utmaningar när det kommer till att leverera snabbt och billigt till slutkunden. 

3.5 Den sista kilometern 
En av de största utmaningarna för aktörer som arbetar med e-handel direkt till kund är 

hemleveranser, vilket vanligtvis benämns som "den sista kilometern" logistik (Kull, et al., 2007, 

s. 410; Jones, 2001, s. 37; Punakivi & Transkanen, 2002, s. 498). Med “den sista kilometern” 

menas transporten som uppkommer vid leverans som leder ända fram till slutkunden. I den 

traditionella handeln levererar konsumenten själv hem sina varor från butiken och står då själva 

för “den sista kilometern” transporten. Det här går över på leverantörerna vid införandet av e-

handel av livsmedel med hemleverans och det är då aktörerna som måste sköta “den sista 

kilometern”.  Under de senaste åren har det blivit allt vanligare att företag väljer att utöka sina 

värdekedjor ända fram till slutkunden och det är därmed allt fler företag som måste lösa "den 

sista kilometern" utmaningen (Kull, et al., 2007, s. 410). Den växande marknaden för e-handel 

av livsmedel bidrar till utmaningar för aktörerna att tillhandahålla en effektiv sista kilometern 

logistik. Livsmedels olika karaktärer komplicerar processen av e-handel och leveranser. Först 

och främst måste leveranserna kunna tillgodose de temperaturskillnader som produkterna 

kräver när många produkter måste förvaras kylt och andra fryst (Vanelslander et al., 2013, s. 

243). Sedan är marginalerna för livsmedel små och många konsumenter är inte villiga att betala 

extra för bekvämligheten att inte behöva åka och handla maten själva i butik (Murphy, 2007, s. 

951-952). Till sist är livsmedel en vara som köps ofta vilket innebär att beställningsprocessen 

och leveransen bör vara så bekväm och lättillgänglig som möjligt (Vanelslander et al., 2013, s. 

243). Eftersom alla e-livsmedelsaktörer måste ta ställning till hur de ska arbeta med “den sista 

kilometern” är en förförståelse kring problematiken av stor vikt för studien. Aktörerna har olika 

strategier för hur de ska hantera “den sista kilometern” och då de beskrivs som en av de stora 

utmaningarna inom e-handel av livsmedel ser vi det som viktigt att belysa tidigare kunskap om 

hur de kan arbeta med hemleveranser och “den sista kilometern”.  

Ett stort problem med hemleveranser är enligt Park och Regan (2004, s. 8) när konsumenten 

inte är hemma vid leveranstillfället, vilket också är avgörande för resultatet av hemleveransen. 

När konsumenten inte är hemma vid leveranstillfället bidrar det till högre kostnader för 

leverantörens aktiviteter och konsumenten upplever en lägre servicenivå. Lee och Whang's 

(2001, s. 54) bekräftar att konsumenter blir missnöjda vid sena leveranser, om leveransen inte 

lever upp till förväntan samt om konsumenterna anser att leverantören brutit vad de lovat när 

det kommer till leveransen av “den sista kilometern”. Problem med sena och långa leveranser 

gör att konsumenterna kan uppleva att det tar längre tid att handla via e-handel än vad de gör i 

en traditionell butik. Eftersom tidssparande ofta ses som en av de främsta anledningarna till att 

konsumenter väljer e-handel är sena och långa leveranser ett stort problem för aktörerna (Kull, 

2007, s. 411). Vid de fall konsumenten är hemma kan hemleverans ske utan större problem, när 

de inte är hemma skapas däremot problem som kan bli kostsamma för aktörerna. 

Livsmedelshandlare som har befintliga butiker har ständigt arbetat med att öka värdet för 

kunderna genom tillgänglighet, sortiment och utformningen av butikerna (Kull, 2007, s. 411). 

Allt eftersom marknaden för livsmedel flyttas till e-handeln måste aktörerna komma på 

alternativa sätt att skapa värde för kunderna. Eftersom en av de största anledningarna till att 

konsumenter väljer e-handel av livsmedel är tidssparande och bekvämlighet är det vad aktörer 

bör effektivisera för att skapa ett högre värde till konsumenten (Kull, 2007, s. 411). Ett stort 

fokus ligger därmed på “den sista kilometern” logistiken där aktörerna måste finna lösningar 

som fungerar för såväl dem själva som för konsumenterna.  
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Att köpa livsmedel över internet är en intressant aspekt när det kommer till leveranser direkt 

till kund och utmaningen med “den sista kilometern” logistiken. Allt eftersom den svenska 

marknaden för e-handel av livsmedel ökar och konsumenternas krav blir allt högre krävs det att 

aktörerna planerar en långsiktig lösning för sina leveranser som är attraktiv för aktörer och 

konsument. Vi ser att teori och kunskap om “den sista kilometern” logistiken är viktig då det 

är en av de huvudsakliga utmaningarna när det kommer till leveranser för e-handel av 

livsmedel. 

3.6 Tid för leverans 
Vid hemleverans är det vanligt att konsumenten och leverantören kommer överens om en tid 

för när beställningen ska levereras, ett så kallat tidsfönster (Spliet & Desauliniers, 2015, s. 379). 

Tidsfönstret som bestäms medför då att konsumenten bör vara hemma under hela tiden för att 

leveransen ska kunna utföras på rätt sätt. När leverantören har vetskap om alla konsumenters 

tidsfönster under en specifik dag kan de börja planera vilka vägar som är effektivast att köra 

och som även passar in i alla konsumenters tidsfönster (Spliet & Desauliniers, 2015, s. 379). 

Eftersom tidsfönster gör det svårare för leverantörer att genomföra effektiva leveranser brukar 

anpassandet av dem anses som ett problem för fordonens körsträckor. Konsumenterna får ofta 

välja på ett antal tidsfönster vilket bidrar till att leverantörernas körsträckor ser annorlunda ut 

varje dag och det blir svårare att skapa en effektiv körsträcka. Vilka tidsfönster som aktörerna 

erbjuder till konsumenterna kommer i stor grad att påverka transportkostnaderna då de avgör 

fordonens körsträckor (Spliet & Garbor, 2014, s. 721). Enligt Spliet och Garbor (2014, s. 721) 

är det inte alltid möjligt för aktörer att erbjuda konsumenterna tidsfönster som bidrar till 

kostnadseffektiva körsträckor, detta eftersom konsumenternas efterfrågan ofta är okänd vid det 

tillfälle då aktörerna ska fastslå vilka tidsfönster som ska erbjudas, samtidigt som 

konsumenternas efterfrågan varierar från gång till gång. När aktören planerar för vilka 

tidsfönster de ska erbjuda måste de därmed ha i åtanke om det går att effektivisera transporterna 

så att de inte leder till för stora förluster. Det blir en avvägning av service och kostnader då 

konsumenternas upplevda service påverkas i stor grad av hur flexibla aktörerna är med 

leveransen och val av tidsfönster. Samtidigt är det svårt för aktörerna att erbjuda för snäva 

tidsfönster då det skapar stora problem i planerandet och effektiviseringen av transporterna.  

Punakivi och Saranen (2001, s. 158) beskriver i sin studie kostnaden för hemleverans av e-

handel som en relation till hur många transporter som behövs inom ett visst tidsfönster. Det vill 

säga, om ett stort antal transporter behövs under ett visst tidsfönster leder det till dyra 

leveranskostnader. Desto mer kunden får vara med och påverka och kontrollera leveranser och 

tidsfönster desto fler transporter kommer behövas för varje tidsfönster, därmed ökar även 

körsträckor och kostnader för transporten (Punakivi & Sarananen, 2001, s. 159).  En större 

bredd på tidsfönster leder till att leverantörerna kan göra bättre optimeringar av sina körsträckor 

och på så sätt minska kostnaderna. Större tidsfönster minskar dock servicekvaliteten och kan 

därmed påverka kundernas upplevelse av aktören. Om exempelvis konsumenten väljer att göra 

en beställning av livsmedel via en aktör och endast kan välja på ett brett tidsfönster kommer 

denne behöva vara hemma under hela tidsfönstret och vänta på att beställningen ska levereras. 

Det här kan fungera bra för en del medan det för andra kan vara en anledning till att de vänder 

sig till andra aktörer eller väljer traditionell handel istället.  

 

Ett problem som uppkommer när konsumenterna får välja tidsfönster är att majoriteten vill få 

sina leveranser mellan 18.00–20.00, vilket sätter stora krav på leverantörerna (Xu et al., 2008, 

s 24). De ojämna fördelningen på tidsfönster bidrar till att få leveranser sker under dagen medan 

de under en kort period krävs full kapacitet (Xu et al., 2008, s. 23), och därmed även många 

transportfordon. I ett land som Sverige där majoriteten av de konsumenter e-handeln av 
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livsmedel riktar sig mot jobbar runt 08.00-17.00 är det svårt att undvika den här fördelningen 

på leveranser. Att konsumenten skulle vara tvungen att vara hemma en viss tid för att ta emot 

sin matleverans under dagen skulle därmed minska servicegraden som e-handel av livsmedel 

innebär och bidragit till att fler vänder sig till traditionella butiker. 

Eftersom leverans av matvaror kräver mycket kunskap och planering för att leveransen ska 

uppnå de krav som konsumenter ställer på “den sista kilometer” logistik och tidsfönster, kan 

det vara svårt för aktörerna att helt själva sköta hela leveranserna till slutkund. Det är även 

kostsamt för aktörerna att köpa in egna transportfordon, speciellt för de små aktörerna som ofta 

inte har fysiska butiker, då stora resurser behövs för anskaffningen av en egen fordonsflotta. Ett 

vanligt sätt som aktörer använder sig av för att underlätta sina leveranser är tredjepartslogistik 

(Yeung et al, 2012, s. 750). Avsnittet nedan behandlar därför tredjepartslogistik mer ingående.  

3.7 Tredjepartslogistik  
Tredjepartslogistik (3PL) innebär en relation mellan ett företag och en tredje part, där den tredje 

parten tar hand om bastjänster eller servicefunktioner åt företaget (Yeung et al., 2012, s. 741). 

En leverantör av 3PL är ett företag som fungerar som en mellanhand och helt eller delvis bidrar 

med logistikservice till företag under en avtalad tid (Ying & Dayong, 2005, s. 432). Det är 

vanligast att företag som använder sig av 3PL köper transporttjänster, men 3PL kan innefatta 

allt inom ett företags logistikkedja och informationssystem (Tsai et al., 2008, s. 420).  

För att ett företag ska kunna konkurrera på en växande marknad där kundernas förväntningar 

är höga kan 3PL i form av leverantörer, vara avgörande för ett företags verksamhet (Hsiao et 

al., 2010, s. 83). Genom att använda sig av 3PL kan företag använda sina resurser åt att fokusera 

på sin kärnkompetens (Yeung et al, 2012, s. 750). Vi ser att 3PL är intressant att diskutera i 

samband med e-handel av livsmedel och logistiken till kund, det är därmed en viktig teori i vår 

studie. Det är leverantörerna av 3PL som kommer att möta kunden och det är då dem som 

representerar företaget. Chauffören av 3PL blir ansiktet utåt till kund för e-livsmedelsaktörer 

och aktörerna måste avväga ifall leverantören av 3PL är en transportör som de vill ska 

representera företaget. Då livsmedel ofta ska levereras kylt eller fryst sätter detta stora krav på 

leverantörerna av 3PL och om kunden upplever att produkterna levereras i dåligt skick, 

exempelvis fel temperatur eller skadade, blir det företagets varumärke och rykte som skadas. 

Hur ett företag kan arbeta tillsammans med en 3PL blir därmed väldigt relevant till vår studie.  

Företag kan skapa långvariga relationer med sina transportörer och på så sätt vara 

konkurrenskraftiga (Yeung et al, 2012, s. 750). Risken att förlora kontrollen över processen är 

en av de vanligaste anledningarna till att företag väljer att inte använda sig av 3PL (Monczka 

et al., 2005, s. 23). Det är viktigt att e-livsmedelsaktörer är noga vid val av leverantörer av 3PL 

och inte enbart ser till kostnader, då det krävs ett samarbete och kommunikation där båda parters 

mål blir synliga och prioriteras. Att använda sig av leverantör av 3PL blir känsligare ju högre 

konkurrens det är på marknaden (Jiang et al., 2014. s. 119). Samtliga aktörer på e-

livsmedelsmarknaden ställs mot valet om vem som ska utföra leveranserna till konsumenterna. 

Av den anledningen ser vi teori om 3PL av stor betydelse för att få en fördjupad förståelse av 

vad som är viktigt vid val av 3PL leverantör.  

 

3.8 Distribution av e-livsmedel 
Vilken distributionslösning aktören väljer blir avgörande för hur logistiken planeras och 

koordineras. Därmed får val av distributionssätt en hög betydelse för aktörens verksamhet. 

Aktörerna bör se över alternativen och överväga vilket som är mest lämpligt utifrån aktörens 

förutsättningar och hur de vill positionera sig på marknaden. I teorin föreslås främst tre olika 
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leveransalternativ vid leverans av livsmedel som köps via e-handel; hemleverans med tillsyn, 

hemleverans utan tillsyn och upphämtningscentraler. Nedan förklaras de tre 

leveransalternativen som kommer att ligga som grund i resten av uppsatsen.  

3.8.1 Hemleverans med tillsyn 

Hemleverans med tillsyn innebär att aktören levererar konsumentens varor till hemadressen där 

konsumenten personligen tar emot leveransen (se figur 3). Vid hemleverans med tillsyn måste 

aktören göra ett val ifall de själva ska sköta transporten själv eller om de ska ta hjälp av en 

tredje part (Saskia et al., 2015, s. 831). Då de varor som ska levereras är av olika karaktär, 

exempelvis frysvaror, torrvaror och kylvaror, krävs att transporterna är utformade därefter 

(Saskia et al., 2015, s. 831). Det kräver alltså mycket ansträngning och är väldigt kostsamt för 

aktören. 

Hemleverans med tillsyn kan vara ett effektivt sätt att addera ett värde i form av service till de 

konsumenter som värderar bekvämlighet högre än pris, dock sätter det stora krav på att aktören 

finner en balans mellan konsumenternas önskemål och effektiviteten av leveranserna (Boyer et 

al., 2003, s. 653). Konsumenternas önskemål i form av punktliga leveranser med snäva 

marginaler gör det svårare för aktörerna att effektivisera distributionen (Boyer et al., 2003, s. 

659; Fernie et al., 2010, s. 906). För att konsumenter ska se värdet av att använda service i form 

av hemleverans med tillsyn krävs att aktörerna kan leva upp till de förväntningar 

konsumenterna har. Blir konsumenterna missnöjda på grund av exempelvis för långsamma 

alternativt opålitliga leveranser kan aktörerna fort tappa kunder till konkurrenter som har funnit 

mer effektiva logistiklösningar.  

 

Figur 3 Distributionsflödet vid hemleverans med tillsyn 

3.8.2 Hemleverans utan tillsyn  

För att lösa problemet med att konsumenterna inte är hemma vid leveranstillfället kan en 

hemleverans utan tillsyn vara ett alternativ (Xu et al., 2008, s. 24). Med det menas att leveransen 

sker utan att konsumenten fysiskt tar emot leveransen, detta genom att leverantören lämnar 

leveransen i anslutning till konsumentens bostad. Detta kan ske i form av en personlig 

mottagningsbox alternativt att leverantören ställer beställningen löst på gården (Xu et al., 2008, 

s. 24). I studien har vi valt att skilja dem åt eftersom attityderna till dem kan skilja sig åt 

beroende på attribut. Hemleveranser utan tillsyn som innebär att aktören lämnar beställningen 

i anslutning till konsumentens bostad utan någon mottagningsbox kommer att nämnas som 

icke-genomförbara hemleveranser med tillsyn. Det eftersom den typen av leveranser idag 

endast används i de fall en hemleverans med tillsyn av någon anledning inte går att fullfölja. 
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Det är därmed inget leveransalternativ som konsumenterna kan välja vid beställning men som 

ändå förekommer vid leveranser. En mottagningsbox är enligt Transkaner et al., (2002, s. 173) 

en tempererad box som är installerad på tomten eller i närheten av konsumentens bostad. Enligt 

Xu et al., (2008, s. 24) kan lösningen med mottagningsboxar bidra till att leverantörerna kan 

effektivisera sina transporter samtidigt som det innebär stora kostnadsbesparingar, men 

leveranssäkerheten och servicen blir lägre. Icke-genomförbara hemleveranser med tillsyn kan 

anses som osäkra av konsumenten. Mottagningsboxarna löser problemet med säkerheten men 

innebär stora investeringar till en början. Mottagningsboxarna skulle även innebära att 

konsumenten måste hämta sin beställning under en viss tid, men det skapar fördelar då 

leveransen kan ske under ett större tidsfönster och kan bidra till högre upplevd servicegrad av 

konsumenter. Har konsumenten beställt något av större värde kan den låga säkerheten skapa 

oro om leveransen ska ske utan tillsyn (Xu et al., 2008, s. 24). Även Transkaner et al., (2002, s. 

173) föreslår en ökad säkerhet vid hemleverans utan tillsyn med hjälp av mottagningsboxar som 

är placerade på, eller i närheten av, konsumentens bostad.  Distributionsflödet av icke-

genomförbara hemleveranser med tillsyn och mottagarboxar blir densamma och återfinns i 

figur 4.  

Tidigare studier visar att kostnaderna för hemleveransen kan minska med 40-60 % om aktörerna 

ersätter en hemleverans med tillsyn där leveransen sker under inom timmes tidsperiod mot 

konsumenters personliga mottagningsboxar (Punakivi et al., 2001, s. 437). Genom att använda 

personliga mottagningsboxar kan aktörerna undvika problemet med att inte kunna fullfölja 

leveransen i de fall då konsumenten inte är hemma. De kan istället leverera livsmedlen till 

mottagningsboxarna där temperaturen är reglerad och säkerheten högre än om leveransen 

endast placeras vid konsumentens bostad.  

Figur 4 Distributionsflödet vid hemleverans utan tillsyn. Anpassad från Xu et al., (2008, s. 24). 

3.8.3 Upphämtningscentraler 

Alternativet till hemleveranser är upphämtningcentraler, vilket innebär att konsumenten gör sin 

beställning över internet och sedan själva hämtar upp sin beställning på speciella centraler 

(Saskia et al., 2015, s. 826) (se figur 5). Genom att konsumenterna själva hämtar upp sina 

beställningar elimineras de kostnader och behov av kapacitet som krävs vid hemkörning (Saskia 

et al., 2015, s. 831). Aktörer som distribuerar genom upphämtningscentraler möter inte samma 

utmaningar som vid hemkörning då hela “ den sista kilometer” problematiken upphör. Det kan 

verka lockande men får däremot lägre konkurrenskraft än hemleverans eftersom det inte bidrar 

med samma serviceupplevelse och bekvämlighet för konsumenterna.  
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Punakivi och Tanskanen (2002, s. 499) har gjort en studie där de visar på hur 

upphämtningscentraler leder till kostnadseffektivitet inom e-handeln. Upphämtningscentraler 

placeras på allmänna platser som anses lämpliga för konsumenter, såsom vid tunnelbane- och 

busstationer (Punakivi & Tanskanen, 2002, s. 499). Med upphämtningscentraler kan 

transportörerna därmed göra leveranser till ett flertal konsumenter samtidigt och centralerna 

utnyttjas i större grad än de personliga mottagningsboxarna. I studien kommer Punakivi och 

Transkanen (2002, s. 505) fram till att aktörer genom upphämtningscentraler kan minska 

leveranskostnader med 55-66 % jämfört med hemleverans där leveransen sker inom en två 

timmars tidsperiod. Leveranser till upphämtningscentraler innebär dock att konsumenterna inte 

får leveransen direkt hem till dörren utan de behöver hämta upp sin beställning inom en viss tid 

och plats som fastställs av leverantören (Punakivi & Transkanen, 2002, s. 505). Eftersom de 

upphämtningscentralerna bör placeras på platser som konsumenterna lätt har tillgång till, 

exempelvis på väg hem från jobb, kan detta ändå anses som ett bättre alternativ ur ett 

konsumentperspektiv än personliga mottagningsboxar eller traditionell handel i butik. 

Konceptet med upphämtningscentraler öppnar upp för nya möjligheter för aktörerna då de kan 

minska kostnader och undvika leveranser i rusningstid. Det som ses som ett problem av 

aktörerna med upphämtningscentraler är de investeringar som krävs för uppbyggnaden 

(Punakivi & Transkanen, 2002, s. 506). Eftersom upphämtningscentralerna är gemensamma 

uppkommer frågor om vem som ska upprätthålla dem. Trots att investeringarna ses som ett 

problem kan upphämtningscentraler vara framtiden för e-handel av livsmedel och därmed även 

värt de investeringar som krävs. Medan personliga mottagningsboxar kan vara det bästa 

alternativet för leveranser till exempelvis radhus i förorten är upphämtningscentraler ett 

alternativ för leverans till lägenhetskvarter placerade centralt i städer samt till konsumenter på 

landsbygden (Punakivi & Tanskanen, 2002 s. 506). I slutändan måste aktörerna göra en 

avvägning av logistikens effektivitet och kundens bekvämlighet om vad som på lång sikt är 

mest lönsamt utifrån aktörens perspektiv. Upphämtningscentraler kan vara attraktivt för e-

livsmedelsaktörerna i och med de minskade kostnaderna, men det minskar kvaliteten på service 

vilket kan få konsekvenser i form av att konsumenterna inte ser värdet i att välja e-handel av 

livsmedel istället för den traditionella handeln.  

Figur 5 Distributionsflödet vid upphämtningscentraler. Anpassad från Xu et al., (2008, s.25). 

3.9 Attityder 
“En attityd är en utvärdering av ett tänkt föremål, attitydobjekt omfattar allt en person kan 

hålla i åtanke, från det vardagliga till det abstrakta, inklusive saker, människor, grupper och 

idéer” (Bohner & Dickel, 2011, s. 392). Hur olika attityder kan förklara sociala beteenden har 
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studerats av amerikanska forskare sedan 1918 och forskningsområdet fick en internationell 

spridning under 1940-talet (Rosén, 2017). Forskningen behandlade då hur individers attityder 

bildas och förändras (Rosén, 2017). I Hansens (2008) och Ajzen och Fishbeins (2008) studier 

visar forskningen att adoptioner av nya affärsmodeller påverkas av konsumenters attityder. Det 

är därmed viktigt för aktörer inom e-handel att vara medvetna om konsumenternas attityder och 

vilka attribut som påverkar dem. Attribut kan beskrivas som faktorer som tillsammans bygger 

upp en individs attityd (Ajzen & Fishbein, 2008, s. 2224), (se figur 6).  Inom e-handeln kan 

exempelvis konsumenten uppleva att tillgänglighet och utbud ökar från den traditionella 

handeln. Det här är attribut som bidrar till konsumentens attityd till e-handeln. Vid val av 

leveransalternativ måste även aktörens attityd tas i beaktande. Eftersom attityder påverkas av 

olika attribut (Olson & Zanna, 1993, s. 122) kan konsumenters och aktörers attityder till e-

handeln skilja sig åt beroende på vilka attribut som är viktiga för dem.  

 

 

Figur 6 Attribut påverkan på attityder. Anpassad från Ajzen och Fishbein (2008, s.2224) 

För att undersöka vad som ligger som grund till en individs attityd krävs att attribut till attityden 

studeras (Olson & Zanna, 1993, s. 122). De attribut som konsumenten uppfattar är förknippade 

med objektet eller beteendet, bestämmer vilken attityd konsumenten har (Ajzen & Fishbein, 

2008, s. 2224). Den totala attityden påverkas enligt Ajzen och Fishbein (2008, s, 2224) olika 

mycket av olika attribut då attributen kan ha olika stor betydelse för enskilda individer, attityden 

påverkar i sin tur det beteende som följer. Konsumenters attityd till leveransen av livsmedel 

som köps via e-handel kommer att skilja sig beroende på hur de värderar olika attribut. Medan 

en del kan se särskilda attribut som positiva kan andra uppleva dem som negativa vilket i sin 

tur reflekterar konsumenternas attityder. Uppfattningen av attributen som en helhet, positiv eller 

negativ, bildar en attityd till objektet eller beteendet vid den givna tidpunkten (Ajzen & 

Fishbein, 2008 s. 2225). Förutfattade meningar, det vill säga vad individens uppfattning och 

vad denne tror sig veta om ett objekt eller beteende, kan påverka individens attityd till det 

(Ajzen & Fishbein, 2008, s. 2225). Det betyder att även om konsumenten aldrig använt sig av 

e-handeln för livsmedel kan dennes attityd påverkas av vilka förutfattade meningar 

konsumenten har. Har konsumenten en positiv uppfattning av e-handeln av livsmedel kan 

attityden bli densamma även om konsumenten själv inte använt sig av tjänsten. Får 

konsumenten däremot en negativ uppfattning kan det bidra till att denne helt avstår från att 

överväga e-handeln som ett alternativ till traditionell handel av livsmedel.  

Studier av bland annat Thompson (1994) visar på sambandet mellan en individs attityd och 

avsikt till att köpa livsmedel i fysiska butiker. Då e-handeln av livsmedel var ett nytt 

forskningsområde fokuserar studierna på branschens utveckling samt framtid fram tills 2000-

talet (Anckar et al., 2002). Branschens globala tillväxt har resulterat i ett ökat antal studier med 

fokus på konsumenters avsikt att handla livsmedel via e-handel. Hansen (2008), Hansen et al., 

(2004) och Verhoef & Langerak (2001) är exempel på forskare som behandlat e-handel av 

livsmedel utifrån konsumenters avsikter att handla. Resultatet av Hansens (2008) och Hansen 

et als., (2004) studier visar att konsumentens attityd till att handla livsmedel via e-handel ligger 
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till grund för deras avsikt att använda tjänsten av e-handel av livsmedel. Vi anser därmed att 

attityder till olika leveransalternativ blir viktigt, då leveranser kan ha stor påverkan på 

konsumentens attityder till e-livsmedelsbranschen. Det innebär att negativa attityder till 

leveranser kan göra att konsumenternas avsikt till att fortsätta med tjänsten blir lägre. 

Kunskapen om vad som påverkar konsumenternas attityder kan användas till att utveckla 

leveranserna utefter de attribut som visar vara av störst betydelse för konsumenternas attityder.  

Xu et al., (2008) har gjort en studie där de undersöker konsumenter och aktörers attityder till 

leveranser utan tillsyn av e-handelsprodukter, där hemleveranser utan tillsyn ställs emot att 

konsumenten själv hämtar sin beställning på en gemensam upphämtningscentral. I studien 

framgår att konsumenter upplever hemleveranser utan tillsyn som besvärligt då ingen är hemma 

vid leveranstillfället (Xu et al., 2008, s. 28). Vidare menar Xu et al., (2008, s. 33) att 

konsumenter istället för hemleveranser utan tillsyn föredrar att hämta upp sina beställningar på 

gemensamma upphämtningscentraler när de handlar via e-handeln. Att konsumenterna 

upplever hemleverans utan tillsyn som besvärligt kommer att påverka deras attityd till e-

handeln. Beroende på hur stort värde de lägger i attributet påverkas attityden på olika sätt, en 

del kan välja att övergå till traditionella butiker medan andra fortsätter använda e-handeln. 

Konsumenterna anser en gemensam upphämtningscentral som mest bekvämt, medan aktörerna 

inte prioriterar det alternativet (Xu et al., 2008, s. 33). Det råder därmed skilda åsikter mellan 

konsumenter och aktörer angående hur leveranser av produkter köpta på internet bör ske. Då 

bekvämlighet är en av de största anledningarna till att konsumenter väljer e-handel blir det 

problematiskt då konsumenterna inte upplever att leveranserna uppfyller den 

bekvämlighetsgrad de önskar. Vidare ökar problematiken då konsumenter och aktörer inte har 

samma synsätt på hur leveranserna ska utvecklas för att bli bättre.  

Av Ramus och Nielsen (2005, s. 340) framgår att det främsta attribut för konsumenter att handla 

livsmedel via e-handel är den bekvämlighet det innebär. Vidare är brist på kontroll över 

varornas kvalitet en stor anledning till varför konsumenter väljer att inte handla sina livsmedel 

genom e-handel (Ramus & Nilsen, 2005, s. 346). Pris diskuteras av respondenterna vara en 

viktig faktor vid val av e-livsmedelsaktör samtidigt som omgivningens uppfattning och 

rekommendationer är av stor betydelse. Hansen (2005, s. 116) har gjort en studie där resultatet 

visar att den generella konsumenten av livsmedel via e-handel har en relativt hög inkomst i 

förhållande till medellönen. Småros och Holmström (2000, s. 56) beskriver olika 

konsumentgrupper innefattande bland annat tidssparare, traditionella handlare och ansvariga 

handlare där det framgår att de olika grupperna har olika attityder till e-handel av livsmedel. 

Beroende på hur mycket tid en individ upplever sig ha i sin vardag och vilken känsla de upplever 

när de konsumerar i traditionell handel påverkar deras syn på e-handel av livsmedel (Småros & 

Holmström, 2000, s. 56).  

En annan studie som undersöker konsumenters attityder till leveranser av e-handel har gjorts 

av Goethals et al., (2012). Studien undersöker konsumenters attityder till leveranser utan tillsyn 

när de handlar livsmedel via e-handeln och får leveransen till sina personliga mottagningsboxar 

(Goethals et al., 2012, s. 133). Goethals et al., (2012, s. 134) undersöker attityder till 

hemleverans utan tillsyn i förhållande till kön, ålder och hur villiga det var att betala för en 

hemleverans beroende på konsumenternas upplevda bekvämlighet och tidssparande. Enligt 

Goethals et al., (2012, s. 137) påverkar kön och hur villiga det var att betala för hemleverans i 

förhållande till konsumenternas upplevda bekvämlighet och tidssparande inte vilken attityd de 

hade till leveransalternativet. Däremot har åldern en märkbar påverkan på konsumenternas 

attityder till hemleverans utan tillsyn, där den äldre åldersgruppen var minst positiva till den 

typen av leveranser av livsmedel (Goethals et al., 2012, s. 137).   
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3.10 Sammanfattning teori 
Teorin inleds med en förklaring av e-handeln i allmänhet samt en definition och redogörelse 

för begreppet logistik. Det här är två grundläggande delar i vårt arbete som hjälper till att skapa 

en förståelse för problemformuleringen och resterande teori. Därefter beskrivs förändringen i 

logistiken när aktörer övergår från en traditionell handel till att erbjuda köp av livsmedel via e-

handel samt de olika aktörerna inom e-handel av livsmedel. Vidare beskrivs tre vanligt 

förekommande utmaningar inom e-handeln och dess logistik; “den sista kilometern”, tid för 

leveranser och tredjepartslogistik. Detta följs av hur aktörer kan arbeta med sin distribution av 

livsmedel där hemleverans med tillsyn, hemleverans utan tillsyn och upphämtningscentraler 

presenteras som alternativ av tidigare forskning. Teorin avslutas med en beskrivning av 

attityder och attribut samt en redogörelse för vad befintliga studier för attityder till e-handel av 

livsmedel har resulterat i.  

Samtliga områden i teorin är ämnade till att skapa en grund för studien och bidra till att 

problemformuleringen kan besvaras. En förklaring av e-handel och logistik ger oss grunden till 

ämnet och är nödvändiga för att skapa förståelse. Den ändrade strukturen av logistiken som 

uppkommer vid införandet av e-handel av livsmedel samt de olika aktörerna på marknaden är 

av stor vikt för att förstå skillnaden på traditionell handel och e-handel samt vilka utmaningar 

det kan medföra. “Den sista kilometern”, tid för leveranser och tredjepartslogistik skapar en 

förståelse för vanligt förekommande utmaningar som majoriteten av aktörer inom e-handeln 

arbetar med och gör att vi kan reflektera över aktörernas största utmaningar för leveranser av 

livsmedel. De leder även fram till de tre leveransalternativ som presenteras och som ligger till 

grund för empirin, analys och slutsats. Slutligen är attityder och vad som påverkar 

konsumenternas och aktörernas attityder huvudfokus i den här studien vilket ger oss 

möjligheten att svara på problemformuleringen.  
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4. Praktisk metod 
I den praktiska metoden presenteras tillvägagångssättet för vårt insamlade data. Kapitlet inleds 

med en beskrivning av urvalsprocessen som följs av vår forskningsdesign. Vidare behandlas 

hur intervjuerna utförts, vilken roll vi som intervjuare har samt forskningsetik och 

transkribering av insamlad data.  Kapitlet avslutas med ett avsnitt om kritik mot primärkällor.  

 

 

4.1 Urval 

4.1.1 Val av konsumenter 

Enligt Saunders et al., (2009, s. 213) kan urvalsmetoder delas in i två huvudkategorier vilka är 

sannolikhetsbaserade metoder och icke-sannolikhetsbaserade metoder. Vid val av konsumenter 

har vi använt oss utav ett icke- sannolikhetsurval vilket är ett subjektivt sannolikhetsurval. 

Anledningen till det är att det finns respondenter som är mer lämpade för vår studie och som 

kan ge oss den information vi behöver för att svara på problemformuleringen. Genom att 

använda ett subjektivt urval ges författaren frihet att själv urskilja de respondenter som denne 

anser vara representativa och bidra med bra information till studien (Johansson Lindfors, 1993, 

s. 95). För att finna de respondenter som behövs för att vår studie ska vara genomförbar har vi 

val ut dem efter faktorer som enligt Kotler et al., (2013, s. 135) påverkar konsumentens karaktär. 

För att få en bredd på studien och försäkra oss om att respondenterna har olika utgångslägen 

och därmed större möjlighet att de har olika attityder anser vi Kotler et als teori som användbar. 

Teorin går igenom psykologiska, personliga, sociala och kulturella faktorer som alla påverkar 

konsumenternas karaktär (Kotler et al., 2013, s. 135). Utifrån dessa har vi valt ut 

boendesituation, ålder och erfarenheter av tjänsten som relevanta till vårt arbete och alltså valt 

respondenter utefter dessa faktorer.  

Urvalet skedde genom att vi kontaktade personer vi visste var konsumenter inom e-handel av 

livsmedel och konsumenter som vi viste aldrig använt sig av tjänsten. Konsumenterna har vi 

nått genom bekanta som hänvisat oss vidare till lämpliga respondenter. Dessa har redan blivit 

tillfrågade via mejl ifall de var intresserade av att delta. Detta innebär att vi använde oss utav 

ett strategiskt urval. Ett strategiskt urval innebär att författaren väljer respondenter utifrån vad 

denne vill få ut av studien (Bryman & Bell, 2015, s. 434). Vi såg till att respondenterna bodde 

i olika boendeformer i stora och små städer och att de var av olika åldrar. Vid valet av 

respondenter som inte tagit del av e-handel av livsmedel har vi valt ut de personer vi anser 

kunna bidra med bäst information till vår studie utifrån personer vi vet är medvetna om vad e-

handel av livsmedel innebär men inte själva använt sig av tjänsten. Vår förförståelse har legat i 

grund vid vårt urval av konsumenter som vi anser vara lämpliga och kunna ge oss svar på alla 

intervjufrågor. I vår urvalsprocess var det viktigt för oss att hitta respondenter inom olika 

åldersgrupper och boendesituationer får att få en bred variation av svar. Vi vill se ifall 

konsumenters attityder skiljer sig åt beroende på om de har handlat livsmedel via e-handel eller 

valt att inte göra det. I vår datainsamling har vi därför valt att intervjua tre personer som har 

erfarenhet av e-handel av livsmedel och tre personer som aldrig har handlar livsmedel via e-

handel. Vidare har vi valt respondenter i olika åldersgrupper och med olika boendesituationer 

för att få data från olika respondenters perspektiv.  Enligt Alvesson (2011, s. 61) är det 

fördelaktigt att ha en bred representativitet för att svaren inte ska vara för präglade av enskilda 
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individers åsikter och kunskaper. Vi har valt respondenter utifrån att de ska representera olika 

typer av konsumenter för att undvika att samtliga ska bidra med samma svar och därmed ge 

endast skildra attityder från likasinnade konsumenter. Vår studie innehåller datainsamling från 

totalt 6 konsumenter. Utifrån den information vi fått in av dessa anser vi det vara tillräckligt för 

att svara på vår problemformulering. 

4.1.2 Val av Aktörer 

Liksom vid val av konsumenter har vi vid val av aktörer också använt oss av en icke-

sannolikhetsbaserad metod där vi strategiskt valt ut de aktörer vi anser kunna ge oss svar som 

vi kommer kunna analysera i studien.  Vi valde att utgå ifrån de aktörer som har en ledande roll 

på marknaden. Vidare valde vi en aktör som enbart erbjuder e-handel av livsmedel som 

försäljningskanal och sedan två aktörer som även har befintliga butiker. Detta för att se om 

aktörerna ställer sig olika till leveransalternativen beroende på om de har befintliga butiker eller 

inte. Vi har utgått ifrån två kriterier då vi har valt vilka aktörer vi ville inkludera i studien; 1) 

Aktören ska vara bland de ledande på den svenska marknaden 2) aktörens affärsmodell är 

antingen enbart e-handel eller en försäljning från den traditionella livsmedelshandeln. 

För att nå fram till rätt person hos aktören som vi ville intervjua använde vi oss utav ett 

snöbollsurval. Snöbollsurval innebär att forskaren tar kontakt med en person med koppling till 

ämnet som därefter kan hänvisa till andra som har kunskap inom det studerade ämnet (Bryman 

& Bell, 2015, s. 434). För att vår insamlade data skulle ge rätt bild av aktörerna valde vi att 

intervjua personer som hade ett logistikansvar och därmed en kunskap över distributionsflöden. 

För att få tag på respondenterna kontaktade vi aktörernas kundtjänst via mejl. Vi bad om att få 

kontaktuppgifter till den person som hade logistikansvar och som de ansåg vara lämpliga för 

vår studie. Efter att vi fått kontaktuppgifter till rätt personer kontaktade vi dem via mejl, beskrev 

syftet med studien och frågade om de var intresserade av att delta. De personer vi intervjuat i 

arbetet är ansvariga för logistiken och har arbetat i den rollen under en längre tid. Vi anser 

därmed att de kan bidra med en korrekt information till studien. 

Då vi sökte kontakt med aktörer upplevde vi svårigheter att nå rätt person samt att de skulle 

vara villiga att delta. Eftersom antalet aktörer som uppfyller våra kriterier är begränsade fanns 

det endast ett fåtal potentiella respondenter. Ett flertal av dessa svarade att de var intresserade 

men att de inte hade möjlighet att delta i studien på grund av tidsbrist. Det här bidrog till att vi 

i slutändan samlade in intervjudata från tre aktörer. Eftersom dessa aktörer skiljer sig åt då ena 

aktören enbart erbjuder livsmedel via e-handel och de andra även har fysiska butiker anser vi 

att vi får tillräckligt med information för att kunna utföra studien. 

4.2 Forskningsdesign 
Forskningsdesignen innebär en struktur för den valda studien som vägleder forskaren hur denne 

ska göra metodval och analysera insamlad data (Bryman & Bell, 2013, s. 62). Syftet med vår 

studie är att skapa en djupare förståelse för konsumenter och aktörers attityder till olika 

leveransalternativ. Vi ser att syftet bäst uppnås genom kvalitativa intervjuer. Kvalitativa 

intervjuer möjliggör för respondenten att ta ett större utrymme i intervjusituationen (Holme & 

Solvang, 1997, s. 99). Vi vill att respondenterna ska känna sig fria att besvara frågorna så 

utförligt de önskar, vilket görs möjligt genom kvalitativa intervjuer. En intervju kan ske på flera 

olika sätt. Bryman och Bell (2013, s. 219) menar att en klassisk intervju är i ett sammanhang 

där intervjuaren och respondenten sitter mittemot varandra i en direktkommunikation. En annan 

intervjumetod som är möjlig är gruppintervjuer där flera respondenter sitter tillsammans med 

intervjuaren under samma samtal och tillsammans för en diskussion kring det ämne intervjun 

behandlar (Bryman & Bell, 2013, s. 219).  
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Eftersom våra respondenter bor i olika städer var det självklart för oss att använda 

telefonintervju som metod. Det skulle bli för tidskrävande och dyrt att åka runt till de olika 

respondenterna för ett direkt möte samtidigt som det var smidigt och mindre tidskrävande för 

respondenterna att besvara intervjun genom ett telefonsamtal. Telefonintervjuer är enligt 

Bryman och Bell (2013, s. 219) en metod som är av minst lika hög kvalitet som direkta 

intervjuer.  Det kan vara fördelaktigt att genomföra intervjun över telefon i de fall där intervjun 

genomförs av mer än en intervjuare (Bryman & Bell, 2013, s. 220). Detta då det är enklare att 

uppfatta ifall sin intervjukollega formulerar frågorna på ett svårbegripligt sätt som kan leda till 

att respondenten svarar på fel fråga. Genom att båda delta vid samtliga intervjutillfällen kunde 

vi korrigera varandra och se till att frågorna som ställdes inte blev förvridna och missvisande 

till det studerade ämnet. På så sätt kunde vi säkerhetsställa att intervjun gav oss svar på de frågor 

vi ämnade ställa. 

4.3 Intervjuförfarande   

4.3.1 Utformande av intervjumall 

Intervjuerna vi utformade var semistrukturerade. Semistrukturerade intervjuer innebär att det 

finns bestämda teman kring vad det ska ställas frågor om på intervjun, men det finns inget krav 

på att intervjumallen måste följas rakt av utan frågorna kan ställas i olika ordning och andra 

frågor kan bli aktuella beroende på vad respondenten svarar (Bryman & Bell, 2013, s. 475). Vi 

ville ha en möjlighet att gå djupare in på respondenternas svar och fråga följdfrågor till dem för 

att intervjuerna skulle bli så givande som möjligt. Detta gjorde att vi utformade en 

semistrukturerad intervjumall. På så sätt kunde vi gå in djupare på de områden som våra 

respondenter hade mest åsikter om. Detta stödjs av Bryman och Bell (2013, s. 262) som menar 

att öppna frågor möjliggör för respondenten att svara med sina egna ord och därmed ger 

intervjun utrymme för oförutsedda tankar och åsikter då respondenten själv får välja djupet på 

sina svar och förklaringar. 

För att intervjuer ska bidra med det data som önskas är det viktigt att intervjumallen täcker det 

studerade området (Holme & Solvang, 1997, s. 101). Vid utformandet av våra intervjufrågor 

utgick vi från den teoretiska referensramen och vår problemformulering. För att vara säkra på 

att intervjufrågorna skulle täcka vår teori gick vi igenom den stegvis och skrev frågor utifrån 

varje område. Vi började med att skriva lite inledande frågor kring e-handeln av livsmedel och 

leveranser för att sedan dela upp intervjun i hemleverans med tillsyn, hemleverans utan tillsyn 

och upphämtningscentraler. Detta för att vara säkra på att vi fick svar på frågor i förhållande 

till alla tre alternativen av leveranser.  

Eftersom vi har tre olika respondentgrupper (aktörer, konsumenter som har köpt livsmedel via 

e-handel och konsumenter som aldrig har köpt livsmedel via e-handel) utformade vi tre olika 

intervjumallar. Vi försökte utforma mallarna så att de skulle vara enkelt att analysera svaren 

med varandra och med teorin. Eftersom vi hade tre olika leveransalternativ valde vi att dela upp 

intervjun i de tre delarna. Anledningen till det var att vi ville att respondenterna skulle tycka att 

det var tydligt vilket leveransalternativ som frågan berörde och inte blanda ihop dem med 

varandra.  Vi valde även att fråga aktörerna hur de trodde konsumenterna ställer sig till 

leveransalternativen för att kunna jämföra de med svaren från de konsumenter vi valt att 

intervjua. Holme och Solvang (1997, s. 100) redogör för vikten av att forskaren inte ska styra 

intervjun utan istället låta respondenterna själva tala fritt och utveckla sina resonemang kring 

frågorna. Vi utformade öppna frågor så att respondenterna fick utveckla sina svar och på så sätt 

undvika att intervjumallen bestod av ledande frågor. Ett fåtal frågor kunde besvaras med Ja/Nej 

och på dessa valde vi att ställa följdfrågor där respondenten fick förklara sitt svar.  
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4.3.2 Utförandet av intervjuer 
Det är viktigt att intervjun tar plats i en ostörd miljö för att förhindra att intervjuns kvalitét 

försämras av störningar som exempelvis att intervjuaren inte hör vad respondenten svarar 

(Bryman & Bell, 2013, s. 484). Vi valde att utföra våra intervjuer via telefon och bad samtliga 

av våra respondenter att sätta sig på en avskild plats för att inte bli störda. Själva valde vi att 

utföra intervjun i en hemmamiljö. På det sättet riskerar vi inte att bli störda av omgivningen 

samtidigt som vi var väldigt bekväma i den miljön och ansåg det därför som den mest lämpliga 

platsen.  Det är enligt Bryman och Bell (2013, s. 484) viktigt att den tekniska utrustning som 

används vid intervjuerna är av bra kvalitét för ändamålet. Eftersom intervjuerna utfördes över 

telefon använde vi oss av högtalarfunktionen under alla samtal samtidigt som vi spelade in dem 

på en annan telefon. För att säkerhetsställa att inga tekniska problem skulle uppstå under vårt 

genomförande testade vi den tekniska utrustningen genom en provinspelning innan 

intervjuerna. Varje samtal inleddes med att vi presenterade oss själva och beskrev syftet med 

studien samt att tydliggöra att intervjun skulle spelas in. Vi berättade även vilken roll den 

specifika respondenten skulle ha i arbetet för att de skulle vara medvetna om vad materialet 

skulle användas till. Eftersom vi vid utskick av intervjuförfrågan erbjöd respondenterna att vara 

anonyma frågade vi vid intervjutillfället ifall de önskade att vara det. Vi turades om att utföra 

intervjuerna, men båda var med vid samtliga tillfällen. 

En intervju ska inte gå ut på att förhöra respondenten (Dalen, 2015, s. 46). För att undvika detta 

använde vi oss inte av standardiserade frågor, utan anpassade intervjufrågorna efter 

respondenterna i form av en semistrukturerad intervjumall. De grundläggande frågorna var 

desamma men om vi kände att vi ville veta mer om något respondenten svarade ställdes 

ytterligare frågor i ämnet och följdfrågor på dennes svar. Bryman och Bell (2013, s. 262) menar 

att det, vid genomförande av en semistrukturerad intervju, krävs att intervjuaren har ett stort 

engagemang för att hålla sig till sammanhanget i intervjun och inte låta svaren bli 

osammanhängande och luddiga. För att undvika detta var vi noga med att ställa följdfrågor som 

gjorde att vi höll oss till det område vi ämnade att få svar kring. 

Insamlandet av studiens empiriska data pågick under en två veckors period där vi lät 

respondenterna välja när intervjun passade dem bäst för att de inte skulle känna sig stressade 

att genomföra den på en oönskad tid. Intervjuernas längd skilde sig åt mellan de olika 

respondenterna. Dels på grund av att de tre olika respondentgrupperna (aktörer, konsumenter 

som har köpt livsmedel via e-handel och konsumenter som aldrig har köpt livsmedel via e-

handel) hade olika många frågor och dels på grund av hur utförligt individerna besvarade 

frågorna.  

Tabell 1 Sammanfattning av intervjuer 

Aktör/Konsument Position Intervjuform Intervjutid 

Aktör 1 

 

Logistikansvarig Telefonintervju 30 minuter 

Aktör 2 

 

Logistikchef Telefonintervju 35 minuter 

Aktör 3 Logistikansvarig Telefonintervju 30 minuter 

Konsument 1 Har köpt livsmedel 

via e-handel 

Telefonintervju 45 minuter 

Konsument 2 Har köpt livsmedel 

via e-handel 

Telefonintervju 35 minuter 
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Konsument 3 Har köpt livsmedel 

via e-handel 

Telefonintervju 30 minuter 

Konsument 4 Har aldrig köpt 

livsmedel via e-

handel  

 

Telefonintervju 

 

20 minuter 

Konsument 5 Har aldrig köpt 

livsmedel via e-

handel 

 

Telefonintervju 

 

25 minuter 

Konsument 6 Har aldrig köpt 

livsmedel via e-

handel 

 

Telefonintervju 

 

20 minuter 

 

4.3.3 Intervjuarens roll  

Vid en kvalitativ undersökning krävs att intervjuaren är relativt flexibel under intervjun 

(Bryman & Bell, 2015, s. 497). Detta innebär att författaren noga följer intervjun och följer upp 

ämnen respondenten bidrar med som kan anses relevanta för studien. Vidare innebär att 

intervjuaren ska ställa frågorna utefter hur intervjun tar form och inte endast utgå ifrån 

intervjumallen (Bryman & Bell, 2015, s. 497). Vid intervjuerna har vi vid de tillfällen där vi 

ansett det behövas djupare information frångått intervjumallen för att följa upp konsumenternas 

resonemang. Intervjuaren har som målsättning att intervjun ska vara naturlig och inte kännas 

tvingad samtidigt som det är viktigt att respondentens åsikter och bidrag till studien blir klart 

presenterade (Holme & Solvang, 1997, s. 105). För att de intervjuade individerna ska känna sig 

trygga med materialet vi använder oss av tydliggjorde vi innan intervjuerna att de fick möjlighet 

att läsa igenom sin bidragande del innan publicering. Dalen (2015, s. 46) betonar vikten av att 

intervjun inte ska kännas som ett förhör. Som intervjuare räcker det inte med att endast ställa 

frågor och samla in svaren från respondenterna, utan det krävs att intervjuaren sätter sig in i 

respondentens situation för att sanningsenligt kunna uppleva det respondenten bidrar med under 

intervjun (Holme & Solvang, 1997, s. 105). För att göra den intervjuade bekväm i situationen 

inleddes intervjuerna med ett antal inledande frågor, vidare var individernas bidrag frivilligt 

och vi undvek att styra respondenterna till att svara på ett visst sätt. Holme och Solvang (1997, 

s. 105) menar i och med detta att intervjuer vid kvalitativa studier innebär en svår uppgift för 

forskaren.  

Intervjuaren får inte dela med sig av sina egna åsikter och uppfattningar av ämnet vid intervjun 

då detta kan leda respondenten och påverka hur denne svarar (Holme & Solvang, 1997, s. 105). 

Intervjuerna har gått ut helt på att samla respondenternas uppfattningar och åsikter utan 

påverkan från våra egna. Vi har lyssnat till respondenterna utan att blanda in våra egna tankar 

vid intervjutillfällena.  

4.4 Forskningsetik  
Det är viktigt att vara medveten om och att ta hänsyn till den potentiella påverkan som studien 

har på respondenten och andra som kan beröras av studien. Etiska principer blir därför viktiga 

att följa för att ingen ska komma till skada. Bryman och Bell (2013, s. 143-144) tar upp brist av 

samtycke, intrång i privatliv, falska förespeglingar och säkerhetsställande av att ingen kommer 

till skada som de fyra huvudområdena vid diskussion av etiska principer. För att vara säkra på 

att respondenterna har samtycke har vi tydligt förklarat studiens syfte och vad vi ämnar att svara 

på. Vi har inte haft i avsikt att undersöka något annat än vad vi presenterat för respondenterna 

och har därmed inte vilselett dem genom att använda deras svar till något annat än vad de blivit 

meddelade om. Samtycke handlar om att respondenterna är fullt medvetna om vad deras svar 

används till och godkänner detta (Bryman & Bell, 2013, s. 147). Samtyckeskravet anser vi att 
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vi har uppfyllt i och med den information vi delgivit våra respondenter. Intrång i privatlivet kan 

relateras till samtyckeskravet och behandlar respondenternas rätt till sitt privatliv och att 

intervjuaren måste visa respekt för detta (Bryman & Bell, 2013, s. 151). Vi var tydliga redan 

vid intervjuförfrågan att respondenterna hade möjlighet att vara anonyma. Vi beskrev även vad 

intervjun skulle användas till och att det data som samlats in inte kommer till att användas i 

något annat sammanhang än vad som klargjorts i och med den här studien.  

Falska förespeglingar innebär att forskaren beskriver studien på ett felaktigt sätt för 

respondenterna (Bryman & Bell, 2013, s. 152) och därmed använder data i ett annat 

sammanhang än vad respondenten är medveten om. Enligt Dalen (2015, s. 25) måste forskarna 

tydligt ge respondenterna all information de behöver för att kunna fatta ett medvetet beslut om 

de vill medverka eller inte. Det får alltså inte komma fram ny information senare som skiljer 

sig från vad som informerats vid tillfället där respondenten väljer att delta. Respondenternas 

medverkan ska vara helt frivillig och ingen ska tvingas medverka eller dela med sig av 

information som denne inte samtycker till. Skada kan vara både i fysisk och psykisk form och 

det är intervjuarens ansvar att respondenterna inte ska känna att de på något vis tagit skada av 

sitt medverkande (Bryman & Bell, 2013, s. 144). Vi har sett till att respondenterna inte kommer 

till skada genom att låta dem avstå från att svara ifall de inte vill ge svar på någon fråga samt 

låtit dem svara på frågorna så utförligt de vill utan någon påtryckning. Då vi utgått från dessa 

fyra etiska principer vid utförandet av vår studie anser vi studien vara i samtycke med samtliga 

respondenter.  

4.5 Transkribering  
Kvalitativa intervjuer leder generellt sätt till stora mängder data som kan bli svårt att 

transkribera. För att undvika problematik vid transkribering har vi efter varje intervjutillfälle 

transkriberat all data. På så sätt kunde vi urskilja hur mycket av studien som intervjuerna i sig 

täckte och hur många intervjuer vi skulle komma till att behöva för att kunna analysera dem. 

Eftersom transkriberingen skedde i direkt samband med intervjutillfällena var vi fortfarande 

väldigt bekanta med dess innehåll vilket vi ansåg förenklade processen. Då våra intervjuer 

skedde över telefon innebar transkriberingen att vi lyssnade igenom det inspelade materialet 

som vi hade på en annan enhet. Att spela in intervjuerna gjorde att vi under intervjutillfället 

kunde fokusera helt och hållet på att vara närvarande och ställa lämpliga följdfrågor. Då 

intervjuaren ska fokusera på respondenterna är det svårt att samtidigt anteckna vad som sägs 

under intervjun (Bryman & Bell, 2013, s. 489-490). Vi ansåg oss kunna få mer ut av 

intervjuerna genom att spela in dem istället för att lägga delar av vårt fokus på att anteckna.  

En fördel som Bryman och Bell (2013, s. 489) lyfter angående inspelning och transkribering är 

möjligheten att lyssna på det inspelade materialet så många gånger forskaren önskar. Det är 

viktigt att lyssna igenom materialet flera gånger för att kunna säkerhetsställa kvaliteten i 

transkriberingen (2013, s. 491). Efter att vi transkriberat intervjuerna lyssnade vi igenom 

materialet igen samtidigt som vi kontrollerade att vår transkription stämmer överens med 

verkligheten. Detta för att säkerhetsställa att vi angav rätt information från respondenterna. Vid 

transkriberingen har vi också valt att ta bort de inledande samtalen då vi valt att endast 

presentera det från intervjuerna som vi ansåg bidra till studien. Vi har även valt att utesluta ord 

som inte har någon betydelse, exempelvis “ehh” eller mumlande. Uteslutandet av onödiga ord 

stöds av Bryman och Bell (2013, s. 492). I transkriberingen har vi valt att använda oss utav “I” 

för intervjuare och “R” för respondent för att redogöra för vem som sagt vad. Vanligt 

förekommande är att använda sig utan siffror vid transkribering, men vi ansåg det vara enklare 

att inte blanda ihop dem genom att använda oss utav första bokstaven istället.  
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4.5.1 Tematisk analys  

Vi har valt att anväda oss utan en tematisk analys vid analysen av vårt data. En tematisk analys 

används för att bryta upp data och skapa teman för att skapa förståelse för ett problem (Attitude-

Stirling, 2001, s. 387-388). Vi anser att en tematisk analys är lämplig får studien då en stor 

mängd data ska analyseras. Analysmetoden gör det enklare för läsaren att förstå de 

huvudsakliga delarna i problematiken. Tematisk analys är ett av de vanligaste 

tillvägagångssätten vid analys av kvalitativ data (Bryman & Bell, 2015, s. 599). Analysmetoden 

går ut på att forskaren urskiljer teman i sitt insamlade data och dessa teman blir huvudpunkter 

för en analys (Bryman & Bell, 2015, s. 599). Olika teman identifieras genom att data införs i 

en mall där forskaren enklare kan urskilja återkommande likheter eller skillnader i det 

insamlade materialet (Bryman & Bell, 2015, s. 599). Genom att läsa studiens transkriberade 

data ett flertal gånger kunde vi identifiera återkommande teman som ligger till grunden för vår 

analys. Ryan och Bernard (2003, citerad i Bryman & Bell, 2015, s. 599-601) rekommenderar 

att författaren kollar på bland annat upprepningar, likheter och skillnader och utebliven data. Vi 

har haft dessa i åtanke när vi identifierat teman för analysen. Enligt Bryman och Bell (2015, s. 

601) är det viktigt att identifiera teman som är relevanta för den specifika studien och inte bara 

uppnår kriterier. De teman vi valt ut är kopplade till respondenternas attityder till 

leveranslösningar och därmed relevanta teman att bygga upp analysen på.  

4.6 Kritik mot primärkällor  
Data från en kvalitativ undersökning i form av intervjuer består av respondenternas egna 

uppfattningar och hur de tolkar ämnet. Den klassiska synen på intervjurespondenter är enligt 

Alvesson (2011, s. 39) att de osjälviskt bidrar öppet med den information de har att delge. 

Många respondenter är säkerligen med i undersökningen enbart för att bidra till studien, men 

det är fortfarande en risk att respondenter kan delta i studien för egen fördel som exempelvis 

marknadsföring och därmed ger felaktig information i intervjun. Det blir därmed viktigt att 

kritisk granska informationen som respondenterna uppger för att stärka studiens trovärdighet. 

För att kritiskt granska den information vi fått utav intervjuerna har vi valt att använda oss av 

Jacobsen et als., (2002, s. 359) kriterier om kritiskt granskade av intervjuer. De kriterier som 

diskuteras är närhet, kunskap, vilja och kontext. Genom att kritiskt granska vårt data utifrån 

dessa fyra kriterier anser vi oss kunna generera en så rättfärdig bild som möjligt utifrån 

respondenternas svar. Närhetskriteriet innebär att respondenterna ska ha en nära koppling till 

ämnet i form av antingen kunskap eller erfarenheter (Jacobsen et al, 2002 s.359). Då vi valt att 

intervjua personer med en logistikposition hos respektive aktör ser vi att vi har uppnått 

närhetskriteriet. Av konsumenterna vi valt att intervjua är har hälften erfarenhet av e-handel av 

livsmedel och kan då ge en korrekt bild av sina attityder till leveranserna. Den andra hälften 

som inte har erfarenhet av e-handel av livsmedel uppnår närhetskriteriet i och med att de frågor 

de svarar på syftar på att undersöka attityderna hos konsumenter utan sådan erfarenhet. 

Kunskapskriteriet innebär att respondenterna ska ha den kunskap som krävs för att kunna ge 

svar på intervjufrågorna (Jacobsen et al., 2002 s. 359). Det här anser vi följa närhetskriteriet 

och uppfylls i vår studie då respondenterna för aktörerna arbetar med aktörens logistik samt att 

konsumenterna fått förklarat för sig vad de olika leveransalternativen innebär och kunde därmed 

utgå från sig själva för att svara på frågorna.  

Kriteriet vilja innebär att respondenterna ska vara benägna att dela med sig av informationen 

som krävs (Jacobsen et al., 2002 s. 359). Inför intervjuerna tydliggjorde vi att deltagandet var 

frivilligt samt gav dem möjligheten att få frågorna i förväg för att kunna göra en bedömning av 

vad de kan svara på. Därmed anser vi att respondenterna har medverkat i studien på egen vilja. 

Det sista kriteriet är kontext. Kriteriet innebär att respondenten ska känna sig bekväm med den 

miljö undersökningen utförs i samt känna sig trygga att dela med sig av information till studien 
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(Jacobsen et al., 2002 s. 359). Då vi genomförde samtliga intervjuer över telefon fick 

respondenterna själv bestämma var de ville befinna sig under intervjutillfället. Då vi även 

tydligt klargjort syftet med studien och vad respondentens information ska användas till anser 

vi att kriteriet kontext är uppnått.  

Det vi också tagit i åtanke vid bedömningen av data insamlat från aktörer är att logistik kan 

vara ett ämne som aktörerna inte vill dela med sig för mycket om. Grunden till det kan bero på 

att aktörer inte vill dela med sig för mycket om sitt logistikarbete då logistiken är ett starkt 

konkurrensmedel inom e-handel av livsmedel. Det kan hända att respondenterna inte vet svaret 

på en fråga, men istället för att inte svara alls anger de ett svar som de tror stämmer överens 

med vad forskaren vill höra. Då vi intervjuar personer med en logistiktjänst hos aktörerna kan 

de känna sig pressade att kunna svara på samtliga frågor och därmed ange svar som inte är helt 

sanningsenliga. Det här ser vi mestadels berör aktörernas respondenter då vi inte tror att 

konsumenterna känner samma skyldighet att vara insatta i ämnet på en högre nivå.  
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5. Empiri 
I empirin presenteras vårt insamlade data. Empirin är uppbyggd utifrån de studerade 

respondenterna där varje konsument och aktör beskrivs var för sig. De tre aktörerna 

presenteras först, därefter tre konsumenter som har konsumerat e-livsmedel och slutligen tre 

konsumenter som inte konsumerat e-livsmedel. Vidare följer strukturen densamma som 

intervjuguiden med de tre leveransalternativen som utgångspunkter. I slutet av kapitlet 

sammanfattas samtliga intervjuer i en modell.  

 

5.1 Aktör 1  
Aktör 1 är en e-livsmedelsaktör som enbart bedriver sin verksamhet genom e-handel. Aktören 

är väl etablerad på marknaden och har varit verksam som en av de första aktörerna inom 

branschen på den svenska marknaden. Aktören levererar matkassar till ett tiotal städer i 

Svealand och Götaland. För tillfället finns inga konkreta planer för en utökad distribution till 

Norrland med anledning att de inte har någon distributionscentral som skulle täcka området. 

Personen vi valt att intervjua har en betydande roll inom logistik med Svealand som 

ansvarsområde. Personen har jobbat hos aktören i ungefär tre år. 

Aktören började med e-handel av livsmedel för ett antal år sedan när det inte fanns lika många 

aktörer på marknaden. Till en början var det låg konkurrens på marknaden vilket gjorde att 

aktören kunde etablera sig stadigt och vinna marknadsandelar.  Aktören beskriver det som en 

utmaning att skapa ett medvetande hos konsumenter då de inte har befintliga butiker samtidigt 

som varumärket var helt nytt och okänt hos kunder. På grund av detta har de fokuserat mycket 

på marknadsföring för att skapa medvetande. Samtidigt är aktören osäker på hur marknadens 

framtid ser ut då många stora butikskedjor börjar med e-handel, något som aktören känner av. 

Angående den ökande konkurrensen menar aktören att “Den har på det senaste året ökat 

ganska markant och det ser inte ut att lugna ner sig. Eftersom det är små marginaler vi jobbar 

med finns det lite utrymme för att pressa priser, istället jobbar vi med service”. På grund av de 

små marginalerna menar aktören att logistiken blir en viktig del för att skapa ett värde för att 

konkurrera. Aktören fortsätter med att konstatera att ” Den ökade konkurrensen gör också att 

logistiken blir viktigare då kunderna jämför mycket beroende på hur snabba och felfria 

leveranserna är”. 

Aktören förklarar en typisk leverans utifrån en rad steg. Det börjar med att konsumenten lägger 

en beställning och får då välja mellan vilka tider de önskar få sin leverans. Väljer de ett längre 

tidsintervall är priserna något lägre än vid snabbare leveranser med kortare tidsintervall. 

Bilarnas rutter planeras under natten och beställningarna packas morgonen därpå för att sedan 

vara redo för utkörning. Distributionen sker av aktörens egna bilar. Aktören berättar att de till 

en början använde sig utav externa åkerier men har valt att köpa in egna bilar med motiveringen 

” Det ger oss möjlighet till mer kontroll och bilarna gör mycket reklam då de åker runt”. 

Aktören berättar även att de får en bättre kontroll över chaufförerna, vilket de menar är viktigt 

då chaufförerna representerar aktören. 

5.1.1  Hemleverans med tillsyn 

Aktören använder sig av hemleverans som leveransalternativ vid distribution till kund och i 

majoriteten av fallen sker hemleveranserna med tillsyn. Aktören menar att det är svårt att uppnå 
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lönsamma leveranser och säger att det blir ännu svårare för de som inte har befintliga butiker 

då de inte har någon verksamhet som kan täcka upp för de förluster som hemleveranserna i 

dagsläget innebär. ”Vi kan inte sätta för höga priser för att täcka upp kostnaderna för 

leveranserna då kunderna skulle gå till en konkurrent. Därför tar vi i dagsläget förlusten och 

gör investeringar för att utveckla lönsamma lösningar”. Angående hemleveranser med tillsyn 

i framtiden är aktören inte helt övertygad om att det kommer fungera på längre sikt, utan att 

andra alternativ bör ses över. Dock poängteras vikten av hemleveranser med tillsyn för dem 

som aktör, då service är en stor del av deras vision. Förutom svårigheter att göra hemleveranser 

med tillsyn lönsamma nämner aktören planeringen av logistiken som en svårighet vid 

leveranserna. Eftersom det varje dag är nya adresser på olika områden blir planeringen för 

rutterna viktig att optimera för att inte bidra med onödiga kostnader samtidigt som de måste 

vara så tidseffektiva som möjligt under själva körningen. Rent ekonomiskt finns mer att önska 

när det kommer till hemleveranser med tillsyn, Något mer positivt däremot är den kundrespons 

aktören får baserat på den höga servicen. Kunderna uppskattar den höga servicegraden, något 

som aktören fokuserar mycket på. 

5.1.2 Hemleverans utan tillsyn 

Ifall konsumenten inte är hemma vid bestämd leveranstid har aktören som regel att varorna ska 

lämnas utanför dörren och blir då en icke-genomförbar hemleverans med tillsyn. Ett 

meddelande skickas till konsumenten om att varorna är levererade. Dock kan inte alla varor 

lämnas ut, aktören förtydligar att det är varor med åldersgräns som tas tillbaka och konsumenten 

krediteras för detta. Det finns alltså ingen möjlighet för konsumenten att hämta upp sina varor 

någon annanstans utan de får tillbaka pengarna. Detta är dock inte en lösning som aktörerna 

föredrar utan ser icke-genomförbar hemleverans med tillsyn som en nödlösning. ”Är 

konsumenten inte hemma vid leveransen har vi inget annat val än att lämna den där. 

Alternativet skulle vara att ta tillbaka allt med det blir för dyrt för oss samtidigt som 

konsumenten inte får någon beställning”, förklarar aktören. Samtidigt tror aktören inte att det 

är ett attraktivt alternativ för konsumenterna då de har uppfattningen av att konsumenter ser det 

som osäkert samtidigt som varornas kvalitet kan försämras om de står länge utanför kyl och 

frys. Aktören anser att allt handlar om den tid det gäller, är konsumenten i närheten och har 

möjlighet att ta in varorna relativt snabbt så kan det vara en attraktiv lösning istället för att inte 

få någon beställning alls. 

Personliga mottagningsboxar ser aktören inte som ett alternativ utan skulle då hellre se 

upphämtningscentraler som en lösning. Detta dock endast som ett komplement då hemleverans 

med tillsyn fortfarande ska vara den huvudsakliga leveransen enligt aktören. Personliga 

mottagningsboxar tror aktören blir för dyrt och uttrycker att; ”Det blir väldigt svårt att se hur 

våra kunder ska vilja ha en box på gården och dessutom lägga ut mycket pengar på det då 

kunder vanligtvis beställer max en gång i veckan”. En fördel med personliga mottagningsboxar 

tycker aktören är att varorna förvaras i rätt temperatur och förblir fräscht i en längre tid. Aktören 

ser en möjlighet att det inte ställer samma krav på tidsfönster då en leverans som sker tidigt på 

eftermiddagen kan stå i boxen fram tills kvällen utan några problem. ”Det kan göra att fler 

konsumenter väljer en tidigare leverans och leveranserna blir mer utspridda över dagen. I 

dagsläget sker majoriteten av leveranser på kvällen vilket gör att vi måste ha väldigt hög 

kapacitet under de senare timmarna medan bilarna står stilla mycket på dagtid”. 

5.1.3 Upphämtningscentraler 

Aktören ställer sig positiva till upphämtningscentraler och menar att lösningen hade gjort det 

enklare för dem att nå fler postnummer där det idag inte sker någon distribution. De som inte 

bor innanför de områden där bilarna levererar kan istället hämta sina varor på centralen vilket 

ger aktören möjlighet till en ökad konsumentbas. Samtidigt säger aktören att det blir enklare att 
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distribuera då bilarna kör till ett och samma ställe vilket i deras mening blir mindre omvägar 

och förseningar. Dock ser aktören en stor nackdel i alternativet, vilket är servicen. De får mindre 

möjlighet att sticka ut från sina konkurrenter vilket gör att konsumenterna kommer gå efter den 

aktör som kan erbjuda lägst kostnader. Att pressa priserna blir en svårighet för aktören då de 

inte har tillräckligt med marginaler att arbeta med. Att sätta något pris till konsumenterna på en 

leverans i form av upphämtiningscentraler tror aktören inte är möjligt. ”Det måste nog vara 

gratis för att vara ett alternativ för våra kunder”, säger de. Detta eftersom aktören är relativt 

säker på att de konsumenter som bor inom de områdena som täcks av deras distribution inte är 

intresserade av upphämtningsscentraler ifall det skulle innebära en kostnad, då kan de lika gärna 

välja en hemleverans då prisskillnaden inte är så stor. ”Det kanske är mer attraktivt för de som 

bor utanför storstäderna och som jobbar inne i centrum, kör bil och tar vägen förbi på väg 

hem”. 

5.1.4 Avslutande 

Av de tre leveransalternativen som redogjorts för tycker aktören att hemleverans med tillsyn är 

det bästa och samtidigt det alternativ som konsumenterna föredrar. ”Från vår sida finns det 

mycket att jobba på med hemleverans med tillsyn men det är efterfrågan som styr och 

konsumenterna efterfrågar hemleveranser. Att de ska vara med tillsyn anser vi är viktigt för att 

kunna erbjuda konsumenten extra känsla av service för att de ska vilja återkomma till oss i 

framtiden”. Aktören fortsätter med att poängtera att det som har störst betydelse för vilket 

leveransalternativ konsumenten föredrar helt beror på vad som passar konsumentens vardag. 

Eftersom de största segmenten för aktören är barnfamiljer och äldre personer, som aktören 

menar har en livssituation som innebär att det ofta är någon hemma under kvällarna, ser de 

hemleverans med tillsyn som mest attraktivt för sin största målgrupp. Utöver detta har aktören 

märkt att allt fler konsumenter efterfrågar mer information om leveranserna och vill kunna följa 

leveranserna samtidigt som de vill kunna ta del av förändringar. ”Som det ser ut nu så kan de 

följa leveransen delvis genom att se hur många stopp det är och vilket stopp de är på listan, 

men någon liveuppdatering om hur det går för leveransen är inte tillgänglig för dem i dagens 

situation”. Eftersom hemleveranser med tillsyn är vad aktören vill fortsätta med i framtiden 

jobbar de på att möta konsumenternas efterfrågan på ökad informationsmöjligheter. 

5.2 Aktör 2  
Aktör 2 bedriver handel av livsmedel genom e-handel samtidigt som de har traditionella butiker. 

De befintliga butikerna återfinns i hela Sverige och e-handeln har en stor utbredning över 

landet. Leveranser sker vardagar tidigast dagen efter att beställningen är lagd. Personen vi 

intervjuat har en chefsroll inom logistik hos aktören där denne har varit anställd i ett flertal år. 

Personen har aktörens e-handel som fokusområde och har den kunskap som krävs för att 

besvara frågorna och kommer därmed representera aktören i uppsatsen. 

Aktören beskriver konkurrensen på marknaden som stadigt ökande och hur det blir tydligt att 

allt fler livsmedelsaktörer satsar mer och mer på e-handel. Aktören förklarar att ”En stor 

anledning till att vi startade e-handel var för att vi ser att det är framtidens livsmedelshandel 

och vi känner att vi måste ta del av den för att behålla en stark position inom 

livsmedelsbranschen”. Logistiken beskrivs som det viktigaste men samtidigt svåraste med e-

handel. Att strukturera en logistik som är lönsam samtidigt som konsumenterna inte ska 

skrämmas iväg av för höga leveranskostnader är en stor utmaning som aktören menar måste ses 

över. Vidare menar aktören att framtiden är oviss och ingen vet hur marknaden kommer 

utvecklas. Det gör det osäkert att ta stora beslut som skulle vara väldigt fördelaktiga så länge 

marknaden är under stadig tillväxt, men eftersom det är relativt nytt är det riskabelt att fatta 

beslut som har stor påverkan på framtiden.  
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5.2.1 Hemleverans med tillsyn 

 Hemleverans är de leveranser som aktören valt för sina matkassar och i så hög grad som möjligt 

sker dessa med tillsyn. Aktören ser hemleveranser med tillsyn som det leveransalternativ de vill 

fortsätta arbeta med i framtiden och har därmed en positiv attityd till leveransalternativet. 

Aktören säger att hemleveranser med tillsyn innebär en service som inte går att jämföra med 

andra lösningar. ”Hemleveranser med tillsyn uppskattas av konsumenterna och vi ser hur 

marknaden växer stadigt”. Däremot konstaterar aktören att hemleveranser med tillsyn är 

väldigt kostsamt och i dagsläget finns ingen lösning som når upp till de önskade resultat som 

aktören strävar efter. De ser dock en möjlighet i att marknadens tillväxt gör att 

leveransadresserna blir tätare vilket gör det enklare att planera leveransbilarnas rutter. Aktören 

menar att hemleveranser med tillsyn i dagsläget innebär mycket planering och att det är svårt 

att uppskatta tiderna. Eftersom konsumenterna i många fall är väldigt utspridda blir 

körsträckorna långa där det fort kan bli försenat om det är mycket trafik. Hur länge chauffören 

stannar hos varje konsument har också betydelse och det arbetas ständigt med att effektivisera 

tiden för att dra ner på kostnaderna. ”Får vi ordning på kostnaderna genom att utveckla en 

effektiv och attraktiv logistik finns det inget som kan konkurrera mot smidiga hemleveranser”. 

Aktören berättar att de flesta kundärenden som kommer in till dem är angående förseningar och 

tiden då leveransen sker. Därmed ser de tid och flexibilitet som ett av de viktigaste områdena 

att arbeta på för att vara attraktiva för konsumenter. De arbetar idag med ett två timmars 

tidsfönster som konsumenten får välja helt fritt. De anser det vara attraktiva från en konsuments 

perspektiv att erbjuda leveranser alla veckodagar. 

5.2.2 Hemleverans utan tillsyn 

Icke-genomförbara hemleveranser med tillsyn ställer sig aktören tvekandes till och menar att 

de i den mån det går undviker att lämna leveranser utan tillsyn. Går det däremot inte att få tag 

på konsumenten vid leverans är det okej att chauffören lämnar beställningen utan tillsyn utanför 

konsumentens bostad. Varor med åldersgräns tas tillbaka till butik där konsumenten får 

möjlighet att hämta upp dem. Dock är detta inget som aktören föredrar och vill inte göra icke-

genomförbara hemleveranser med tillsyn som något de erbjuder kontinuerligt. ”Det ger känslan 

av en lägre kvalitet och det lever inte upp till den service vi vill erbjuda våra kunder”. Aktören 

beskriver det också som ett extra moment för dem då det kräver mer planering och arbete med 

att köra tillbaka varor och antingen bestämma när konsumenten kan hämta upp varorna eller 

hur returen ska ske. Vidare menar de att leveransalternativet försvårar för aktören att skapa 

långvariga kundrelationer då konsumenten inte får någon personlig kontakt. ”Bemötandet är 

enligt oss väldigt viktigt och vi anser att ett trevligt bemötande är viktigt för att konsumenten 

ska vilja fortsätta konsumera tjänsten”. Ett stort problem som uppstår vid leveranser utan tillsyn 

är den bristande säkerheten. Konsumenter som ringer in angående icke-genomförbara 

hemleveranser med tillsyn är missnöjda för att matkassarna är blöta, att något saknas eller att 

varorna inte är i önskad kvalitet. Allt detta är mycket enklare att förhindra om ett direkt 

överlämnande sker till konsumenten i egen person. 

Aktören såg både fördelar och nackdelar med en personlig mottagningsbox som alternativ vid 

leveranser utan tillsyn, dock väger nackdelarna tyngre och aktören såg inte lösningen som 

attraktiv. Utifrån aktörens perspektiv skulle lösningen vara smidig och det skulle innebära 

lättare planering då det inte ställer samma krav på tidspassning som vid hemleverans med 

tillsyn. ”Det löser problemet med säkerheten och kvaliteten skulle troligtvis upplevas som 

betydligt bättre än om matkassen lämnas utan tillsyn och box vid bostaden”. Det som enligt 

aktören kommer vara avgörande är kostnaden boxen innebär. De har svårt att se konsumenter 

vara villiga att betala för en box och det blir väldigt svårt att få nya kunder. Ytterligare en 

nackdel aktören ser är att boxen måste placeras någonstans och de tror inte att alla konsumenter 

skulle uppskatta att ställa en box på sin tomt. ”Det skulle vara ifall de var väldigt säkra på att 
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de alltid ville köra matkasse varje vecka men det är få som skulle nappa på ett sådant 

erbjudande”. Aktören fortsätter med att poängtera att en leverans utan tillsyn, med box eller 

utan, är för opersonlig för att kunderna ska få ett incitament till att vara en trogen kund. ”Hela 

upplevelsen med hemleverans blir då likadan, oavsett vilken aktör konsumenten väljer att 

handla ifrån”. Det är alltså utifrån konsumenternas perspektiv som aktörerna inte tror en 

hemleverans utan tillsyn i form av privata mottagningsboxar skulle vara ett bra alternativ. 

5.2.3 Upphämtningscentraler 

Själva idén om att konsumenten kan hämta sina matkassar själva på en upphämtningscentral 

anser aktören vara bra då det bidrar till en flexibilitet samtidigt som aktörens arbete med 

logistiken underlättas dramatiskt. De tror att det uppskattas av konsumenter som har en aktiv 

livsstil där de blir smidigast att hämta sin kasse exempelvis på väg hem från jobbet och 

konsumenten behöver därmed inte sitta hemma den kvällen och vänta på leverans. Även de 

konsumenter som bor längre från stadens centrum kan se alternativet som fördelaktigt då det 

längre avståndet innebär att leveranskostnaden blir högre för dessa konsumenter. Trots att 

aktören ser mycket positivt med upphämtningscentraler är det inget som aktören skulle vara 

intresserad av för sina leveranser. Detta grundar sig i att de har befintliga butiker där de redan 

i dagsläget erbjuder konsumenter att hämta sina leveranser. De ser därmed att 

upphämtningscentraler bara skulle gynna konkurrenterna genom att ge dem en liknande fördel 

som aktörens befintliga butiker ger dem. I dagsläget anser sig aktören ha en stor fördel med att 

konsumenterna kan välja vilken butik de vill hämta sina leveranser i vilket de anser bidra med 

både service och bekvämlighet då butiker finns i stor spridning. ”Det är praktiskt och 

fördelaktigt att vi har tillgång till butikslokaler som kan fylla syftet som distributionsenheter”. 

Dock konstaterar aktören att detta endast är en tjänst som erbjuds som kompletterande och att 

det inte är aktuellt att endast använda sig av detta leveransalternativ. Vid upphämtning 

tillkommer en plockavgift på en mindre summa för att täcka arbetskostnader och aktören har 

svårt att se hur konsumenter ska vara villiga att finna anledning till att besöka butiken och betala 

för att få varorna plockade istället för att bara plocka dem själva då de ändå är där. ”Visst att 

det är tidskrävande att handla men få individer lever en så stressig livsstil att de inte har tid att 

handla mat. Det skulle vara av lathet eller då bekvämlighet som konsumenter väljer tjänsten 

men jag har fortfarande svårt att se det genererar lojala återkommande kunder”. Aktören 

konstaterar att butikerna gör det möjligt för dem att erbjuda upphämtning som en extra service 

som komplement till deras hemleveranser. En central där alla aktörer på marknaden skulle få 

möjlighet att erbjuda en liknande service ser de därmed endast som ett hot för deras verksamhet. 

”I dagsläget ligger vi i framkant och det vore inte alls logiskt av oss att riskera att förlora våra 

fördelar mot andra konkurrenter. Konkurrensen är nog hård som den är” 

5.2.4 Avslutande 

Baserat på aktörens erfarenhet och den respons de fått av sina kunder anser de hemleverans 

med tillsyn som det absolut mest attraktiva leveransalternativet. Detta både för konsumenterna 

men också för aktörerna så länge det finns en fungerande logistikstruktur bakom. 

”Konsumenter vill bli erbjudna så hög service till en så liten ansträngning som möjligt och 

detta ska helst ske gratis”. Aktören menar vidare att konsumenter ställer allt högre krav på 

leveranserna och aktörerna blir pressade att prestera. Eftersom snabba och smidiga 

hemleveranser med tillsyn, enligt aktörens förväntningar, är vad som kommer efterfrågas allt 

mer krävs att aktörer finner sätt som passar dem att sticka ut och kunna bidra med ett mervärde. 

Detta är dock svårt då konsumenter har olika värderingar. ”Det kan krävas att vi nischar in oss 

mer och fokuserar på att bli märkbart bäst på låt oss säga pris eller snabba leveranser samma 

eftermiddag som beställning. Problem medföljer då dessa går emot varandra vilket gör att 

beslut måste fattas och vi måste bestämma riktning”. Anledningen till varför de andra 

leveransalternativen inte är lika aktuella enligt aktören är eftersom de uppfattar att alternativen 
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innebär större uppoffringar för konsumenterna. De menar att konsumenter får mest ”valuta för 

pengarna” vid hemleveranser med tillsyn och därmed det mest attraktiva alternativet. 

Tidsbesparing, känsla av service och att få sin mat utan att lämna hemmet är vad aktören tror 

bidrar mest till att konsumenter väljer e-handel och alla dessa uppfylls genom hemleverans med 

tillsyn. Detta förutsatt att aktören kan erbjuda ett kort tidsintervall för när leveranserna sker.  

5.3 Aktör 3  
Aktör 3 är en aktör som länge drivit traditionell handel och under de senaste åren kommit in på 

marknaden för e-handel av livsmedel. Idag har aktören traditionella butiker i hela Sverige samt 

erbjuder e-handel av livsmedel. Konsumenten kan välja att hämta upp sin beställning i en butik 

nära sig eller få den hemlevererad till bostaden. Aktören erbjuder ett antal tider för upphämtning 

i butik eller hemleverans där konsumenten själv väljer vilken som passar denne bäst. Vid 

hemleverans transporteras sedan varorna i bilar med kyl och frysutrymmen så att maten alltid 

håller rätt temperatur och kvalitet. Väljer du att få en hemleverans får du leveransen inom ett 

3- 3.5 timmars tidsfönster och det kostar cirka 130 kronor. Att hämta beställningen i butik är 

gratis och konsumenten kan hämta ut leveransen under hela dagen inom valt tidsfönster.  

Vi har intervjuat en person som är logistikansvarig på en av aktörens befintliga butiker. 

Personen har arbetat med aktörens logistik i över tio år och är därmed kunnig inom ämnet. 

Aktören kom in på marknaden för e-handel av livsmedel för inte alltför länge sedan och var 

därmed steget efter redan etablerade aktörer på marknaden. Dock ser aktören det som en fördel 

att de redan har befintliga butiker och ett väletablerat varumärke. “Att konsumenterna känner 

sig trygga och redan har en bra bild av vårt varumärke har varit en stor fördel för oss” menar 

aktören och fortsätter med att konstatera att aktörer som inte har befintliga butiker mest troligt 

kommer att få det svårare att hålla sig kvar på marknaden när de stora livsmedelskedjorna 

etablerar sig inom e-handeln. Aktören menar att “logistiken får stor betydelse för ifall aktörer 

lyckas eller inte med sin e-handel. Blir inte kunden nöjd med kvaliteten och leveranserna 

kommer de vända sig till andra aktörer”.   

5.3.1 Hemleverans med tillsyn  

“Hemleveranser kräver mycket transportplanering för att uppnå lönsamhet, sen är det även 

antalet kunder som påverkar” menar logistikansvarig hos aktören. Eftersom aktören redan vid 

införandet av e-handel av livsmedel hade traditionella butiker fanns det en befintlig kundbas 

från start. “I och med en ökning av hushåll som använder sig av internet när de köper livsmedel 

är jag ganska säker på att det kommer leda till en lönsam framtid”. Idag har aktören en avgift 

för hemleverans och tror att det även i framtiden kommer vara ett måste för att hemleveranser 

ska vara lönsamma för aktörerna. Aktören förklarar att snittet för hur mycket en konsument 

handlar är högre vid e-handel av livsmedel än i butik. Detta eftersom konsumenten gör mer 

planerade inköp och passar på att storhandla när de väl använder tjänsten. ”Ett högre snitt per 

order är en förutsättning för att e-handel av livsmedel ska vara lönsam” menar aktören.   

Vid en beställning betalar konsumenten innan leveranstillfället vilket gör att uteblivna 

leveranser nästintill aldrig sker. Beställningar som ska hämtat upp av konsumenten i butik 

sparas ett tag framöver så att konsumenten fortfarande har möjlighet att hämta upp matkassarna 

även om det inte är inom bestämd upphämtningstid. “Varorna kyl och frys- förvaras så 

försenade upphämtningar har ingen påverkan på kvaliteten och temperaturen på varorna, men 

det är självklart underlättande för oss på butiken om beställningarna hämtas inom avtalad tid”. 

Har konsumenten beställt en hemleverans och denne inte är hemma vid leveranstillfället lämnas 

beställningen utanför konsumentens dörr. “Alla konsumenter meddelas en tid innan leveransen 

att bilen är på väg och problem med att konsumenterna inte är hemma uppkommer endast i 

enstaka fall vid våra leveranser”.  
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De svårigheter som uppstår vid hemleverans med tillsyn är enligt aktören att planera rutterna 

för att få en effektiv distribution. “Ibland är det beställningar som ska prioriteras och då är det 

viktigt att utgå från det” förklarar aktören. “Vi levererar både till privatpersoner och 

företagskunder. Företagskunderna är enklare att förutspå då deras beställningar vanligtvis 

följer ett visst mönster medan privatpersonerna är svårare”. Vidare är det vanligt att 

företagskunder vill ha sina beställningar på förmiddagarna i början av veckan medan 

privatpersoner föredrar att få sina leveranser på kvällarna i slutet av veckan. Idag använder 

aktören sig främst av egna bilar för hemleverans. Det är endast i enstaka fall vid extra behov 

som de använder sig av en tredje part för leveranserna. “Vi vill att våra kunder ska möta oss 

vid leveranserna. Jag tror att det ger en tryggare känsla och bättre helhetsbild” beskriver 

aktören. Hittills har aktören fått en bra respons av sina konsumenter angående deras 

hemleveranser. “Just vår butik har enbart erbjudit e-handel i ungefär ett halvår men under den 

tiden har konsumenterna varit positiva”.  

5.3.2 Hemleverans utan tillsyn 

“Är inte konsumenten hemma vid leveranstillfället lämnar vi de utanför dörren och meddelar 

att leveransen har skett” säger aktören. Detta beskriver en icke-genomförbar hemleverans med 

tillsyn. Det är dock inget de vill använda som ett leveransalternativ för konsumenterna istället 

för hemleveranser med tillsyn. De fortsätter att beskrivningen “jag tror att konsumenterna 

upplever den typen av leveranser som mer osäkra och frågan är hur väl kvaliteten på maten 

bibehålls om den står ute en längre tid”. Aktören säger att de använder det som en nödlösning 

då konsumenten inte är hemma på avtalad tid och inte tar sitt ansvar för att hemleveransen ska 

ske på optimalt sätt. 

Mottagningsboxar är inte någon lösning som aktören tror kommer attrahera konsumenterna. 

“Jag ser inte hur konsumenterna ska vilja ha dessa boxar vid sin bostad och ska du ha det 

måste du vara en aktiv köpare av e-handel av livsmedel för att det ska vara värt att installera 

en” menar aktören. Ett problem aktören ser med boxarna är finansieringen då de inte tror att 

konsumenterna själva kommer vilja stå för kostnaden. Istället för att finansiera 

mottagningsboxar vill aktören istället fortsätta arbeta med de leveransalternativ de idag erbjuder 

sina konsumenter.  “E-handeln av livsmedel kommer kräva en utveckling av hemleveranser 

men jag ser inte mottagningsboxar som en del i framtiden. Konkurrensen ökar och aktörerna 

kommer bli tvungna att komma på lösningar för att få hemleverans med tillsyn att fungera för 

att behålla sina konsumenter”. Den intervjuade fortsätter med att säga att mottagningsboxar 

kanske skulle vara mer användbart för övrig e-handel men att det vid leveranser av livsmedel 

blir mer komplicerat. “Det är många faktorer som får betydelse vid leveransen av livsmedel, 

boxarna måste kunna reglera och hålla olika temperaturer och det tror jag blir ett stort 

problem”. Aktören menar att uppfattningen av aktörerna blir sämre vid mottagningsboxar 

samtidigt som servicen går ner. De positiva delarna anser aktören vara att leveranser till 

mottagningsboxar är säkrare än att endast lämna beställningen vid bron samt att aktörerna 

lättare kan planera sina rutter.  

5.3.3 Upphämtningscentraler 

En gemensam upphämtningscentral som ska delas med andra aktörer inom e-handel av 

livsmedel är inget alternativ för aktören. “Vi erbjuder våra kunder upphämtning i våra 

befintliga butiker och det är den typen av upphämtning som fungerar för oss” menar de. Vidare 

förklarar aktören att upphämtningen i butik ger dem möjlighet att ha kontroll över 

upphämtningen och de kan garantera att konsumenterna får sina beställningar i rätt temperatur 

och kvalitet. Aktören fortsätter med att säga att “Vi ser fortfarande att hemleveranser är 

efterfrågade och kommer fortsätta jobba med att utvecklas på den fronten samtidigt som vi vill 

kunna erbjuda en upphämtning i butik till de konsumenter som föredrar det”. Aktören har svårt 
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att se att endast upphämtningscentraler skulle vara aktuella i framtiden utan det kommer alltid 

finnas en efterfrågan på hemleverans. “Upphämtningscentraler skulle inte ha märkbar 

påverkan på våra logistikkostnader då de konsumenter som skulle välja det alternativet idag 

använder sig av vår upphämtningslösning”. Vidare menar aktören att upphämtningscentraler 

som inte ligger i relation till butiken enbart bidrar till ett extra steg för deras distribution. “Ska 

konsumenten ändå hämta sina beställningar på en central kan de nog lika gärna hämta dem i 

våra butiker” menar de. Ska konsumenterna hämta sina beställningar på upphämtningscentraler 

menar aktören att det måste ske kostnadsfritt då konsumenten då själv står för stora delar av 

leveransen.  

5.3.4 Avslutande 

Avslutningsvis är aktören säker på att hemleverans med tillsyn inom en rimlig tid är det som 

konsumenterna kommer efterfråga i framtiden. “Vi ser även att upphämtning i butik är populärt 

bland en del av våra konsumenter så jag tror att en sådan lösning är nödvändigt för att inte 

tappa kunder som föredrar det”. Valet av leveransalternativ tror aktören grundar sig i 

bekvämlighet och tidsbesparing då det är anledningen till att de flesta använder sig av tjänsten. 

“Sen har självklart priset en viss påverkan”. Idag kan du inte få hemleverans från aktörens 

butiker om du bor utanför en viss radie. Då får konsumenterna enbart välja på alternativet att 

hämta beställningen i butiken. “Eftersom de flesta som bor en bit utanför centrum ändå jobbar 

här åker de mest troligt förbi en av våra butiker på vägen hem och kan då själva hämta upp 

beställningen” menar aktören.  

 

 

Tabell 2 Sammanfattning aktörernas empiri 

 
Hemleverans med tillsyn Hemleverans utan tillsyn Upphämtningscentraler 

Aktör 1 Positiv attityd 

Används i dagsläget 

+ Bra service 

- Svåra att genomföra 

med ekonomisk vinning 

- Svårigheter att planera 

effektivt 

Icke-genomförbar 

hemleverans med tillsyn 
Negativ attityd 

Används delvis vid nödlägen 

-Kan ses som osäkert av 

konsumenterna 

Mottagningsboxar 
Negativ attityd 

+ bättre än utan box då den 

håller temperaturer & sätter 

mindre press på tidsfönster 

-Kostsamt 

Positiv attityd 

+Breddar konsumentbas 

då fler kan använda 

tjänsten. 

+Enklare att distribuera 

-Låg service 

Aktör 2 Positiv attityd 

Används idag 

+ Service, uppskattat av 

konsumenter 

+ konsumenten behöver 

inte lämna bostaden 

- Kostsamt 

Icke-genomförbar 

hemleverans med tillsyn 
Negativ attityd 

Försöker undvika 

-Lägre känsla av kvalitet och 

service 

-Extramoment för båda parter 

-Låg säkerhet, inget personligt 

bemötande 

Negativ attityd 

+Smidigt, ingen väntetid 

för kunderna 

-Förlorar fördelen att 

kunna erbjuda 

upphämtning i de 

befintliga butikerna 
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- Svårt att beräkna tider, 

förseningar uppkommer 

lätt 

Mottagningsboxar 
Negativ attityd 

+lägre krav på tidspassning, 

säkert och bättre kvalitet 

-Kostsamt, svårt att få nya 

kunder 

Aktör 3 Positiv attityd 

+Nöjda kunder 

+Ökat antal konsumenter 

bidrar till att det bli 

lönsamt 

-Svårt att planera effektiv 

distribution 

Icke-genomförbar 

hemleverans med tillsyn 
Negativ attityd 

Används delvis 

-Ur kundperspektiv osäkra och 

kvaliteten på maten kan 

påverkas 

Mottagningsboxar 
Negativ attityd 

+ säkrare än utan box 

+enklare att planera 

distribution 

-Kostsamma, vem ska 

finansiera? 

- låg service 

Negativ attityd 

-Upphämtning i butik ger 

aktören mer kontroll än 

vid centraler 

-Hemleverans kommer 

alltid vara efterfrågat 

- Ingen märkbar 

kostnadsreducering då 

det måste vara ett 

komplement till 

hemleverans 

5.4 Konsument 1 
Konsument 1 är en 25 årig kvinna bosatt i en storstad i södra Sverige. Kvinnan bor i ett 

lägenhetskomplex tillsammans med sin sambo. Konsumenten är studerande och har ett 

deltidsjobb vid sidan av. Hon konsumerar livsmedel via e-handel och har gjort det flertalet 

gånger tidigare. Konsumenten är väldigt nöjd med tjänsten och ser ett fortsatt användande av 

e-handel av livsmedel.   

Konsumenten valde att börja använda tjänsten för att få mer inspiration till sin matlagning. “Vi 

är ganska unga och har inte så mycket erfarenhet inom matlagning, jag kände att det för 

tillfället var jobbigt att komma på vad vi ska laga för middagar” förklarar hon. Vidare säger 

hon att hon även funderat på att köpa matkassar där hon själv plockar ihop varorna men att de 

idag endast köper färdiggjorda matkassar. I framtiden är konsumenten ganska säker på att hon 

kommer vända sig allt mer mot e-handel av livsmedel och handlar större delar av sin mat via 

internet. När hon valde aktör gjorde hon ingen skillnad på ifall aktören har befintlig butik eller 

inte. “Så länge produkternas varumärken är sådana jag känner igen spelar det ingen roll 

varifrån jag köper dem” menar hon. Konsumenten tror att anledningen till att andra inte 

använder e-handel av livsmedel är att de gillar att handla mat på det traditionella sättet. “Jag 

tror att dem tycker att det är mysigt att gå runt i butiken och handla. Sedan kanske dem inte är 

så tekniska, har dålig koll på internet och endast som krångligt” säger hon. Konsumenten 

fortsätter med att säga att det kan vara svårt att använda tjänsten som barnfamilj med mycket 

aktiviteter. Eftersom matkassen levereras under en viss tid med ett stort intervall anser hon att 

det kan bli problem med att anpassa sig efter tiderna och vara hemma vid leveranserna. 

Konsumenten säger att “Eftersom matkassen vi köper alltid kommer efter 17.00 kan det vara 

svårt att vara hemma om man har mycket aktiviteter på kvällarna”.  

Konsumenten får sin leverans av matkassar via hemleverans med tillsyn, vilket hon fått vid alla 

leveranstillfällen. Då leverantören meddelat en timme innan matkassen levereras att den är på 
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väg har konsumenten sätt till att det är någon hemma vid tillfället för leveransen.  “Jag kunde 

följa transporten via telefonen. Det kommer två sms, först när de är en timme bort och sen när 

den är en kvart bort, och så kan jag följa bilen via appen också” förklara hon. Konsumenten 

har endast närvarat vid ett leveranstillfälle då hon vid resterande tillfällen varit borta från 

bostaden och därmed låtit sambon ta emot leveransen. Vid det tillfälle hon medverkade fick 

hon intrycket av ett slarvigt bemötande. “De dubbelkollade aldrig att det var jag och matkassen 

var blöt” säger hon och fortsätter med att beskriva leveransen som att “De hade ingen uniform 

och kom med leveransen i en vanlig bil, Jag hade tyckt det kändes mer säkert och professionellt 

om de haft uniform och levererade med någon leverantör såsom Postnord eller DHL”. 

Konsumenten konstaterar att bemötandet påverkar helhetsintrycket av aktören då hon utifrån 

alla andra delar av processen upplevt den som väldigt proffsig och säker. Trots att matkassarna 

inte levererades såsom konsumenten förväntat sig är hon nöjd med tjänsten och kommer att 

fortsätta använda den.  

5.4.1 Hemleverans med tillsyn 

Den främsta fördelen med hemleverans med tillsyn är enligt konsumenten att maten levereras 

direkt till dörr och du slipper åka någonstans. Vidare menar konsumenten att “det känns säkert 

att veta att leveransen blir levererad, sedan elimineras risken att någon annan tar eller på 

något sätt skadar maten. Ställs matkassen utanför dörren i fel temperatur kan den även bli 

dålig”. Den enda nackdelen konsumenten beskriver är att tiden för leverans ofta är ganska lång, 

det vill säga runt två timmar. Konsumenten måste därmed vara hemma under den här tiden för 

att få sin leverans. Trots den långa leveranstiden är det något konsumenten accepterar men hon 

hade föredragit att minska ner det till en timme. När det kommer till priset för en hemleverans 

med tillsyn säger konsumenten att “Jag är student så jag är fortfarande relativt snål” och hon 

skulle därmed vara villig att betala 50 kronor för den här typen av leverans. Hon nämner även 

att ifall hon haft ett heltidsjobb skulle hon vara villig att betala det dubbla, 100 kronor för att få 

beställningen levererad hem till dörren.  

5.4.2 Hemleverans utan tillsyn 

Att få en matkasse levererad till dörren utan tillsyn på så sätt att kassen endast lämnas utanför 

porten ser konsumenten inte som ett alternativ för sin leverans. “Ställs det utanför min port och 

det regnar blir allt blött. Sedan går det också massor av människor fram och tillbaka där så 

det hade jag inte velat” säger hon. Om leveranser däremot sker via en mottagningsbox är 

konsumenten mer positiv till alternativet så länge hon inte måste stå för kostnaden för boxen. 

Eftersom konsumenten bor i ett lägenhetskomplex finns även möjligheten att leveransen ställs 

utan tillsyn utanför dennes dörr inne i lägenhetskomplexet. Konsumenten är mer positiv till det 

alternativet än ifall beställningen endast ställs ute på gatan utan tillsyn. Dock har porten inte 

någon kod och leverantören skulle då behöva få tag på en egen nyckel då de annars inte tar sig 

in. Om beställningen av livsmedlen inte innehåller allt för dyra varor ser då konsumenten det 

som okej. “Jag bor längst upp och har endast har två grannar så det känns ganska säkert” 

menar hon.  

Fördelen med den här typen av leverans är enligt konsumenten att leveransen levereras till 

dörren utan att konsumenten är hemma och att denne därmed inte måste anpassa sig utifrån 

leveranstiden. “Men det finns en risk att maten blir förstörd eller att någon snor hela kassen” 

säger konsumenten. Hon fortsätter med att ifrågasätta hur aktören ska kunna bevisa att 

konsumenten fått hela sin beställning i rätt skick och hur de förhåller sig till om någon annan 

har varit och tagit hela matkassen eller delar av beställningen.  

Konsumenten menar att “det blir ett bättre helhetsintryck om leveransen känns säker” och 

anser därför att en mottagningsbox är ett bättre alternativ då leveransen är inlåst oavsett vilken 

tid konsumenten kommer hem och kan ta in sin matleverans. Hon tillägger även att hon är villig 
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att betala samma pris för att få maten levererad hem i en box som vid en hemleverans med 

tillsyn. Dock är hon villig att betala mindre om leveransen endast lämnas utanför dörren utan 

tillsyn eller box. Fördelarna med mottagningsboxen menar hon är att du inte behöver vara 

hemma vid leveransen samtidigt som du inte behöver oroa dig för att maten ska bli dålig eller 

skadas på något annat sätt. Hon fortsätter med att förklara att hon inte ser mycket negativt 

förutom att du inte får ett personligt möte vid leveransen. Vidare menar hon att det troligtvis 

blir komplicerat för aktörerna att införa dessa boxar, var de ska stå och vem som ska betala. 

“jag hade aldrig köpt en sådan själv för att få leverans max en gång i veckan” säger hon.  

5.4.3 Upphämtningscentraler 

Om konsumenten fått sin matkasse levererad till upphämtningscentraler tror hon att hennes 

användning av e-handel av livsmedel hade förändrats. “Det är väldigt skönt att det kommer till 

dörren när vi storhandlar” menar hon. Samtidigt fortsätter hon med att förklara att de sällan 

gör större beställningar då de har begränsat utrymme i kyl och frys. Hon anser även att 

sannolikheten för att de skulle använda sig av traditionell handel ökar om de ändå är tvungna 

att ta sig till ett ställe för att hämta upp sin beställning. “Måste jag ändå ut för att hämta 

matkassen kan jag lika gärna åka till butiken och handla själv” menar hon. “Det blir något 

annorlunda om matkassen är ett helt koncept med recept, då blir det lite annorlunda” säger 

hon och acceptansen för att hämta upp beställningen på en central ökar då. Är det så att 

konsumenten beställt en kasse där hon själv valt vilka varor den ska innehålla och butiken 

plockat ihop varorna så att konsumenten kan komma och hämta den anser konsumenten känns 

onödigt. “Visst kan jag spara lite tid på det, men jag hade inte gjort det” säger hon. 

Konsumenten fortsätter även med att säga att hur hon ser på upphämtningscentraler beror på 

hur långt bort den är. “Om det finns möjlighet att hämta upp beställningen på en närliggande 

bensinmack som har öppet stora delar av dygnet kunde kan det vara en bra idé”. Vidare menar 

hon att om hon ska hämta matkassen i en matbutik kan hon lika gärna handla själv när hon ändå 

är där.  

Konsumenten menar att hon inte är villig att betala lika mycket för den här typen av leverans 

som vid hemleveranser. “Kostnaden skulle behöva vara betydligt mindre om jag skulle se det 

som ett bättre alternativ” påstår hon. Konsumenten ser dock även fördelar med 

upphämtningscentraler. Den främsta fördelen är att det går att hämta leveransen när som helst 

och konsumenterna behöver inte anpassa dig till leveranstillfället i lika hög grad. Hon säger 

även att “Ligger det dessutom ganska nära bostaden kan det vara bra”.  

5.4.4 Avslutande 

Den bästa leveransen för e-handel av livsmedel vore enligt konsumenten att “tajma in med 

hemleverans och att jag får ta emot leveransen under en kortare bestämd tid”. Hon menar att 

det vore bäst ifall det gick att bestämma mer exakt när leveransen ska komma. “De flesta 

levererar på måndagar och har du aktiviteter då kan du aldrig beställa” tillägger hon.  

Konsumenten fortsätter med att säga att hon tror att det är väldigt svårt och kostsamt för 

leverantörerna att åka fram och tillbaka för att anpassa sig efter alla konsumenters leveranstider. 

“För att det inte ska bli allt för dyrt känns det mer rimligt med upphämtningscentraler nära 

bostaden” menar hon. Någonstans där det är nära, under tak och långa öppettider ser hon som 

de bästa ställena för att placera upphämtningscentralerna. Det viktigaste med en leverans anser 

konsumenten vara tidsintervallet. “Vissa har jättelånga tidsintervall och du får ingen 

förvarning när de kommer” säger hon. Hon fortsätter med att säga att hon tycker det är viktigt 

att de ger en förvarning via sms eller liknande så att konsumenten kan se till att vara hemma 

vid leveranstillfället. “Eftersom jag är student har jag också ett begränsat pris jag vill betala” 

säger hon och menar att det måste finnas en avvägning mellan pris och leveransen. “Kanske att 

du kan välja att betala mer och få en kortare tidsintervall” föreslår hon som en lösning. 
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Konsumenten säga att hon kommer att fortsätta använda tjänsten och även utveckla 

användandet och gå över till att köpa mer än receptbaserade matkassar via e-handeln. “Det tar 

trots allt lång tid att gå runt och handla i affärerna när du ska hitta allt du behöver, sen är jag 

även van att använda internet så det faller mig ganska naturligt att även handla mat på det 

sättet” avslutar hon. 

5.5 Konsument 2 
Konsument 2 är en 35-årig kvinna bosatt i en storstad i södra Sverige. Hon bor tillsammans 

med man och tre barn i ett hus en bit utanför stadskärnan. Kvinnan är mammaledig, men jobbar 

delvis hemifrån och har varit det en längre tid medan mannen jobbar heltid. Familjen har använt 

sig av tjänster under ett flertal år och ser ingen anledning till att sluta med det i framtiden.  

Konsumenten är en van användare av e-handeln. Hon handlar allt ifrån kläder till heminredning 

och mat via internet och har därmed även stor erfarenhet av leveranser av dessa. Anledningen 

till att konsumenten vände sig till e-handeln även för konsumtion av livsmedel är att hon har 

tre små barn och ett fullt schema då hon dels är mammaledig samtidigt som hon jobbar en del 

hemifrån. Hon beskriver det som "Det gör att jag inte har tid och ork att gå till affären när jag 

lika gärna kan göra beställningen från soffan". Varför andra inte använder sig av tjänsten tror 

konsumenten beror på att det kostar, är okänt och känns osäkert. "Folk har alltid handlat i 

vanliga butiker så det känns kanske säkrare och som en vana för de flesta att göra" menar hon.  

Idag får kvinnan sin beställning av livsmedel levererad hem till bostaden. "De ringer på och 

jag är hemma och tar emot den" förklarar hon. Oftast kommer beställningen på förmiddagen 

mellan 10-12 vilket hon själv har möjligheten att påverka vid beställningstillfället. Hon säger 

att "jag är hemma stora delar av dagen så då passar dessa tider mig perfekt". Kvinnan använder 

sig av tjänsten en gång i veckan då hon gör en storhandling. "Behövs det mer eller saknas det 

något under veckan handlar jag det i vanliga butiker" säger hon. Konsumenten är i de flesta 

fall mycket nöjd med leveranserna. Hon berättar att leverantörerna ofta är stressade men att det 

är något hon förstår och inte tycker påverkar helhetsintrycket i större grad. Vidare är hon nöjd 

med e-handeln av livsmedel då det underlättar mycket i kvinnans liv. "Eftersom det ofta kan 

vara krångligt att ta sig till affären med småbarn är det en jättebra lösning för mig" säger hon. 

För tjänsten är kvinnan villig att betala 200 kronor, då hon köper livsmedel via e-handeln en 

gång i veckan och det då är en storhandling anser hon det vara ett rimligt pris för sin 

hemleverans. Vid leveranser medger hon att det viktigaste är att hon får rätt varor och att det 

inte blir strul med att lämna tillbaka eller beställa på nytt. "Jag har varit med om att saker varit 

sönder vid leveransen och sådan skapa bara problem" säger hon. Aktören väljer hon utifrån 

det som hon är van vid. "jag handlar via den aktör som jag också handlar ifrån i vanliga 

butiker" menar kvinnan. Hon fortsätter med att förklara att anledningen till det är att det känns 

tryggt och hon känner till aktörens varumärken och sortiment. "Det känns som att jag 

fortfarande handlar i samma butik då det är samma sortiment och jag har koll på vilka varor 

jag gillar och inte" menar hon.  

5.5.1 Hemleverans med tillsyn 

Konsumenten som idag får sin mat levererad genom hemleverans med tillsyn ser det som ett 

bra leveransalternativ. Hon beskriver hur det är bekvämt för henne att få leveransen hem då hon 

spenderar mycket tid hemma och är då hemma stora delar av dagen, det blir därmed relativt 

enkelt att anpassa leveransen till då kvinnan är hemma. Samtidigt som det är en fördel ser hon 

också att det i vissa fall kan bli en nackdel. "Om jag har en stressig dag och av någon anledning 

inte har möjlighet att vara hemma under dagen passar det mindre bra" säger hon. Vidare 

poängterar konsumenten att hon förstår att det kan vara mer av ett problem för andra människor 

och kanske en stor anledning till att vissa inte kan använda sig av tjänsten. "Eftersom jag ändå 
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bara får leveransen en gång i veckan, anpassar jag min tid efter det", fortsätter hon. 

Konsumenten kan själv välja under vilka tider hon vill ha leveransen. Hon berättar att det sker 

under ett två timmar långt tidsfönster och att hon under den tiden inte har någon kommunikation 

med leverantören. De skickar inga sms eller ringer när de är i närheten. Dock är det inget som 

påverkar kvinnan då hon aldrig upplevt problem med just leverans av livsmedel när det kommer 

till att hålla sig inom tidsintervallet. Även om tidsintervallet som erbjuds skulle vara längre 

menar hon att det inte skulle påverka valet av att handla livsmedel via e-handeln. "Jag skulle 

inte välja traditionell handel bara för att det är längre tidsfönster. Eftersom jag ändå är hemma 

så mycket kan jag då hellre anpassa mig efter tidsfönstret än att åka och handla själv" förklarar 

hon.  

Konsumenten får leveransen oftast en dag efter beställningstillfället. Hon ser det som bra då det 

inte finns något större behov av att planera sin beställning flera dagar i förväg. Hon säger att 

"jag föredrar att få snabba leveranser och att det är lite dyrare istället för att det ska gå flera 

dagar innan maten kommer". Då obekväma leveranstider för andra är de tider som kvinnan 

föredrar att få sina leveranser ser hon det även som ett bra alternativ att konsumenter som är 

villiga att ta emot sina beställningar på obekväma tider får en lägre leveranskostnad.  

5.5.2 Hemleverans utan tillsyn 

Icke-genomförbar hemleverans med tillsyn ser konsumenten inte som ett alternativ. “Då jag är 

hemma stora delar av dagen tar jag hellre emot beställningen personligen än att dom bara 

lämnar det utanför”, menar hon. Vidare förklarar konsumenten att hon bor i ett kvarter där det 

vistas mycket människor och att det därför inte känns säkert att leveransen står utan tillsyn, dels 

på grund av andra människor men också mycket på grund av djur. Om leveransen skedde utan 

tillsyn menar konsumenten att hon skulle använda sig av tjänsten i mindre utsträckning, kanske 

helt och hållet sluta beställa livsmedel via e-handeln. Eftersom konsumenten inte ser några 

större problem i att vara hemma några timmar för att ta emot leveranser har hon svårt att se 

några fördelar med den här typen av leveranser. “Det är såklart positivt att jag kan få 

beställningen hem till dörren och inte behöver åka någonstans, men jag kan lika gärna ta emot 

min beställning personligen när de väl är hemma hos mig” menar hon.  

Om leveranser utan tillsyn sker via mottagningsboxar är konsumenten mer positiv till 

alternativet. Hon förklarar att det känns tryggare då matkassen är inlåsta och inte enbart står 

öppet på uppfarten. Dock är mottagningsboxar inget konsumenten själv är villig att betala för 

och hon tror inte att det är många konsumenter som kommer vara villiga att göra det. Även 

priset konsumenten är villig att betala för leveransen minskar. “Jag skulle betala mindre, max 

hälften” menar hon.  

5.5.3 Upphämtningscentraler 

Att hämta sin beställning på upphämtningscentraler är inget som tilltalar konsumenten. Hon 

förklarar att “eftersom anledningen till att jag köper mat via internet är att jag inte behöver 

lämna hemmet”. Ett sådant leveransalternativ skulle leda till att konsumenten använde e-handel 

av livsmedel i mindre grad. Eftersom hon gör en stor beställning en gång i veckan skulle hon 

då behöva ta bilen för att hämta upp den och bekvämligheten minskar avsevärt. 

Att aktören packar order och gör kassarna klara för hämtning ser konsumenten ändå som en 

positiv sak med upphämtningscentralen. “Det kan vara en bra lösning för dom som inte är 

hemma lika mycket som jag” menar hon. Dock tillägger hon återigen att det inte är ett alternativ 

som hon skulle kunna föredra för sina leveranser.  
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5.6 Konsument 3  
Konsument 3 är en 48 årig man som bor tillsammans med sin fru i en villa i en mindre stad. 

Både mannen och hans fru arbetar heltid och mannen upplever att han har lite fritid då han ofta 

jobbar till sent på kvällen. Han har konsumerat e-livsmedel livsmedel via e-handel under en 

längre tid och ser sig inte sluta med det. Han är nöjd med tjänsten och menar att det underlättar 

i hans vardag. 

Anledningen till att mannen började med e-handel av livsmedel var att han ville få inspiration 

till att laga fler nya rätter och eftersom han jobbar mycket fann har inte tid till att engagera sig. 

Mannens sena arbetstider hade också en stor påverkan på beslutet. ”Jag har ingen lust att gå 

och handla när jag är trött efter jobbet utan föredrar att komma hem och få maten direkt hem 

utan att jag behöver anstränga mig”. Han tror att priset är en avgörande faktor till varför andra 

väljer att inte handla livsmedel över internet. Från aktören han använder sig av är priset på en 

leverans över 100 kronor och han menar att alla inte vill eller kan spendera 500 kronor i 

månaden bara på själva leveransen. 

Konsumenten har provat på både matkasse från en befintlig butikskedja och från en aktör som 

bara bedriver e-handel, men ser inte att det skulle innebära några för eller nackdelar beroende 

på vilken typ av aktör leveranserna kom ifrån. Leveranserna han får sker genom hemleverans 

till bostaden där det varierar lite ifall den är med eller utan tillsyn. Angående det bemötande 

han får vid avlämnandet av kassen är han ganska neutral. Han säger sig inte vara alltför brydd 

om hur bemötandet sker så länge personen inte beter sig otrevligt. ”Jag vill ha min matkasse 

och så länge jag får den när jag vill ha den bryr jag mig inte om ifall det är någon extra munter 

person som lämnar över den” påstår han. Vidare säger han att själva bemötandet inte har 

nämnvärd betydelse på vilken aktör han väljer utan att det är kvaliteten på varorna som avgör. 

Vilken aktör han väljer att handla ifrån säger han inte beror på om de har befintlig butik eller 

inte. Det har ingen betydelse om de har en befintlig butik eller inte, men eftersom han vill handla 

av en aktör där han själv väljer fritt bland hela sortimentet har det blivit att han handlar från en 

med befintlig butik eftersom de är de enda som erbjuder detta tillvägagångssätt i dagsläget.  

Konsumenten har varit kund av färdiga matkassar i flera år men har nyligen bytt till att själv 

välja vad kassen ska innehålla. Viktigast vid en leverans säger han är tiden. ”Jag köper kassen 

för att det ska vara enkelt och att jag ska spara tid. Säger de att de ska komma en viss tid ska 

de inte vara 40 minuter sen, då blir jag irriterad”. 

5.6.1 Hemleverans med tillsyn 

Hemleverans med tillsyn är det leveransalternativ som konsumenten har vid leverans av sina 

matkassar. Han tycker det är smidigt att handla över internet och sedan få den via hemleverans 

dagen efter. Eftersom han inte alltid är hemma vid leveranserna sker vissa utan tillsyn men vid 

de tillfällen han är hemma tycker han det är bra att på en gång kunna notera om det är några 

större fel med beställningen och kvalitén på leveransen. ”Det är svårt att bevisa att saker var 

trasiga när kassen blev levererad eller att saker saknas om man inte kan säga det på en gång 

till personen som kan se det själv. Det känns mer säkert ifall något skulle vara fel”. När 

konsumenten ska nämna vilka nackdelar han ser med dessa leveranser svarar han tid och pris. 

Tiden menar han är för lång med det intervall han blir erbjuden idag, vilket är tre timmar. 

Eftersom han får en leverans varje vecka vill han inte känna sig låst en kväll i veckan bara för 

att ta emot varorna. En annan nackdel han kunde se var priset, inte nödvändigtvis utifrån honom 

men av vad han uppfattat från sin omgivning. Att vara en lojal kund innebär rätt stora kostnader 

om hemleveranser sker ofta. 

Tiden är en genomgående faktor som konsumenten tar upp som viktig. Angående vad för 

tidsfönster han skulle acceptera konstaterar han att han accepterar de tre timmarna han har idag 



48 
 

eftersom han fortsätter konsumera. Däremot skulle han önska att det blev mindre där han säger 

att en timme bör vara genomförbart. Han säger även att han skulle vara villigt att betala mer 

ifall leveransen blev snabbare men att det finns en gräns då han inte tror att kunder är villiga att 

betala mer än 150 kronor för en leverans oavsett hur litet tidsfönster är. Han poängterar även 

att anledningen till varför han accepterar tre timmar idag är eftersom han kan välja att inte vara 

hemma och ändå inte känna någon osäkerhet med att leveransen står utan skydd på tomten. 

Skulle han däremot bo centralt skulle han inte vilja lämna kassarna obevakade och tror då inte 

att han skulle handla lika frekvent om fönstret fortfarande var tre timmar ”Jag tror faktiskt att 

jag inte alls skulle köp matkasse så här ofta då, det skulle bli mer komplicerat” menar han. 

5.6.2 Hemleverans utan tillsyn 

Icke-genomförbar hemleverans med tillsyn är enligt konsumenten ett bra alternativ då han inte 

är hemma vid leverans och han har flertalet tillfällen fått varorna levererade på det sättet. “Jag 

ser det inte som något problem att varorna ska stå ute i någon timme tills jag kommer hem. Det 

gör ingen skada och vet jag att jag ska få en leverans lämnar jag inte hemmet en längre tid 

ändå”. Konsumenten konsumerar matkassar på en veckobasis och säger att det inte skulle 

förändras på grund av att leveranserna sker utan tillsyn. Snarare ser han det som en fördel om 

maten står på bron då kan kommer hem så slipper han vänta och kan ta vara på varorna på en 

gång. En nackdel som han däremot understryker är att frysvaror kan tina under sommarhalvåret 

ifall det står ute för länge och skulle en chaufför vara tidig kan det vara svårt att få in varorna i 

frysen innan kvaliteten försämras. 

Angående personliga mottagningsboxar är konsumenten inte intresserad utan ser det som en 

onödig kostnad och han anser utifrån sin situation att det inte känns nödvändigt. Delvis ser han 

det som positivt att varorna håller rätt temperatur och att leveransen är säker från yttre 

omständigheter. “Sen kan det kanske vara bättre och ge mer nytta för lägenheter eller mer 

centrala områden där det rör sig mycket folk i nära kontakt med bostäder”, fyller han i. 

Nackdelarna är däremot fler och övervägande, bland annat ser han det som en stor investering 

och har svårt att se vem som ska ansvara för den och inleda projektet. Han anser inte att det ger 

en tillräckligt stor nytta för att det ska vara attraktivt för någon part.  

5.6.3 Upphämtningscentraler 

Konsumenten ställer sig mycket positivt till en upphämtningscentral och menar att det skulle 

underlätta för honom då han ofta har mycket att göra och kör bil till jobbet. “På så sätt behöver 

jag inte vänta och kan ta det när jag är på väg från jobbet”. Den största fördelen han kan se är 

att det ger en frihet i att inte tänka på leveransen och att veta att den håller sin kvalitet tills han 

hämtar den. Eftersom han har bil så ser han inte transporten som något problem men tar upp att 

konsumenter som inte har bil troligtvis inte skulle vara lika intresserade av 

upphämtningscentraler. Trots detta anser han upphämtningscentraler vara det bästa alternativet 

och något han gärna skulle se bli möjligt. Förutom att det blir smidigare för honom tror han att 

det underlättar för aktörerna då de kan köra ut leveranserna till samma ställe. Angående 

kostnaden så är han villig att betala för leverans till en upphämtningscentral, men inte lika 

mycket som en hemleverans. “Hälften av det jag betalar idag så skulle jag nappa direkt. Runt 

50-lappen är det värt”, säger han.  

5.7 Konsument 4  
Konsument 4 är en 26-årig man bosatt i en mindre stad i Sverige där han bor i ett 

lägenhetskomplex. Mannen arbetar heltid och har gjort det under ett flertal år med en fast 

inkomst. Han har aldrig konsumerat livsmedel via e-handel men är väl medveten om vad 

tjänsten innebär. 
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Konsumenten har aldrig konsumerat e-livsmedel med anledningen att han sällan storhandlar 

och därför inte har sett e-handel av livsmedel som ekonomiskt. Andra varor förutom mat, 

exempelvis kläder och elektronik, handlar han kontinuerligt via e-handel. Han beskriver sin 

erfarenhet av leveranser vid generell e-handel som väldigt bra och är positivt inställt till e-

handel som handelskanal. Då konsumenten ska beskriva sin uppfattning av e-handel av 

livsmedel säger han att ”min uppfattning är att e-handel av matkassar har börjat bli allt mer 

populärt. Förr såg jag det aldrig i min vardag men numera ser jag postbilar som kör ut med 

varor mer och mer och jag hör också fler i min omgivning som använder sig utav konceptet”. 

Han har uppmärksammat att allt fler i hans trappuppgång får leveranser av livsmedel och tror 

att grannpåverkan är stor. ”Att se hur grannarna får maten smidigt levererad gör självklart att 

jag övervägt alternativet allt mer” berättar han. Han fortsätter att prata om den påverkan hans 

omgivning har på hans syn av e-handel av livsmedel och nämner att han tidigare trott att det 

aldrig skulle vara ekonomiskt hållbart som konsument men då han ser hur hans omgivning 

handlar kontinuerligt har hans syn ändrats. ”Jag ser absolut att det kan vara ett alternativ jag 

kommer att använda mig utav framöver och jag tror att många kommer se e-handel av livsmedel 

som en självklarhet i framtiden”. 

En annan stor anledning till att han ännu inte har handlar livsmedel över internet är att han har 

tillgång till bil och därför inte har något problem att transportera hem varorna själv. Ifall 

priserna på leveranserna skulle vara tillräckligt låga att han ser det som fördelaktigt skulle han 

ändra sina konsumtionsvanor mer eftersom han handlar flera dagar i veckan ser han 

leveranskostnaderna som för dyra i dagsläget. Ifall konsumenten skulle använda sig av e-handel 

av livsmedel skulle han vilja få leveranserna genom hemleverans. Vid val av aktör skulle han 

föredra en aktör som också har befintlig butik om allt annat var identiskt med motiveringen att 

det känns som en trygghet. Skulle en aktör utan butik erbjuda något extra som exempelvis högre 

service eller mer fördelaktiga priser skulle han dock välja den istället. Han tycker också att det 

är väldigt viktigt att det finns många olika dagar att välja mellan vid val av leverans. 

5.7.1 Hemleverans med tillsyn 

Konsumenten beskriver hemleverans med tillsyn som det mest attraktiva sättet att få matkassar 

levererade. “Servicekänslan av att få en kasse räckt till en direkt i handen och ett trevligt 

bemötande av chauffören tror jag är väldigt viktig vid leveranser och har stor betydelse för 

känslan av tjänsten” Han menar att eftersom överlämnandet är då den enda direkta kontakten 

sker med den som representerar aktörer bidrar det mycket till hur lojal man blir. Det krävs att 

leveransen känns professionell och tillförlitlig för att han ska känna sig nöjd med en eventuell 

hemleverans. Då det kommer till tidsaspekten menar han att det inte har så stor betydelse ifall 

leveransen skulle ske inom ett intervall på två eller tre timmar så länge han visste att det var 

säkert att leveransen kom under den tiden. Han tycker det är viktigare att det finns flexibilitet 

att välja bland många olika dagar vid val av leveranstillfälle. Skulle en leverans vara beräknad 

under ett intervall längre än tre timmar skulle han dock inte överväga e-handel av livsmedel då 

han skulle bli för låst till hemmet. 

5.7.2 Hemleverans utan tillsyn 

Konsumenten är mindre positiv till icke-genomförbar hemleverans med tillsyn, men ser det 

ändå som en eventuell lösning. “Det skulle krävas att jag blev erbjuden något extra som 

hemleverans med tillsyn inte erbjöd för att jag skulle överväga alternativet”. En självklar fördel 

med icke-genomförbara hemleveranser med tillsyn är att det är tidsbesparande och det 

förutsätter inte att konsumenten behöver vara hemma under leveransen. Konsumenten tänker 

sig att det underlättar mycket för barnfamiljer då intervallet på den beräknade leveransen kan 

vara svår att få med i sin dagsplanering. Han ser inte några problem med säkerhet vid ett 

avlämnande utanför hans bostad då han känner sig trygg med det område han bor i. Ett stort 
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problem anser han dock vara frysvaror och den förlust av kvalitet han ser det innebära med att 

varor riskerar att tina. 

Vid alternativet av en hemleverans utan tillsyn i form av en personlig mottagningsbox ställer 

sig konsumenten mer positivt till hemleverans utan tillsyn. Detta eftersom frysvarorna då skulle 

hålla sig bättre. Dock skulle han aldrig vara intresserad ifall han själv skulle behöva betala något 

för boxen och han tycker inte heller att en hemleverans utan tillsyn bör innebära samma 

leveranskostnader som en leverans med tillsyn på grund av lägre service. Det skulle alltså kräva 

att leveranskostnaderna var lägre för att han skulle kunna överväga att konsumera livsmedel via 

e-handel med hemleveranser utan tillsyn. 

5.7.3 Upphämtningscentraler 

Konsumenten ser inte upphämtningscentraler som ett alternativ till leverans vid e-handel av 

livsmedel. “Jag ser inte någon mening med att beställa från ett e-livsmedelsföretag ifall det 

innebär att jag ändå måste ge mig ut och hämta min beställning”. Han menar att han då lika 

gärna kan ta sig till en matbutik och själv plocka på sig varorna då bekvämligheten med 

leveransen direkt till dörren är den största anledningen till varför han möjligen skulle handla 

varor på internet. Han tror dock att lösningen kan vara mer attraktiv för personer som bor längre 

från stadskärnan och som handlar till fler personer. I och med att det kan vara ett snabbt stopp 

på vägen och inte kräver någon vidare tidsplanering tror han att andra konsumenter kan se det 

som mer attraktivt. I relation till de andra leveransalternativen ser han upphämtningscentraler 

som det minst fördelaktiga och skulle inte vara villig att betala något för en sådan leverans. 

“Det kräver att jag gör samma transport som jag skulle göra ifall jag handlar i butik samtidigt 

som det finns risk till fler fel än ifall jag själv plockar mina varor”. 

5.7.4 Avslutande frågor 

Konsumenten anser hemleverans med tillsyn som det självklart bästa leveransalternativet. 

Samtidigt tror han att det skulle vara bäst för företag med leverans utan tillsyn. Enligt honom 

så är servicen det absolut viktigaste vid en leverans och han anser att en hemleverans med tillsyn 

innebär högst servicegrad, vilket han också då skulle vara villig att betala mer för. “Servicen 

tror jag helt klart är en stor betydelse för att företagen ska kunna få lojala kunder vid e-handel”. 

Konsumenten skulle vara villig att betala högst 100 kronor i veckan för en hemleverans med 

tillsyn och skulle då handla kontinuerligt varje vecka. “Då skulle jag förväntat mig att varorna 

kom på utsatt tid och att leveransen gick att följa i mobilen. Samtidigt förväntar jag mig ett 

trevligt bemötande av den som kommer med varorna och att hela processen känns smidig och 

professionell”  

5.8 Konsument 5 
Konsument 5 är en 37-årig kvinna. Hon är ensamstående med två barn boendes i en mindre 

stad. Konsumenten jobbar heltid och har gjort det under många år. Kvinnan har aldrig handlat 

livsmedel via e-handeln men har funderat på att testa på tjänsten i framtiden.  

Konsumenten handlar sedan tidigare mycket kläder via e-handeln. Detta på grund av att hon 

bor i en liten stad och har inte tillgång till många butiker via traditionell handel. Utifrån sin 

erfarenhet av e-handel anser hon att leveranserna oftast är bra. “Jag tycker inte det är så farligt 

att vänta på mina beställningar några dagar, det brukar jag oftast få göra” menar hon.  Vidare 

beskriver hon det negativa med leveranserna som de fall få aktören kräver en underskrift och 

konsumenten inte är hemma. Aktörerna lämnar då en avi och konsumenten måste hämta 

beställningen någon annanstans.  

Även om konsumenten inte själv använt sig av e-handel för livsmedel har hon många bekanta 

som har gjort det. Hon beskriver att “de som använder receptkassar kan säga att recepten inte 
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passar dem så jag vet inte om jag skulle beställa det”. Hon fortsätter med att nämna att hon 

ändå gärna skulle vilja testa att plocka ihop kassen själv och få hemlevererad. Innan 

bekantskapskretsen började använda sig av tjänsten hade hon ingen kunskap om att den 

existerade. “Jag vet att konceptet med att köpa färdiga recept och få de varor som behövs har 

funnits länge, men att du kan plocka ihop kassen själv fick jag reda på relativt nyligen”. Då allt 

fler i konsumentens bekantskapskrets testat på att handla mat via e-handel har intresset även 

väckts hos henne. “Hade ingen jag kände gjort det skulle jag inte testat själv” säger hon. Nu 

när hon tagit del av mycket positiv respons till e-handel av livsmedel är sannolikheten att hon 

själv börjar med tjänsten större.  

Anledningen till att konsumenten är intresserad av att börja med matkassar är främst 

tidssparandet och att det förenklar mycket i vardagen. “Jag jobbar heltid och ska hämta barnen 

efter jobbet, det går mycket tid åt att hinna med att handla sen också. Kan jag få maten 

levererad så är det såklart ett stort plus”. Vidare menar konsumenten att valet av aktör skulle 

grunda sig i vilka butiker hon vanligen handlar i. Eftersom konsumenten inte är intresserad av 

färdiga receptkassar tror hon att aktörer som även har befintliga butiker kan erbjuda henne bra 

priser och breda sortiment till skillnad från de som endast erbjuder e-handel.  

5.8.1 Hemleverans med tillsyn 

“Det bästa med hemleverans med tillsyn är såklart att du slipper åka till affären” menar 

konsumenten. Vidare menar hon att det skulle kännas bra att möta någon person vid leveransen 

och anser att det har en ganska stor påverkan på hur leveransen uppfattas. “Många tycker nog 

att det är negativt att du måste vara hemma och vänta på leveransen” gissar kvinnan men det 

är inget som har någon större påverkan på hennes uppfattning av leveransen. Ska leveransen 

komma inom en tid på två till tre timmar har jag inga problem med att sitta hemma och vänta 

på det en kväll. “Jag tror att de flesta har möjlighet att vara hemma en kväll i veckan för att ta 

emot en hemleverans, så jag ser inte hur det kan vara ett stort problem” säger hon. Annars ser 

konsumenten det som en nackdel med leveransen om den blir för dyr. “Handlar du flera gånger 

i veckan kan det bli dyrt i längden” menar hon.  

5.8.2 Hemleverans utan tillsyn  

Icke-genomförbar hemleverans med tillsyn är inget leveransalternativ som konsumenten 

uppskattar. Hon menar att det som kan ses som positivt är att konsumenterna inte behöver vara 

hemma vid leveranserna. Hon fortsätter med att säga att “det känns ganska oseriöst av 

företagen att bara lämna maten på gården”. Kvinnan ser mycket problematik i att maten kan 

står utan tillsyn en längre tid och har då stor risk för att bli dålig eller råkar ut för skador av 

exempelvis djur.  

Inte heller en mottagningsbox är ett alternativ som kvinnan ser som positivt. Hon nämner att 

hon själv inte skulle vara intresserad av att ha en sådan ståendes på gården. Dock är kvinnan 

mer positiv till den typen av leveranser än om leveransen sker utan tillsyn och utan 

mottagningsbox. “Det känns tryggare att ingen kan komma åt maten”, menar hon men 

fortsätter med att konstatera att lösningen inte är optimal för henne.   

5.8.3 Upphämtningscentraler 

Upphämtningscentraler är kvinnan mer positiv till. Hon ser det som en bra lösning att själv 

kunna hämta upp sin beställning om det inte är möjligt att vara hemma vid tillfällena för 

leveransen. Till skillnad från mottagningsboxarna anser hon att alternativet verkar relativt 

smidigt och tryggt. “Är det ett alternativ till hemleverans tycker jag att det kan vara bra, då 

kan du fara förbi och hämta maten på väg hem från jobb eller dagis” menar hon. Kvinnan ser 

inte upphämtningscentraler som ett alternativ som ska användas istället för hemleverans utan 

som ett komplement för de som inte tycker att hemleveranser är ett passande leveransalternativ. 
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Det krävs då enligt henne att aktörerna både erbjuder konsumenterna både hemleverans och 

upphämtningscentraler.  

Kvinnan har funderat på att själv börja använda sig av e-handel av livsmedel och säger att 

upphämtningscentraler skulle kunna vara ett alternativ hon i så fall valt. “Jag har alltid tänkt 

att hemleverans är det självklara valet, men om jag läst på mer om alternativen skulle jag nog 

kunna tänka mig att hämta upp min beställning själv också”, säger hon.  

5.8.4 Avslutande  

Vid eventuellt köp av livsmedel via e-handeln hade konsumenten valt mellan hemleverans med 

tillsyn och upphämtningscentral. Hon menar dock att hon inte ser det som en bra lösning med 

gemensamma upphämtningscentraler utan att de redan befintliga butikerna som erbjuder e-

livsmedelshandel bör ha egna upphämtningsställen där konsumenterna kan hämta sina 

beställningar. “Det känns tryggt och säkert att hämta beställningen från det ställe där jag 

beställer den” avslutar hon. Kvinnan hade därmed även inte valt att beställa från aktörer som 

inte har befintliga butiker.  

5.9 Konsument 6 
Konsument 6 är en 46 årig man. Han jobbar heltid och bor i en stor stad. Mannen bor själv och 

har aldrig använt sig av e-handel vid köp av livsmedel tidigare.  

Mannen är bekant med e-handel och har tidigare använt sig av det som handelskanal för 

exempelvis kläder. På den senare tiden har kans e-handelskonsumtion minskat och han har 

återgått mer till den traditionella handeln. Han säger att det var främst på grund av ett större 

utbud som han vände sig till e-handeln men att det extra steget att skicka tillbaka då något inte 

stämmer överens med förväntningarna har gjort att han vänt sig tillbaka till de traditionella 

butikerna. ”Det blir alltid massor av jobb med att skicka tillbaka det jag inte är nöjd med”, 

menar han. Angående leveranser av e-handel tycker han att de kan ta för lång tid för att det ska 

kännas smidigt. Det blir istället jobbigt när det kan ta över en vecka att få beställningen. Därför 

har han valt att endast handla genom e-handel ifall han ska köpa något speciellt som han inte 

kan hitta i butik eller om priserna är mycket bättre på internet. Att leveranser kan ske direkt till 

dörr inflikar han också som något positivt med e-handel. 

Konsumenten ser positivt till e-handel av livsmedel och tror att det är en bra idé. Att inte behöva 

fara och handla efter en dag på jobbet anser han vara en stor fördel. Han har dock aldrig tagit 

del av det själv. Det här säger han beror dels på att han bor själv och att han tycker om 

upplevelsen av den traditionella handeln. ”Sen bor jag också väldigt nära affären så att handla 

är inget som jag ser som ett jättejobbigt moment i vardagen” fortsätter han förklara. 

Konsumenten berättar att flera i hans omgivning använder sig av e-handel av livsmedel och att 

han upplever att det blir allt mer populärt. Det har lett till att han funderat på att själv testa då 

hans uppfattning är att de allra flesta är nöjda med handelskanalen. Dock ser han sig inte i behov 

av det och tänker sig att det är lite onödigt då han handlar för ett singelhushåll. ”Skulle jag ha 

familj så hade jag helt klart testat det. Men nu kan jag tycka att det är lite onödigt”. Han menar 

också att han tror att han skulle börja med e-handel av livsmedel ifall han skulle träffa någon 

och då handla för fler än sig själv. Leveransalternativet mannen skulle vara intresserad av i 

sådana fall är hemleverans då han inte ser någon mening i att hämta upp sina beställningar 

någon annanstans. Val av leverantör tyckte mannen var rätt självklar där han säger att han skulle 

välja en stor välkänd livsmedelskedja. ”Du bör kunna lita på att dom har bra leveranser och 

att varorna är bra. Dom har ju ändå varit med i livsmedelsbranschen en lång tid och har mycket 

erfarenhet” förtydligar han. 
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5.9.1 Hemleverans med tillsyn 

Fördelarna konsumenten ser med hemleverans med tillsyn är att maten kan ställas in direkt i 

kyl och frys och att tiden som annars skulle gå åt till att handla i butik kan spenderas på annat. 

Däremot ser han det som negativt att det kräver att han sitter hemma en kväll och väntar på 

leveransen eftersom han är ute och rör sig mycket kvällstid. Han tror att barnfamiljer har en 

större nytta av e-handel av livsmedel då de är hemma om kvällarna oavsett. Själv finner han 

ingen tillräckligt stor anledning till att börja med det själv, mycket på grund av tidsintervallet 

som han uppfattar vara för stort. ”Själv skulle jag inte tycka det var bra om det var mer än en 

timme jag måste vänta hemma”. Eftersom han inte vet om någon aktör som kan erbjuda detta 

har han inga planer till att börja konsumera livsmedel via e-handel. 

5.9.2 Hemleverans utan tillsyn 

Konsumenten ser en hemleverans utan tillsyn i form av icke-genomförbara hemleveranser med 

tillsyn som ett bra alternativ då det blir mer tidseffektivt för kunden som inte behöver vara 

tillgängligt en längre tid under kvällen. Dock ser han problem i säkerheten då det inte går att 

bevisa att leveransen har blivit tilldelad rätt kund. Det kan också vara svårt ifall problem uppstår 

med defekter på de levererade varorna då han menar att det blir krångligare då det inte går att 

ta upp på en gång med chauffören. Lösningen han skulle se på det är att han i så fall förväntar 

sig att han kan besöka butiken och få hjälp där. Konsumenten ser inga risker med säkerheten 

ifall kassen skulle lämnas vid hans dörr eftersom han bor i lägenhet och känner sig trygg att 

kassen står i trapphuset. Varorna står då inomhus och tar ingen skada av djur eller väder. 

Däremot är han tvekande till hur länge den kan stå där då han inte vill känna att kvaliteten på 

varorna blir dålig. Han föreslår därför följande; ”Om de ger tydlig information och möjlighet 

till att följa leveransen kan jag enkelt se när jag bör börja röra mig hemåt”. 

Personliga mottagningsboxar ser han också som en lösning på det, då det förvarar varorna i en 

lämplig temperatur under en längre tid. ”Jag tycker det låter mer rimligt än att leverera utanför 

dörren utan någon box”, säger han. Som kund skulle han tycka att det var bra men han har svårt 

att se hur aktörerna ska arbeta med det, då han ser det som deras ansvar att äga och ansvara för 

boxarna. Därför tror han att det är smidigare att köra vanliga hemleveranser och försöka hitta 

lösningar med kortare tider där istället. 

5.9.3 Upphämtningscentraler 

Upphämtningscentraler ser konsumenten inte som något attraktivt alternativ och skulle inte vara 

intresserad av en sådan lösning. Han menar på att själva meningen med e-handel av livsmedel 

försvinner om han ändå måste åka iväg och hämta upp sin leverans. Därmed har han svårt att 

finna något positivt med leveransalternativet då det inte ligger i hans intresse alls. ”Du måste 

ändå åka någonstans och för mig hade det då tagit lika lång tid att bara handla själv. Och då 

blir det dessutom billigare för mig också”, konstaterar han. Upphämtningscentraler skulle 

innebära att han inte skulle vara intresserad av att testa e-handel av livsmedel och understryker 

att hemleverans är de alternativ han möjligtvis skulle kunna tänka sig, både med och utan 

tillsyn. Han avslutar med att konstatera; ”Om jag beställer mat vill jag ha den hela vägen hem. 

Det blir inte samma sak om jag själv måste bära hem matkassarna som jag alltid gör”. 
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Tabell 3 Sammanfattning konsumenternas empiri 

 Hemleverans med 

tillsyn 

Hemleverans utan tillsyn Upphämtningscentraler 

Konsument 1 

 

Positiv attityd 

+ Bekvämt 

+ Säkert 

-Stora tidsfönster 

Icke-genomförbar 

hemleverans med tillsyn 

Negativ attityd 

+Ingen väntetid 

-Osäkert 

-Helhetsintrycket 

Mottagningsboxar 

Positiv attityd 

+ Bra om ej betala själv 

+Säkrare 

Negativ attityd 

+bra om det ligger nära 

+Hämta när du vill 

-Kan då handla själv 

-Måste lämna hemmet 

-Minskad konsumtion 

Konsument 2 

 

Positiv attityd 

+Bekvämt 

+Tidsbesparande 

-Måste anpassa efter 

leveranstider 

 

Icke-genomförbar 

hemleverans med tillsyn 

Negativ attityd 

+Får hem beställning 

-Vill ta emot personligen 

-Osäkert 

-Minskad konsumtion 

Mottagningsboxar 

Positiv attityd 

+Tryggare 

-Vill ej betala 

Negativ attityd 

+Bra för de som inte kan 

vara hemma 

-Minskad konsumtion 

-Minskad service & 

bekvämlighet 

 

Konsument 3 

 

Positiv attityd 

+Säkerställa att 

leveransen stämmer 

+Säkert 

-Tid, Pris 

Icke-genomförbar 

hemleverans med tillsyn 

Positiv attityd 

+Slipper vänta 

-Får inte alla varor 

Mottagningsboxar 

Negativ attityd 

+Bättre kvalitet 

-Onödigt 

-Kostsamt 

Positiv attityd 

+Smidigt 

+Håller varornas kvalitet 

+Behöver inte vänta 

-Svårt för de utan bil 

Konsument 4 

 

Positiv attityd 

+Service 

+Personligt 

bemötande 

+Skapar lojalitet 

Icke-genomförbar 

hemleverans med tillsyn 

Positiv attityd 

+Tidsbesparande 

+Underlättar planering 

-Försämrad varukvalitet 

-Pris 

Mottagningsboxar 

Negativ attityd 

+Bättre kvalitet 

-Dyrt att införa 

Negativ attityd 

+Smidigt om du bor lång 

bort 

-Bekvämlighet minskar 

Konsument 5 

 

Positiv attityd 

+kan stanna hemma 

+Personligt möte 

Icke-genomförbar 

hemleverans med tillsyn 

Negativ attityd 

Positiv attityd 

+Bra om du inte kan vara 

hemma vid leverans 
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-Måste vara hemma 

-Kan bli dyrt i 

längden 

+Behöver ej vara hemma 

-Oseriöst och stor risk 

Mottagningsboxar 

Negativ attityd 

+Tryggare 

-Vill inte ha ståendes på gården 

+Smidigt, Tryggt 

-Måste kompleteras med 

hemleverans om önskat 

 

Konsument 6 

 

Neutral attityd 

+Ställa in direkt i 

kyl/ frys 

+Sparar tid 

-Måste vänta 

 

Icke-genomförbar 

hemleverans med tillsyn 

Positiv attityd 

+Tidssparande 

-Säkerhet 

-Varornas skick 

Mottagningsboxar 

Positiv attityd 

+Lämplig temperatur 

-Svårt att genomföra 

Negativ attityd 

-Meningslöst 

-Bekvämlighet försvinner 
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6. Analys och diskussion 
I analysen analyserar och jämför vi vår teoretiska referensram med vår insamlade empiri. 

Analysen är tematiskt uppbyggd på de attribut vi funnit i empirin. Först analyseras 

aktörernas attribut och därefter konsumenternas. Analysen följs av en sammanställning av 

attributens påverkan på leveransalternativen. Därefter diskuteras aktörer och konsumenters 

attityder tillsammans i en gemensam diskussion.  

 

Den problemformulering som legat till grund för den här uppsatsen är “Vad påverkar aktörer 

och konsumenters attityder till leveranser vid e-handel av livsmedel?”. Syftet med uppsats är 

att undersöka livsmedelsaktörer och konsumenters attityder till tre olika leveranslösningar; 

hemleverans med tillsyn, hemleverans utan tillsyn och upphämtningscentraler. Vi ämnar att få 

en djupare förståelse för vilka attribut som har hög påverkan på attityderna och varför dessa 

attribut blir viktiga.  

Tidigare forskning har visat att attityder och attribut påverkas av personliga preferenser och vad 

som kan ses som ett viktigt attribut för vissa behöver nödvändigtvis inte göra det för andra 

(Ajzen & Fishbein, 2008, s. 2224). Som tidigare nämnt kommer analysen vara uppbyggt utifrån 

en tematisk analys, och därmed delas analysen upp utifrån teman som urskiljs ur studiens 

insamlade data (Attitude-Stirling, 2001, s. 387-388). Vid transkriberingen av vårt insamlade 

data har vi uppmärksammat ett antal attribut som nämns flertalet gånger och som vi kunde 

koppla till aktörernas och konsumenters attityder till hemleverans med tillsyn, hemleverans 

utan tillsyn samt upphämtningscentraler. Dessa attribut är vad som nedan utformar vår analys.   

6.1 Analys av aktörernas attityder 

6.1.1 Kostnad 

Kostnad har utifrån teorin beskrivs som en av de viktigaste faktorerna för en aktör och som 

tydligt kan kopplas ihop med leveranser. I Oskarsson et als., (2013, s. 23) definition av logistik 

som lyder; “på ett kostnadseffektivt sätt planera, genomföra och styra förflyttning och lagring 

av material och produkter från råvara till slutkund för att tillfredsställa kundens behov och 

önskemål”, är kostnaden huvudfokus. Målet för alla aktörer bör vara att vara lönsamma på lång 

sikt och det kan låta självklart att då ha kostnad som huvudfokus. Utifrån vår empiri kan vi se 

att ett kostnadsperspektiv är vanligt förekommande då aktörerna beskriver hur de ställer sig till 

de olika leveranserna. Attityderna till leveransalternativen påverkas således av hur aktörerna 

ser på kostnaderna som uppstår. Trots att kostnaden är ett viktigt attribut hos aktörerna medger 

två av tre att de idag går i förlust med sin e-handel av livsmedel. Vid införandet av e-handel av 

livsmedel går aktiviteter som konsumenterna tidigare själva utfört över till aktörerna, vilket 

ökar arbets- och transportkostnader samtidigt som det minskar marginal (Grewal et al, 2004, s. 

707). Aktörernas små marginaler tillsammans med att de i olika utsträckning erbjuder 

hemleverans till sina konsumenter bidrar till att de intervjuade aktörerna idag redovisar negativa 

siffror.  

Trots de negativa resultaten visar de aktörer vi intervjuat inte några tydliga tecken på att de 

funderar på att byta leveransalternativ. De är alla överens om att hemleverans med tillsyn är det 

leveransalternativ som de föredrar och som de även tror att konsumenterna föredrar, trots att 

kostnaderna för hemleverans med tillsyn oftast blir högre än intäkterna. Som teorin säger finns 
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det ett samband mellan finansiella flöden och logistikflöden (Ying & Dayong, 2005, s. 436). 

Aktörernas logistikflöden har stor betydelse för deras finansiella flöden och för att kunna 

behålla en plats när konkurrensen på marknaden för e-handel av livsmedel ökar krävs att 

aktörerna på lång sikt kan erbjuda leveranser som bidrar till ett lönsamt resultat. Enligt 

Kämäräinen och Punakivi (2002, s. 96) har aktörer som även bedriver livsmedelshandel i 

befintliga butiker större chans att lyckas med sin e-handel av livsmedel då de redan vid start har 

en befintlig kundbas. Det här konfirmeras utifrån de intervjuer vi gjort där det kom fram att de 

två aktörerna som även har befintliga butiker såg det som en fördel att de redan har existerande 

kunder. Vidare framkom även att aktörerna som har befintliga butiker kan ta negativa resultat 

av e-handeln av livsmedel då de räddas upp av positiva resultat från butikernas försäljning. 

Detta medan den aktör som inte har befintliga butiker inte har något bakom sig som kan påverka 

det negativa resultatet.  

De främsta problemen som teorin tar upp vid leverans av livsmedel är “sista kilometern” (Kull, 

et al., 2007, s. 410) och tidsfönster (Spliet & Desauliniers, 2015, s. 379). Både “sista 

kilometern” logistik och tidsfönster bidrar till stora kostnader för aktörer som använder sig av 

hemleveranser. Samtliga aktörer vi intervjuat beskriver att effektiv planering av körsträckor är 

ett stort problem vid hemleverans med tillsyn. Det framkommer att hemleverans utan tillsyn 

och upphämtningscentraler skulle underlätta för aktörerna och dess “sista kilometer” logistik 

samtidigt som de kan öka sina tidsfönster. Genom att använda sig av hemleveranser utan tillsyn 

i form av mottagningsboxar kan aktörer minska sina kostnader med upp till 60 procent 

(Punakivi et al., 2001, s. 437). Kostnadsbesparingarna är aktörerna vi intervjuat medvetna om 

men värdesätter dessa lägre då de även är medvetna om den negativa påverkan de upplever att 

leveransalternativet skulle få på konsumenternas köpbettende. Hemleverans utan tillsyn och 

upphämtningscentraler är därmed alternativ som skulle kunna minska aktörernas kostnader. De 

skulle givetvis innebära stora investeringar men kan ändå bidra till lönsamhet på lång sikt. Trots 

det anser aktörerna att hemleverans med tillsyn är det leveransalternativ som de vill utveckla 

och främst erbjuda sina konsumenter. Även om vi kan se att kostnad är ett attribut som påverkar 

aktörernas attityder kan vi se att det finns attribut som påverkar aktörernas attityder mer än vad 

kostnad gör i dagsläget. 

6.1.2 Servicegrad  

Hela konceptet med e-handel av livsmedel är att konsumenterna ska erbjudas service för köp 

av livsmedel (Verhoef & Langerak, 2001, s. 276). Servicegraden blir då en självklar faktor som 

har stor betydelse för en aktörs framgång på marknaden. I vår empiri framkommer att service 

är något som aktörerna värderar väldigt högt och som har stor påverkan på vilka val aktörerna 

gör. Teorin visar även på ett starkt samband mellan e-service och e-lojalitet (Sousa & Voss, 

2012, s. 800). Det tyder på att konsumenternas fortsatta användande av aktören påverkas av 

ifall de upplever att de får den service de förväntar sig. Det är utifrån empirin tydligt att 

huvudfokus för samtliga aktörer är att erbjuda sina konsumenter en hög service, detta även om 

de själva för tillfället får negativa finansiella resultat. Oskarsson et al., (2013, s. 44) menar att 

det är ett samband mellan service och kostnader, där en hög service generellt leder till höga 

kostnader. Det är då upp till aktörerna att avgöra vilken grad av service det är villiga att erbjuda 

i förhållande till hur höga kostnader de kan ta. Teorin säger också att företag ofta avgör vilken 

servicenivå de vill ligga på för att sedan skära ner på kostnader utifrån den valda servicenivån 

(Oskarsson et al., 2013, s. 39-44). Detta är baserat på traditionell e-handel och inte e-handel av 

livsmedel. Vi kan se att vår studie går emot teorin då aktörerna är villiga att höja servicenivån 

till en höjd där kostnaderna egentligen blir för höga för en lönsamhet. Istället för att balansera 

servicen och kostnaden försöker aktörerna erbjuda en så hög servicenivå som möjligt för att 

sedan ta emot de höga kostnaderna som medföljer. Förlusten det innebär ekonomiskt ses som 

tillfällig för en framtida verksamhet inom e-handeln av livsmedel. De intervjuade aktörerna 



58 
 

arbetar ständigt för att optimera sin distribution med målet att i framtiden gå i vinst. Det är dock 

servicen som tydligt är den största prioriteringen i början av aktörernas verksamheter där fokus 

ligger på hemleveranser med tillsyn. Avsaknaden av service var också en av de största 

anledningarna till att aktörerna upplevde hemleverans utan tillsyn samt upphämtningscentraler 

som sämre alternativ än hemleverans med tillsyn. Enligt Punakivi och Tanskanen (2002 s. 506) 

har kundens boendesituation påverkan på vilket alternativ kunden upplever som mest attraktivt. 

Det skulle innebära att aktörerna, genom att erbjuda flera olika leveransalternativ möjliggör för 

en öka sin servicegrad. Vi kan dock se utifrån vår studie att aktörerna föredrar att effektivisera 

ett leveranssätt än att införa flera olika alternativ till leveranser. Aktörerna upplever inte att 

konsumenterna efterfrågar hemleverans utan tillsyn eller upphämtningscentraler utifrån ett 

serviceperspektiv och det gör att det inte blir intressanta vid en diskussion om skapande av ökad 

servicenivå.  

En av de viktigaste delarna av värdeskapande till kunderna är enligt teorin att effektivisera 

logistiken till dem (Kull, 2007, s. 411). För att aktörerna ska uppnå den servicegrad de önskar 

kunna erbjuda sina konsumenter ligger mycket i att effektivisera leveranserna till slutkunden. 

Mycket fokus ligger, precis som i fallet för kostnader, på “den sista kilometern” och tidsfönster. 

Aktörerna vi intervjuat upplever att konsumenterna vill ha hemleverans med tillsyn med 

motiveringen att det ses som mest bekvämt och bidrar till en högre servicenivå. Trots att det i 

dag resulterar i negativa resultat hoppas aktörerna att de i och med en växande kundbas ska 

kunna utveckla hemleverans med tillsyn så att de kan öka servicenivån till konsumenterna med 

kortare tidsfönster samtidigt som aktörerna kan vara lönsamma.  

6.1.3 Konkurrenskraft 

Att marknaden för e-handel av livsmedel ökat och konkurrensen växer framkommer av både 

teori och vår insamlade empiri. Den ökade konkurrensen bidrar till att de aktörer vi intervjuat 

påverkas till stor del av hur de andra aktörerna arbetar och vilka leveranser de erbjuder.  

Hur aktörerna valt att hantera sina hemleveranser, det vill säga själva eller med hjälp från en 

tredje part, kan påverka konkurrenskraften. Ifall relationen med den tredje parten är integrerad 

och samma mål eftersträvas kan hjälp från en tredje part vara en konkurrensfördel (Yeung et 

al., 2012, s. 750). Av de aktörer vi intervjuat har två av aktörerna valt att sköta transporterna 

internt med egna åkerier medan en aktör använder tredjepartslogistiker. Aktörerna var eniga 

om att det var konkurrenskraftigt att ha inflytande över transporter samt chaufförer, vilket har 

gjort att två av aktörerna valt att köra med egna åkerier medan den tredje aktören arbetar mycket 

med utbildning och kontakt med sina tredjepartslogistiker. Mycket av konkurrensfördelarna vid 

hemleverans med tillsyn ligger i bemötandet. Aktörerna i empirin strävar efter att nå 

konsumenternas efterfrågan genom att erbjuda hemleverans med tillsyn. De har alla resonerat 

kring valet av tredjepartslogistiker eller egna bilar för att välja det alternativ som passar dem 

bäst utifrån deras förutsättningar.  

E-handeln av livsmedel är speciell då aktörerna har små marginaler att arbeta med och i stora 

drag erbjuder liknande sortiment. För att vinna konkurrensfördelar är det då viktigt att aktörerna 

differentierar sig. En differentiering är görs enligt teorin främst genom service, värdeskapande 

och kommunikation till kund (Keh & Shieh, 2001, s. 76). Gemensamma upphämtningscentraler 

gör det inte möjligt för aktörerna att differentiera sig med hjälp av logistiken. En av aktörerna 

som idag erbjuder både hemleverans med tillsyn och att konsumenterna kan hämta upp 

beställningen i butik ställer sig negativt till upphämtningscentraler. Anledningen till det är att 

de redan har en typ av upphämtning och att det inte skulle gynna dem med en gemensam central. 

Även den andra aktören som också har befintlig butik är negativa till upphämtningscentraler då 

de medger att de förlorar en fördel med att kunna erbjuda upphämtning i befintlig butik. Endast 
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en aktör har positiv inställning till upphämtningscentraler då de ser det bidrar till en enklare 

distribution.  

 

Som teorin säger efterfrågar konsumenter leverans av hög service, korta ledtider och billiga 

priser (Oskarsson et al., 2013, s. 121). Det är då upp till aktörerna att arbeta med de faktorerna 

för att vara konkurrenskraftiga på marknaden. De faktorerna som ger aktörerna konkurrenskraft 

blir därmed viktiga när det kommer till aktörernas attityder till vilken leverans de vill erbjuda. 

Samtliga aktörer vi intervjuat har en negativ inställning till hemleverans utan tillsyn då de 

riskerar att ge konsumenterna en bild av aktören som sämre än andra aktörer. Aktörerna ser det 

som konkurrenskraftigt att erbjuda ett personligt bemötande och tror därför att hemleveranser 

utan tillsyn leder till mindre lojala konsumenter. Istället medger samtliga aktörer att 

hemleverans med tillsyn är det som prioriteras, dels för att de tror att det är de som 

konsumenterna efterfrågar men också att det är vad de andra aktörerna erbjuder. En aktör som 

inte erbjuder hemleverans med tillsyn skulle, enligt aktörerna, halka efter och vara mindre 

konkurrenskraftigt på marknaden.  

6.1.4 Planering 

 Att erbjuda leveranser fram till slutkund har blivit allt vanligare (Kull et al., 2007, s. 401). 

Aktörerna vill erbjuda hemleveranser då det är vad de tror kunderna värdesätter högst, men det 

resulterar i att de måste lösa “den sista kilometern” för att det ska vara långsiktigt och där är 

planeringen en stor faktor. Konsumenters krav på transporter är att de ska vara snabba, servicen 

ska vara hög samtidigt som priset ska vara lågt (Oskarsson et al., 2013, s. 121). Aktörer måste 

därför ständigt arbeta med att utveckla transportlösningar som möter konsumenternas krav 

(Oskarsson et al., 2013, s. 44). Ledtiderna vid livsmedelshandeln beskrivs i empirin som väldigt 

korta och eftersom det är olika transportsträckor som ska köras vid varje nytt tillfälle blir 

planeringen väldigt viktig. Det krävs att planeringen sker effektivt och att det sker effektiva 

lösningar som underlättar för planeringen. Aktörerna menar att det blir enklare ju mer 

konsumenter som ansluter till e-handel då det blir tätare områden att planera transporterna till, 

men det krävs fortfarande väldigt mycket planering av logistiken som är kostsam och 

tidskrävande på grund av den dagliga variationen av leveranser. Konsumenterna väljer 

tidsfönster då de vill få sin leverans och planeringen sker utefter det (Spliet & Desauliniers, 

2015, s. 379). De tre leveransalternativen studien tar upp innebär olika planering hos aktörerna. 

Aktörerna tog upp hemleveranser med tillsyn som det leveransalternativ som kräver mest 

planering och därmed mest utmanande. Att effektivisera distributionen vid hemleverans med 

tillsyn beskrivs av Boyer et al., (2003, s. 659) som en svårighet när det ställs i relation till 

konsumenters krav. Svårigheten med att planera en effektiv distribution beskrevs av aktörerna 

som en stor anledning till varför hemleveranser är svåra att genomföra. Eftersom körsträckan 

skiljer sig åt från varje leveranstillfälle krävs mycket planering vid hemleveranser, vilket både 

tar tid och är kostsamt. Majoriteten av konsumenter väljer en leveranstid mellan 18:00-20:00 

när de beställer livsmedel via e-handel med hemleverans (Xu et al., 2008, s. 24). Aktörerna i 

vår empiri såg alla det som en utmaning att planera dessa körningar för att optimera 

transporterna. Att det krävs många bilar på kvällen men få på dagtid var en stor anledning till 

varför aktörerna inte använde sig av egna åkerier. Tredjepartslogistik är en risk med att 

aktörerna inte har samma kontroll (Monczka et al., 2005, s. 23), dock ansåg en av aktörerna att 

det skulle vara alldeles för kostsamt att köpa in egna bilar då de inte kan positionera ut 

körningarna jämnt under dagen. Aktören jobbade noga med relationerna till deras åkerier för 

att försäkra att de strävar mot samma mål, vilket stödjs av (Aguezzoul, 2014, s. 69) som menar 

att det krävs ett samarbete för att kunna konkurrera med tredjepartslogistik. 
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Även vid hemleverans utan tillsyn där kassen lämnas vid dörren krävs samma planering som 

vid leveranser med tillsyn, detta eftersom aktörerna inte vet innan ifall leveransen blir utan 

tillsyn eller inte. Därför blir det inte enklare att planera den typen av leveranser, snarare tvärtom 

eftersom vissa varor måste tas tillbaka som kunden sen kan hämta upp i butik. Alternativet som 

teorin tar upp som en annan form av leveranser utan tillsyn är att det är förbestämt att leveransen 

ska vara utan tillsyn eller att leveransen sker i form av en mottagningsbox intill konsumentens 

bostad. Xu et al., (2008, s. 24) menar att det kan effektivisera transporterna. En mottagningsbox 

skulle inte innebära samma krav på att planera utefter tid då varorna kan stå i boxen en längre 

tid, vilket enligt aktörerna skulle kännas mer serviceinriktat med en högre kvalitet på själva 

leveransen. Planeringen skulle underlättas ytterligare ifall leveranserna skedde genom 

upphämtningscentraler. Att det blir enklare att planera leveranserna var vad de intervjuade 

aktörerna såg som positivt med upphämtningscentraler som leveransalternativ och menade att 

det skulle förenkla för logistiken. Eftersom mycket av svårigheterna med leveranser är kopplade 

till "den sista kilometern" löser upphämtning mycket av problematiken med att planera 

transporter (Saskia, et al., 2015, s. 831). Aktörerna behöver inte längre planera utefter när 

konsumenterna är hemma utan kan leverera under dagen så får konsumenterna hämta när dem 

har möjlighet (Punakivi & Transkanen, 2002, s. 505). Tiden och resurser för planering av 

transporterna påverkar alltså aktörernas attityder.  

6.1.5 Sammanställning aktörer 

Figur 7 Attributen som påverkar aktörernas attityder 

De attribut vi kunnat urskilja utifrån empirin påverkar attityderna till leveransalternativen 

positivt eller negativt (Figur 8). Konkurrenskraft framkommer av intervjuerna som det främsta 

attributet som påverkar aktörernas attityder. Attityder till hemleverans med tillsyn påverkas 

positivt av konkurrenskraft, medan konkurrenskraft visat sig ha en negativ påverkan på attityder 

till hemleverans utan tillsyn och upphämtningscentraler. I mepitin framgår att samtliga aktörer 

anser servicegraden som ett område där det ständigt krävs utveckling. Liksom 

konkurrenskraften har servicegraden en positiv påverkan på attityder till hemleverans med 

tillsyn. Attityder till hemleverans utan tillsyn och upphämtningscentraler påverkas negativt av 

den upplevda servicegraden leveransalternativen innebär. Hemleverans med tillsyn innebär 

höga kostnader, där aktörernas attityder påverkas negativt av attributet. Dock kan vi se att 

samtliga aktörer har en positiv attityd till leveransalternativet vilket visar på att attributet 

kostnad har en lägre påverkan än konkurrenskraft och servicegrad. Eftersom hemleverans utan 

tillsyn innebär liknanade kostnader som hemleverans med tillsyn blir påverkan på attityden 
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densamma. Attityder till upphämtningscentraler påverkas också negativt av den kostnad 

aktörerna upplever att de innebär. Detta då ingen av aktöerna såg upphämtningscentral som ett 

primärt leveransalternativ utan snarare som ett komplement. Utifrån attributet planering blir 

aktörernas attityd negativ till hemleverans med tillsyn då problem med planering av ”den sista 

kilometern” och tidsfönster uppstår. Dessa problem minskar vid hemleverans utan tillsyn och 

upphämtningscentraler, vilket bidrar till en positiv påverkan på aktörernas attityder till 

leveransalternativen. Dock gäller detta inte icke genomförbar hemleverans med tillsyn som 

påverkas på samma sätt som hemleveans med tillsyn. 

 

6.2 Analys av konsumenternas attityder 

6.2.1 Bekvämlighet 

E-handeln innebär en bekvämlighet för kunden som gör att tids och platsbegränsningar 

försvinner (Verhoef & Langerak, 2001, s. 276). Majoriteten av konsumenterna vi intervjuade 

var eniga om att bekvämlighet var en av de största fördelarna med e-handel och anledningen 

till konsumtionen av livsmedel via e-handel. Dock innebär inte e-handel av livsmedel att 

tidsbegränsningar försvinner som teorin tar upp om generell e-handel eftersom leveranserna 

kräver att tid åsidosätts till att ta emot dem. Bekvämligheten att inte besöka en butik beskrivs 

av Morganosky och Cude (2000, s. 23) som en stor underlättande faktor vid e-handeln av 

livsmedel. Den bekvämligheten och sparandet av tid kunde vi se tydligt framkom i svaren hos 

de konsumenter som använder sig av matkassar. Eftersom livsmedel är dagligvaror som köps 

ofta krävs att leveranserna är bekväma för att konsumenterna ska vilja köpa ofta (Vanelslander 

et al., 2013, s. 243). Många av de intervjuade konsumenterna tyckte att leveranserna var 

bekväma men såg fortfarande att mycket kunde göras för att bekvämligheten skulle öka 

ytterligare. De var alltså inte fullt nöjda med leveransens bekvämlighet samtidigt som de 

värderar bekvämlighet väldigt högt då det är en av de främsta anledningarna till att konsumera. 

Då det är “ den sista kilometern” logistiken som avgör hur leveransen till kunden blir (Kull et 

al., 2007, s. 410), är det denna logistik aktörerna kan arbeta med att förbättra för att 

konsumenternas uppfattning av leveransens bekvämlighet ska öka. De konsumenter som hade 

matkasse ansåg det vara tillräckligt bekvämt för att använda sig av konceptet medan de som 

inte hade matkasse poängterade bekvämlighet som en stor fördel. Eftersom de inte konsumerat 

matkasse tidigare måste något annat attribut vara mer betydelsefullt för dem. Konsumenterna 

som har matkasse beskriver en stor del av bekvämligheten som tidssparande samtidigt som de 

konsumenter som inte hade matkasse inte såg hur de skulle förenkla vardagen med matkasse 

eftersom tidsintervallet uppfattades som stort. Båda såg alltså bekvämligheten och att spara tid 

var en stor del av bekvämlighet men de hade olika uppfattning om ifall matkasse var tillräckligt 

bekvämt i förhållande till andra attribut.  

Hemleverans med tillsyn är det leveransalternativ som de flesta konsumenter menar är det 

leveransalternativ som innebär högst bekvämlighet. Teorin tar upp hemleverans med tillsyn 

som det bästa alternativet för de konsumenter som värderar bekvämlighet högre än exempelvis 

pris (Boyer et al., 2003, s. 653). Detta kunde vi även se i våra intervjuer. De konsumenter som 

inte hade matkasse tyckte att de bodde tillräckligt nära en butik, priser för leverans var för högt 

eller att de handlade till ett litet hushåll vilket tillsammans bidrog till att de valt att inte 

konsumera livsmedel via e-handel. De ansåg därmed att bekvämligheten inte var tillräckligt 

stor för att överväga mot de nämnda faktorerna. Vid hemleverans utan tillsyn ser vi utifrån 

empirin inte att det blir någon skillnad på bekvämlighet för konsumenterna, möjligtvis att det 

uppfattas som mer bekvämt med mottagningsbox eftersom det ger konsumenten mer 

bekvämlighet i form av att de inte behöver vara hemma vid leverans. Teorin kommer fram till 

att konsumenter ser hemleveranser utan tillsyn som besvärliga (Xu et al., 2008, s. 28). Detta 
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kan vi inte koppla till bekvämligheten i vår studie då våra respondenter inte uttryckte någon 

försämring i bekvämlighet vid de tillfällen då leveranserna sker utan tillsyn. Konsumenter som 

värdesätter bekvämligheten i leveranserna skulle därmed inte få en sämre attityd beroende på 

ifall leveransen var med eller utan tillsyn. Bekvämligheten med hemleverans utan tillsyn och 

hemleverans med tillsyn är alltså jämförbara och attityden till leveransalternativen är positiv 

utifrån bekvämlighet. När det kom till upphämtningscentraler påpekade konsumenterna att 

bekvämligheten skilde sig från hemleveranser men det rådde skilda meningar om ifall det 

innebar högre eller lägre bekvämlighet. Tidigare studie som gjort inom ämnet visar att 

konsumenter föredrar upphämtningscentraler istället för hemleveranser utan tillsyn (Xu et al., 

2008, s. 33). Det är dock inget som framkommer i vår studie där konsumenter ställer sig likartat 

till de olika leveransalternativen. Vissa ansåg att upphämtningscentraler var mer bekvämt då de 

kunde hämta leveranser i relation till andra ärenden medan andra menade att det skulle bli 

mindre bekvämt eftersom de måste lämna hushållet för att hämta sin leverans. Xu et als., (2008, 

s. 33) studie menar att konsumenterna anser upphämtningscentraler som mer bekvämt medan 

de konsumenter vi intervjuat anser att bekvämligheten och servicen med e-handel av livsmedel 

minskar mycket om du själv ska hämta beställningen på upphämtningscentraler. Trots att vissa 

såg det som en fördel ville majoriteten inte få leveranser i form av upphämtningscentraler.  

6.2.2 Service  

Service beskrivs i teorin som en av de huvudsakliga anledningarna till e-handel (Verhoef & 

Langerak, 2001, s. 276), där aktörernas servicenivå visat sig vara starkt sammankopplat med 

kundernas lojalitet mot aktören (Sousa & Voss, 2012, s. 800). Samtliga konsumenter 

kommenterade servicen inom e-handel av livsmedel och var eniga om att servicen har väldigt 

stor betydelse. Oskarsson et al., (2012, s. 34) delar upp service inom leveranser i ledtid, 

pålitlighet, säkerhet, tillgänglighet, information och flexibilitet. I vår empiri kan vi se att service 

uppfattas olika beroende på konsument, där vissa anser det vara bemötandet medan andra ser 

på service i form av kvalitet eller säkerhet samt variationer av dessa. Vad vi kan se är att upplevd 

service är avgörande för hur konsumentens köpbeteende utvecklas. Boyer et al., (2003, s. 653) 

menar att hemleveranser med tillsyn är ett effektivt sätt att bidra med en hög service mot 

konsumenter. Hemleveranser utan tillsyn kan skapa problem då servicenivån kan uppfattas som 

lägre (Park & Regan, 2004, s. 8). I våra intervjuer kunde vi se att kvaliteten på leveransen 

uppfattades som betydligt lägre ifall den skedde utan tillsyn. Det var få respondenter som 

kommenterade själva bemötandet av chauffören vid tal om service utan kvalitet och säkerhet 

var det som påverkade den upplevda servicen. Hemleveranser med tillsyn ansågs av samtliga 

som ett säkert leveransalternativ samtidigt som det genererar en extra service i och med att 

kassarna kommer in i bostaden utan ansträngning från konsument. Liten säkerhet och försämrad 

kvalitet var de främsta anledningarna till att konsumenterna har en negativ attityd till 

hemleverans utan tillsyn. Mottagningsboxar kan enligt Transkaner et al., (2002, s. 173) bidra 

till säkrare hemleveranser utan tillsyn. En del av konsumenterna ansåg att mottagningsboxen 

kunde lösa delar av problematiken men attityden till leveransalternativet påverkas fortfarande 

negativt av en upplevd lägre servicenivå. En anledning till en negativ attityder till 

upphämtningscentraler är den minskade servicen som medförs av att konsumenten själv måste 

transportera sig till varorna.  

I vår empiri kan se vi se att en del av konsumenterna nämner information som en del av servicen, 

där ökad information skulle ha positiv påverkan på deras attityd. Anledningen till att de 

konsumenterna vill kunna ta del av information om när leveranserna är beräknade är det långa 

tidsfönster som aktörerna ibland erbjuder. Ökad information om leveranserna skulle då ge 

konsumenterna mer frihet under de timmar som leveransen är planerad. Som tidigare nämnt är 

information en del inom begreppet service (Oskarsson et al., 2012, s. 34) och något som vi 

kunnat se har en påverkan på några av konsumenternas attityder. Dock var det endast ett fåtal 
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som nämnde information som något de ansåg vara viktigt och som bidrog till servicen. Eftersom 

majoriteten av konsumenter inte nämner information ser vi att det inte alltid är fördelaktigt att 

överösa information till konsumenter som inte efterfrågar det. Ett bättre alternativ skulle vara 

att konsumenten får möjlighet att själv ta del av information exempelvis via en applikation så 

att resterande konsumenter inte störs av för mycket information.  

6.2.3 Tid 

Tid är återkommande genom hela empirin och nämns av samtliga konsumenter och vid alla 

leveransalternativ. Hur tidskrävande eller tidssparande de olika alternativen uppfattas av 

konsumenterna har en betydelse för hur deras attityd är. Snabba leveranser efterfrågas vid e-

handel (Oskarsson et al., 2013, s. 121). Aktörerna i vår empiri är väl medvetna om tidskrav och 

erbjuder leveranser majoriteten av veckans dagar där konsumenten får välja tid. Under intervjun 

med en av våra konsumenter framkom att denne handlar från en aktör som inte medverkat i 

studien där konsumenten beskrev problematik i att denne endast kunde välja leverans under ett 

fåtal dagar med lång framförhållning. Andra konsumenter såg det som positivt att ett flertal 

aktörer var erbjuder leveranser dagen efter beställning, vilket tyder på att snabba leveranser får 

en stor betydelse vid e-handel av livsmedel. Det framkommer i empirin att några konsumenter 

handlat matkassar via en aktörer som inte har befintliga butiker där leveranserna enbart varit 

tillgängliga ett fåtal dagar och ett fåtal tider där detta uppfattades som begränsade. Från teorin 

kan vi se att det är en fördel för aktörer med befintlig butik att starta e-handel av livsmedel då 

de kan använda butikerna till hjälp (Kämäräinen & Punakivi, 2002, s. 289). Vi kan utifrån 

empirin se ett samband mellan aktörer som har befintliga butiker och snabba flexibla leveranser. 

En del av de konsumenter vi intervjuat gör ingen skillnad på om aktören har butik eller inte vid 

val av aktör. Samtidigt visar det sig att de som hellre handlar från en aktör med befintlig butik 

baserar valet på en trygghet med igenkännandet och inte utifrån en tidsaspekt. Dock ser vi att 

tiden aktören kan erbjuda många gånger påverkas av ifall de har en butik eller inte och att det 

kan påverka konsumenterna att välja aktör med butik.  

Enligt teorin är tidsfönster och “ den sista kilometern” något som skapar problem för aktörer 

(Spliet & Garbor, 2014, s. 721). Empirin visar tydligt att konsumenternas attityder till 

leveranser av livsmedel via e-handel grundas till stor del i hur konsumenterna upplever 

leveranstiderna. Vilket leveransalternativ konsumenten väljer grundas därmed i hur väl 

aktörerna löser problematiken kring sista kilometern och tidsfönster. Att erbjuda 

konsumenterna hemleveranser med tillsyn är ett sätt för aktörerna att skapa hög service (Boyer 

et al., 2003, s. 653). Empirin visar dock att de aktörer vi intervjuat på grund av kostnaderna 

med hemleveranser med tillsyn i de flesta fall erbjuder ett tidsfönster på tre timmar.  

Intervjuerna med konsumenterna visar på att de trots det långa tidsfönstret ser hemleverans med 

tillsyn som det bästa alternativet ur serviceperspektiv. Huruvida alternativet är tidsbesparande 

råder det dock delad mening av hos konsumenterna. En del menar att det är tidsbesparande då 

de slipper åka till affären medan andra menar att det tar lång tid för att de måste vara hemma i 

långa tidsfönster och vänta på sina leveranser. Enligt teorin sätter konsumenternas tid- och 

punktlighets- önskemål stor press på aktörerna (Boyer et al., 2003, s. 659; Fernie et al., 2010, 

s. 906). Tiden är därmed en vanligt förekommande faktor som konsumenterna värderar vid 

leveranser av livsmedel via e-handel och något aktörerna måste arbeta hår med för att nå upp 

till. Vi anser dock att hemleverans med tillsyn ur ett tidsperspektiv, på grund av den delade 

meningen hos konsumenterna om vad som är tidsbesparande eller inte, påverkar 

konsumenternas attityder olika beroende på livssituation.  

Hemleveranser utan tillsyn är ett sätt för aktörerna att effektivisera sina leveranser och därmed 

erbjuda konsumenterna leveranser där tiden inte spelar en lika stor roll (Xu et al., 2008, s. 24). 

Konsumenterna ställer sig alla positiva till hemleverans utan tillsyn i form av mottagarboxar 
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när det kommer till tidssparande. De nämner alla aspekter av tidsbesparande där att inte behöva 

vänta på leveransen är vanligt förekommande. Trots att tiden påverkas positivt av hemleverans 

utan tillsyn i form av mottagarboxar är den slutgiltiga attityden till det i de många fall negativ. 

Det betyder alltså att tiden inte påverkar attityden i tillräckligt stor grad för att ge en positiv 

attityd utan andra attribut ger en negativ attityd. Småros och Holmström (2000, s. 56) menar att 

mängden tid en konsument har i sin vardag och hur de upplever e-livsmedelshandeln jämfört 

med traditionell handel kommer att påverka vilken attityd konsumenten har. Empirin visar att 

ett antal konsumenter anser att om de ändå måste ta sig till upphämtningscentraler för att hämta 

sin beställning kan de lika gärna handla via traditionell handel. Även om den traditionella 

handeln troligtvis tar längre tid än att endast hämta upp matkassarna är den tidsbesparing som 

konsumenterna förväntar sig av e-handeln av livsmedel inte tillräckligt hög när leverans sker 

via upphämtningscentraler och attityden påverkas negativt. Upphämtningscentraler beskrivs 

ändå av en del konsumenter som positivt tidsmässigt då de själva kan välja när de hämtar sin 

beställning och göra det när de är på väg hem från jobbet eller liknande. Dock är det samma 

resultat på attityderna som för hemleverans utan tillsyn där det tydligt framkommer att tiden är 

ett av de främsta attributen som konsumenterna tänker på vid värdering av de olika 

leveransalternativen men de har mindre påverkan på attityderna än andra attribut.  

6.2.4 Pris 

Pris framkom från empirin som ett attribut som påverkar en del konsumenters attityder mer än 

andra. Enligt teorier om e-handel vill konsumenterna ha snabba och billiga leveranser 

(Oskarsson et al., 2013, s. 121). Det kan låta motsägande då det generellt sätt är så att snabba 

leveranser har ett högre pris och det kan vara svårt för konsumenterna att bli nöjda med dem 

båda. På den växande marknaden för livsmedel via e-handel bidrar till att konsumenterna 

erbjuds både lägre priser och snabbare leveranser än vad aktörerna egentligen klarar av. Då 

samtliga aktörer i empirin erbjuder priser och leveranser som bidrar till att de själva går minus 

är det konsumenternas efterfrågan på billiga leveranser som prioriteras. Som Murphy (2007, s. 

951-952) konstaterar är konsumenterna inte villiga att betala för den bekvämlighet som kommer 

med att inte plocka ihop sina beställningar själva. Utifrån våra intervjuer har vi uppmärksammat 

att priset har en viss påverkan på konsumenternas attityder. Till skillnad från teorin ställer sig 

de konsumenter vi intervjuat inte negativa till att betala för bekvämligheten och servicen som 

e-handel av livsmedel medför. Det som konsumenterna istället nämner vid diskussion av pris 

är att de är olika villiga att betala för tjänsten beroende på hur leveransen går till.   

Konsumenternas attityder till hemleverans med tillsyn har i de flesta fall ingen större påverkan 

av pris. Två av de intervjuade konsumenterna anser att priset påverkar attityden till leveransen 

negativt men som helhet är de trots det positiva till hemleverans med tillsyn. Utifrån teorin kan 

vi se att hemleveranser med tillsyn är ett sätt att skapa extra värde för de konsumenter som 

värderar bekvämlighet högre än pris (Boyer et al., 2003, s. 653). Samtliga aktörer som vi 

intervjuat har en kostnad för hemleverans med tillsyn. För samtidigt är hemleverans med tillsyn 

det leveransalternativ där konsumenternas attityder är som mest positiva. Enligt studien gjord 

av Ramus och Nilsen (2005, s. 343;347) diskuteras pris som en viktig aspekt för konsumenterna 

när de väljer aktör av e-livsmedelshandel. Vi kan dels se att empirin stödjer denna teori men 

samtidigt är priset för de flesta konsumenternas attityder för leveranserna inte det som har störst 

påverkan. Hansen (2005, s. 116) menar att de som använder sig av e-handel vid köp av 

livsmedel generellt har en högre medellön. Det här anser vi kan förklara varför priset inte 

nödvändigtvis är det attribut som påverkar attityderna mest, även om de självklart har en viss 

påverkan.  

För hemleverans utan tillsyn och upphämtningscentraler kan vi se en tydligare bild av att 

konsumenterna inte vill betala samma pris för leveranserna. Enligt Goethals et als., (2012, s. 
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137) studie påverkar hur villiga konsumenterna är för att betala för hemleverans utan tillsyn 

med mottagningsboxar inte deras attityd till leveranserna. Vi kan utifrån våra intervjuer med 

konsumenterna se en viss påverkan på attityderna av priset för hemleverans utan tillsyn med 

mottagningsboxar. De konsumenter som påverkas av priset anser att det är dyrt att införa 

boxarna samt att de anser att priset för den typen av leveranser bör vara lägre då det inte ger 

samma service som hemleverans med tillsyn. Leveranser till upphämtningscentraler är det som 

konsumenterna ställde sig mest kritiska till i förhållande till pris. Majoriteten ansåg att om de 

själva måste hämta upp beställningen på en central är det inte rimligt att de ska betala 

fraktkostnaden för leveransen. Samtliga aktörer höll med om att de, om konsumenten själv 

hämtar upp sin beställning, inte kan ta betalt för leveransen. Studier visar att 

upphämtningscentralerna är ett kostnadseffektivt leveransalternativ för aktörerna (Punakivi & 

Tanskanen, 2002, s. 499), vilket möjligtvis även kan leda till att de kan minska priserna för 

konsumenterna. Dock anser flertalet av de konsumenter vi intervjuat att upphämtningscentraler 

skulle leda till att de inte väljer att använda tjänsten då de inte anser att de får tillräckligt med 

bekvämlighet och service i förhållande till priset.  

6.2.5 Sammanställning konsumenter 

Figur 8 Attributen som påverkar konsumenternas attityder 

Bekvämlighet är det attribut som har störst påverkan på konsumenternas attityder. Vi kan i vårt 

insamlade data se att hemleverans med tillsyn upplevdes bekvämt vilket påverkar attityderna 

till leveransen positivt. Det rådde skiljda meningar mellan konsumenterna huruvida 

hemleverans utan tillsyn var bekvämt eller inte. Vi ser att bekvämlighet har en posivit påverkan 

på attityderna hos de konsumenter som upplevde hemleverans utan tillsyn som bekvämt, medan 

attityder hos de konsumenter som inte upplevde leveransalternativet som bekvämt påverkades 

negativt av attributet. Upphåmtningscentral sågs inte som bekvämt ur ett konsumentperspektiv 

och attityder till leveransalternativet påverkades därmed negativt av attributet. Hemleveranser 

med tillsyn innebär stora tidsfönster vilket har visat sig ha en negativ påverkan på 

konsumenternas attityder. Tiden för hemleverans utan tillsyn får inte samma betydelse och 

påverkar därför inte konsumenterna på samma sätt. Hemleveranser utan tillsyn kräver inte 

samma tid av konsumenterna vilket har en positiv påverkan på konsumenternas attityder till 

leveranserna. Tid framkommer inte som ett starkt påverkande attribut som påverkar 

konsumenternas attityder till upphämtningscentraler, då det inte nämns av de intervjuade 

konsumenterna. Vi tror att detta kan bero på att leveransalternativet varken upplevs som 

tidssparande eller tidskärvande och det är därmed de tre andra attributen som framträder mer.   
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Servicen upplevs hög vid hemleverans med tillsyn vilket även påverkar konsuemnternas 

attityder positivt. Vid hemleveranser utan tillsyn och upphämtningscentraler upplever 

konsumenterna att konsumenterna minskar alternativt helt försvinner, vilket har en negativ 

påverkan på konsumenternas attityder till de leveranserna. Det kan ses som självklart att pris 

påverkar konsumenters konsumenters attityder till en tjänst. I vårt fall kan vi se en koppling 

mellan ett högre pris och därmed en mer negativ attityd. Ingen av konsumenterna tar upp pris 

som en positiv faktor vid leveransalternativen. Det är först när konsumenten upplever att 

leveransen innebär ett högt pris som attityden påverkas, och då negativt. Ut vårt insamlade data 

kan vi se att hemleverans utan tillsyn till mottagarboxar uppfattas som kostsamma vilket bidrar 

till de negativa attityderna. Två konsumenter ansåg att priset för hemleverans med tillsyn är 

högt vilket påverkar deras attityder negativt. Resterande leveransalternativ får ingen positiv 

påverkan av pris, men upplevs priset som högt blir attityderna negativa.  

6.3 Gemensam diskussion  
Konsumenterna anser att dagens hemleveranser inte når upp till den önskvärda bekvämligheten 

då tidsfönstret är för stort. Tid blir framkommande av konsumenterna som det viktigaste 

attributet tillsammans med bekvämlighet. Småros och Holmström (2000, s. 56) beskriver att 

hur mycket tid konsumenter upplever att de har kommer att påverka deras syn på e-handel av 

livsmedel. Det kan tänkas att många av de konsumenter som använder sig av e-handel av 

livsmedel gör det för att spara tid, det är även ett attribut som framkommer vid samtliga 

leveransalternativ under våra konsumentintervjuer. Tid har enligt den tidigare forskningen visat 

sig påverka synen på e-handel av livsmedel och vi anser det även vara ett ledande attribut till 

dess leveranser. Tiden ställer alltså krav på att aktörerna måste effektivisera sin logistik vilket 

kräver mer planering från deras sida. Aktörerna däremot ser det inte som möjligt att i dagsläget 

göra tidsfönster mindre eftersom de bidrar till stora kostnader då de måste ta in fler bilar som 

sedan får stå stora delar av dagen. Kostnad visar sig vara ett stort attributen för aktörerna och 

därmed måste en avvägning ske av hur mycket de kan betala för att möta konsumenternas 

efterfrågan på kortare tidsfönster. Planeringen ser aktörerna redan i dagsläget som en stor 

utmaning som blir allt större när kundernas kvar ökar. Trots att kostnad beskrivs i stora delar 

av aktörernas data måste de se förbi kostnaderna för att kunna konkurrera.  Konkurrens blir vid 

hemleveranser med tillsyn viktigare än kostnad och samtliga aktörer ser hemleveranser med 

tillsyn som det mest attraktiva leveransalternativet. Anledningen till dessa resultat ser vi beror 

på att den växande marknaden inte ger aktörerna utrymme för att prioritera kostnader och 

planering utan konkurrenskraften och servicen måste ligga i fokus för att behålla sin position. 

Självklart kommer kostnad alltid vara ett viktigt attribut för alla företag vilket också visar sig i 

vår studie men så länge de aktörer vi intervjuat kan bedriva sina verksamheter är kostnaderna 

lägre prioriterade.   

Konsumenter och aktörer är generellt sätt eniga om att hemleverans med tillsyn är det mest 

attraktiva leveransalternativet och de har en positiv attityd till dessa. Aktörernas positiva attityd 

grundas i den service som hemleveranser med tillsyn innebär och som kan vara väldigt 

konkurrenskraftig. Tid och service blir väldigt nära sammankopplade då aktörerna ofta talar om 

service i form av att kunna erbjuda snabba leveranser samtidigt som de också innebär ett trevligt 

bemötande. Kostnaden för aktören däremot är väldigt stor vid dessa leveranser. Trots att 

kostnad visar sig vara väldigt viktigt för aktörerna gör det faktum att hemleveranser med tillsyn 

är väldigt kostsamt inte att aktörerna har en negativ attityd. Istället grundas attityden i den 

konkurrens aktörerna kan skapa i form av attraktiva leveranser utifrån tid, bekvämlighet och 

service. Baserat på detta kan vi se att kostnad inte är det starkaste attributet i det här fallet utan 

att de andra attributen väger tyngre vid bildandet av attityden. Konsumenternas positiva attityd 

till hemleveranser med tillsyn beror på den upplevda bekvämligheten, service och tidssparande 

som de uppfattar sig få utav leveransalternativet. Detta blir alltså enhetligt med vad aktörerna 
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försöker skapa till sina konsumenter. Därmed grundas den positiva attityden till hemleveranser 

med tillsyn i tid, service och bekvämlighet hos konsumenterna där tiden är viktigast, följt av 

bekvämlighet och därefter service och sist pris. Boyer et al., (2003, s. 653) menar att 

hemleverans med tillsyn är värdeskapande för de konsumenter som värderar bekvmlighet högre 

än pris. Anledningen till att pris inte har en övervägande betydelse på skapandet av attityderna 

anser vi beror på att majoriteten av konsumenterna i dagsläget är villiga att betala den summa 

leveransen kostar. Skulle priset däremot öka se vi att detta attribut blir av större betydelse då 

priset inte längre befinner sig inom konsumenternas accepterade prisintervall. Istället för 

bekvämlighet tänker vi oss att pris kan bli det viktigaste attributet om priserna blir märkvärt 

högre. Det attribut som är mest framträdande vid aktörernas attityder är konkurrenskraft och 

servicegrad. Vi kan se att aktörernas attityder grundas i attribut som gör att konsumenternas 

viktigaste attribut uppfylls. Attributen kostnad och planering är också väldigt viktiga men vad 

vi kan se ur studien är att aktörerna fokuserar på att möta efterfrågan även fast det innebär att 

samtliga aktörer går i förlust med sina hemleveranser.  

Aktörerna hade en negativ attityd till icke-genomförbara hemleveranser med tillsyn då de ansåg 

det bidra till en låg service vilket gör att aktören inte upplever samma konkurrenskraft. Eftersom 

leveransalternativet innebär samma kostnader och planering för aktören som när leveransen 

sker med tillsyn blir leveranser inte ett attraktivt alternativ för dem då de inte genererar samma 

värde till kunden. Vi ser därmed att det vid icke-genomförbara hemleveranser med tillsyn är 

konkurrenskraft och service som är de viktigaste attributen för aktörerna precis som vid 

hemleverans med tillsyn. Konsumenterna var inte lika eniga om icke-genomförbara 

hemleveranser med tillsyn men den övervägande attityden är ändå negativ. Detta baserat på 

attributen service där säkerheten var av stor betydelse. Tid var det attribut som resulterade i de 

positiva attityderna till icke-genomförbara hemleveranser med tillsyn, tillsammans med 

bekvämligheten att inte behöva närvara vid leveransen. Tid och bekvämlighet är alltså väldigt 

starka attribut vid leveransalternativet, men här får också service en större betydelse då i form 

av kvalitet och säkerhet då varorna utsätts för större risker vid icke-genomförbara 

hemleveranser med tillsyn. Pris tas här inte upp som något väldigt betydelsefullt attribut utan 

de andra attributen blir övervägande.  

Samtliga aktörer och hälften av konsumenterna var negativt inställda till mottagningsboxar.  

Från aktörernas attityder kan vi konstatera att konkurrenskraften är det viktigaste attributet vid 

leveransalternativet. Detta då det framträdande argumentet till varför de inte såg det som ett bra 

alternativ var på grund av den lilla interaktionen med konsumenten och osäkerheten om hur 

många kunder som skulle vilja betala för boxen. Rädsla att förlora kunder till andra 

konkurrenter var därmed den största orsaken till den negativa attityden. Nära kopplat till 

konkurrenskraft finner vi servicegrad som också är ett starkt bidragande attribut till varför 

aktörerna vill undvika mottagningsboxar, eftersom de anser bemötandet vara viktigt där en bra 

service kan skapa långvariga kundrelationer. Aktörerna såg fördelar i att mottagningsboxar 

skulle underlätta vid planering då boxarna möjliggör för att matkassen kan stå i den en längre 

tid. Det skulle också möjliggöra för lägre kostnader då aktörerna kan effektivisera logistiken. 

Eftersom attityderna ändå är negativa kan vi konstatera att attributen planering och kostnad inte 

är lika starka som servicegrad och konkurrenskraft vid bildandet av aktörernas attityder till detta 

leveransalternativ. Konsumenterna såg det delvis som en risk men även som tidssparande och 

bekvämt. Utifrån service och säkerhet ansågs mottagningsboxar som bättre än icke-

genomförbara hemleveranser med tillsyn. Kostnad däremot blev ett attribut som framkom mer 

här än i något annat leveransalternativ och konsumenterna var inte intresserade av leveranser i 

mottagningsbox ifall det innebar en kostnad av boxen. Här kan vi dra slutsatsen att priset får en 

väldigt hög betydelse ifall den överskrider den summa konsumenterna tycker är rimligt för en 

hemleverans, vilket i vår studie är under 150 kronor. Bekvämlighet och tid värderas som vid 



68 
 

tidigare leveransalternativ väldigt högt där tiden blir det mest framträdande attributet så länge 

priset inte höjs. 

Aktörernas attityder till upphämtningscentraler skiljde sig mellan de som hade befintliga 

butiker och den som inte hade det. Aktörerna med befintliga butiker hade negativa attityder till 

upphämtningscentraler vilket grundade sig i att leveransalternativet skulle göra att de tappade 

den fördel de har i och med utlämning från deras egna butiker som dom erbjuder i dagsläget. 

Samtidigt ser dem det inte som ett attraktivt leveransalternativ då servicegraden påverkas 

drastiskt då konsumenten själv ska hämta sina varor och inte bemöts av en representant från 

aktören. Här blir det alltså tydligt att det är attributen servicegrad och konkurrenskraft som blir 

avgörande för attityderna hos aktörer som har befintliga butiker. Den aktör som inte har en 

befintlig butik har en positiv attityd till upphämtningscentraler och menar att det skulle vara 

fördelaktigt för dem att kunna erbjuda det som ett alternativ. Detta baserat på 

kostnadsbesparingar i form av transporter och enklare distribution, samtidigt som de kan utöka 

sin kundbas genom att erbjuda tjänsten till de adresser som inte täcks av området för 

distribution. Planering och kostnad ser vi här som de mest framträdande attributen som leder 

till den positiva attityden.  Konsumenterna hade en negativ attityd till upphämtningscentraler 

och det framkom tydligt att det berodde på den bristande bekvämlighet och servicen. 

Bekvämlighet var övergripande det starkaste attributet till attityden till leveransalternativet då 

mycket av bekvämligheten som hemleveranser innebär försvinner. Även om flera av 

konsumenterna såg sparandet av tid som positivt med upphämtningscentraler vägde det inte 

upp emot förlusten av bekvämlighet. Därmed kan vi se att bekvämlighet är ett större attribut än 

tid vid konsumenternas attityder till de olika leveransalternativen, vilket också förklarar varför 

konsumenternas attityder var mer positiva till olika former av hemleveranser till skillnad från 

upphämtningscentraler. I studien av Xu et al., (2008, s. 33) framkommer att konsumenterna 

föredrar en upphämtningscentral framför hemleverans utan tillsyn vid e-handel. Detta eftersom 

bekvämligheten upplevs högre vid en upphämtningscentral (Xu et al., 2008, s. 33). Det här 

skiljer sig från resultatet av vår studie där konsumenterna inte såg upphämtningscentral som 

mer attraktivt och bekvämt än hemleverans utan tillsyn. Vi anser att resultatet av studierna 

skiljer sig åt främst eftersom det är livsmedel vår studie fokuserar på medan Xu et als., studie 

behandlar generell e-handel. Hur konsumenterna vill få sina leveranser skiljer sig därmed 

mellan e-livsmedel och andra e-handelsvaror.  
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7. Slutsats & Sanningskriterier  
I den här delen upprepar vi problemformuleringen och syftet med studien för att det ska bli 

tydligt hur vi drar slutsatser utifrån detta. Slutsatser dras utifrån de olika teman vi funnit i vår 

analys. Därefter presenteras studiens teoretiska och praktiska bidrag, samhälleliga aspekter 

samt studiens begränsningar och förslag till fortsatt forskning. Den avslutande delen av studien 

kommer gå igenom sanningskriterier som är viktiga för att kunna bedöma kvalitativ forskning. 

De kriterier vi valt att använda är trovärdighet och äkthet, vilka båda består av ett antal 

delkriterier. Samtliga kriterier måste uppfyllas för att en kvalitativ studie ska bedömas som 

sanningsenlig.  

 

7.1 Slutsats  
Syftet med vår studie är att undersöka livsmedelsaktöers och konsumenters attityder till olika 

leveransalternativ. Den frågeställning vi utgått ifrån är; ”Vad påverkar aktörer och 

konsuemtenrs attityder till leveranser vid e-handel av livsmedel?” För att besvara 

frågeställningen har kvalitativa intervjuer med både aktörer och konsumenter genomförts. 

Utifrån intervjuerna har vi fått fram vanligt förekommande teman som visat sig påverka aktörer 

och konsumenters attityder. Genom en tematisk analys har dessa teman analyserats mot 

studiens teoretiska referensram.  

Den första slutsaten studien kommer fram till är att aktörernas attityder påverkas till störst del 

av konkurrenskraften, därefter påverkas den av servicegrad, kostnader och slutligen planering. 

Ordningen grundas i hur de intrevjuade aktörerna prioriterar handlingsområden som rör 

attributen, exempelvis som att erbjuda konsumenterna hemlevrans med tillsyn.  

Den andra slutsatsen vi kommit fram till är att konsuemteneras attityder påverkas till störst del 

av bekvämlighet. Därefter följer tid, service och slutligen pris. Vi kan se att konsumenter som 

använt sig av e-handel av livsmedel och de som inte gjort det inte skriljer sig märkbart åt, utan 

att attityderna påverkas av samma attribut.    

7.2 Teretiskt bidrag 
Vår studie har bidragit med en fördjupad förståelse för vad som påverkar konsumenters och 

aktörers attityder till leveranser av e-handel av livsmedel. Tidigare studier som fokuserar på 

leveranser av livsmedel som konsumerats via e-handel eller attityder till konsumtion av den här 

typen av livsmedel har gjorts av Hansen (2008)  Xu et al., (2008), Verhoef och Langerak (2001) 

samt Kämeräinen och Punakivi (2004). Hansen (2008) fokuserar i studien på hur konsumenters 

värderingar påverkar konsumetion av e-handel av livsmedel. Till skillnad från vår studie tar den 

inte upp något om attityder till leveranser. Kämeräinen och Punakivi (2004) presenterar 

leveranser utan tillsyn vid köp av livsmedel via e-handel och fokuserar på hur aktörer kan 

utveckla verksamheten och minska kostnader. Vår studies teoretiska bidrag skiljer sig mycket 

från deras studie då vi fokuserar på konsumenter och aktörers attityder till leveranser samtidigt 

som fler leveransalternativ undersöks.  

Verhoef och Langerak (2001) studerar relationen mellan nackdelarna som e-handel av 

livsmedel innebär i förhållande till den traditionella konsumtionen i butik samt konsumenters 

uppfattning av förändringen. Vidare studeras relationen mellan konsumentenras syn på 
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förändringen och deras incitament till att konsumera livsmedel via e-handel. Precis som studien 

av Hansen (2008) fokuserar studien på att köpa eller inte köpa livsmedel via e-handel och går 

inte in något på attityder till olika delar av processen. Xu et al., (2008) studerar precis som vår 

studie konsumenter och aktörers attityder till leverans vid e-handel av livsmedel. Till skillnad 

från vår studie inkluderar den studien endast leverans utan tillsyn som leveransalternativ. 

Goethals et al., (2012) studerar konsumenters attityder till leverans till mottagningsboxar i 

förhållande till kön, ålder och hur villiga de var att betala för en hemleverans beroende på 

konsumenternas upplevda bekvämlighet och tidsbesparande. Även denna studie fokuserar 

endast på ett leveransalternativ.  

Samtliga studier som nämnts ovan har gjorts med kvantitativa metoder. Genom att studera 

ämnet kvalitativt har denna studie bidragit med en djupare förståelse för hur konsumenter och 

aktörers attityder till leveranser påverkas, vilket de andra studierna saknar. Studien bidrar även 

med en förståelse för hur aktörer och konsumenter ser på flera olika leveransalternativ och hur 

attityderna till dem skiljer sig åt.   

7.3 Praktiska implikationer 
Den här studien är genomförd med kvalitativ forskning och intervjuer med ett antal aktörer och 

konsumenter. Studiens resultat är därför inte generaliserbart till alla konsumenter samt aktörer 

som erbjuder e-handel av livsmedel. Vi ser trots det att det är möjligt för aktörer att ta till sig 

resultatet av studien. Redan befintliga aktörer eller aktörer som planerar att ta steget till e-handel 

av livsmedel kan ta del av studien och ha resultatet i åtanke när de ska planera hur de ska 

leverera till sina konsumenter. Eftersom logistiken och leverans till kund är en av de viktigaste 

delarna för e-handel av livsmedel, där det är svårt att konkurrera med utbud och pris på varorna, 

anser vi att den här studien kan vara en bra grund för aktörer att kunna utveckla sin distribution 

för att bli starka på den växande marknaden. En vetskap om vilka leveranser som föredras av 

såväl konsumenter och aktörer är avgörande för lyckade distributioner och det är därmed även 

av stor vikt för aktörerna att se vilka attribut som påverkar dessa attityder. Genom att ha 

kännedom om vilka attribut som har betydelse för formandet av attityder hos konsumenter, och 

framförallt attributens olika vikt, kan aktörer anpassa sina kommunikations- och 

marknadsföringsstrategier utefter det. Genom att belysa de viktigaste attributen kan attityden 

till leveranser förändras.  

I slutsatsen kom vi fram till att konsumeternas attityder påverkas av bekvämlighet, tid, service 

och pris. Vi har utifrån studien kunnat konstatera att det leveransalternativ som är mest attraktivt 

för både aktörer och konsumenter är hemleverans med tillsyn. Konsumenternas attityder till 

hemleverans med tillsyn har visat sig påverkas påsitivd av upplevs bekvämlighet och service. 

Medan leveransalternativet har en negativ påverkan om konsumenten upplevera att priser är för 

högt eller att tiden för leverans är lång. Av de konsumenter vi intervjuat som aldrig använt sig 

av tjänsten framkommer att de har uppfattningen att det är dyrt och tar lång tid med 

hemleveranser med tillsyn. Då vi utifrån intervjuerna fått en bild utav att aktörerna erbjuder 

konsumenterna både leveranser inom den tid och till det pris konsumenterna utan matkasse 

säger sig accepera anser vi att aktörerna har stor möjlighet att nå fler kunder genom att använda 

kännedomen om detta. Aktörerna kan rikta sin marknadsföring utefter konsumenterna 

viktigaste attribut och därmed öka medvetenheten om tjänsten.  

7.4 Samhälleliga aspekter 
Som framgår ur får insamlade data är det ingen av aktörerna som i dagsläget går i vinst med sin 

verksamhet. Det här anvser vi kan vara ett samhälsproblem i längden då risken för kunkurrs är 

stor. Många av de befintlga aktörerna på marknaden får även hårdare konkurrens när stora 

aktörer inom livsmedelsbranschen etablerar sig på marknaden. Blir konkurrensen för hård och 
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ett flertal aktörer går i konkurrs bidrar det till att många personer förlorar sina jobb, vilket blir 

ett samhälleligt problem. Det här betyder att de är viktigt för aktörerna och även för samhället 

att branschen kan hitta lösningar på leveranserna som gör att aktörerna går i vinst samtidigt som 

konsumenterna forfarande ska finna incitament till att använda sig utav tjänsten.  

En annan samhällelig aspekt är minskandet av transporter som det ökande användandet av e-

handel av livsmedel kan innebära. Om allt fler konsumenter väljer e-handel för sina 

livsmedelsköp och därmed inte transporterar sig i sina egna fordon till och från butiken minskar 

transporterna. Eftersom aktöerna rymmer många hushålls leveranser på samma bil kan en stor 

minskning av fordonstrafiken bli möjlig. Detta förutsätter att aktöerna finner effektiva lösningar 

till plaenringen av distributionen. Ett minskat användande av transporter är fördelaktigt för 

miljön och även för städernas invånare då utsläppen och vägtrafiken minskar.  

Ett problem vi ser kan uppkomma i och med att allt fler konsumeter väljer e-handel av livsmedel 

är att samlingspunkten kring butiker försvinner. I vanliga fall är matibutiker en plats där 

människor möts och där det finns möjlighet att socialisera sig med andra konsuemnter och 

personal. Då fler konsumenter gör sina beställningar från sin bostad kommer de inte ut och 

möter omgivningen i samma utsträckning. Då allt fler individer spenderar mycket tid i sin 

bostad då många aktivitet går att göra via internet bidrar det till ett mer uppdelat samhällde där 

integrationen mellan människor misnkar. Vi kan se att detta främst kan vara ett problem för 

personer som av olika anledningar ett begränsat socialt umgänge där de i och med traditionell 

livsmedelshandel får kontakt med andra människor. Det ökade användandet av e-handel av 

livsmedel bidrar därmed till att dessa personer blir mer exkluderande.   

7.5 Begränsningar och fortsatt forskning  
Tidigare forskning inom leverans vid e-handel av livsmedel har fokuserat på hur aktörer kan 

uppnå kostnadseffektivitet vid leveranser, där leveranser utan tillsyn presenteras av ett flertal 

forskare som det främsta alternativet ut ett ekonomiskt perspektiv. Forskningen visar på 

lösningar som rent resultatmässigt kan vara de mest attraktiva för aktörer. Forskning om 

konsumenternas syn på leveranserna förekom endast i ett fåtal studier och vi kunde hitta ett gap 

för studier som undersöker hur konsumenter och aktörer ser på olika leveransalternativ som 

föreslås av flertalet forskare. Vi upptäckte att det fanns ett behov att undersöka vad som 

påverkar konsumenter och aktörers attityder till leveranser av livsmedel som köps via e-handel. 

Tidigare forskning har föreslagit att hemleveranser utan tillsyn kan vara framtiden för e-handel 

av livsmedel då det fungerar mest kostnadseffektivt. Vår studie visar dock att aktörerna inte ser 

hemleveranser utan tillsyn som ett attraktivt alternativ då de inte uppfyller den service och 

bekvämlighet som aktörerna måste kunna erbjuda för att vara konkurrenskraftiga. Det är 

konsumenternas efterfrågan som driver marknaden framåt. Där det finns stor efterfrågan finns 

också affärsmöjligheter. Vi ser därför att det är viktigt att fortsatt forskning fokuserar på e-

handel av livsmedel utifrån konsumenternas attityder till leveranser.  Vi ser en begränsning i 

att vår studie är gjord kvalitativt med ett begränsat antal respondenter. Därför anser vi att fortsatt 

forskning bör undersöka ämnet kvantitativt med större mängder data och statistik för att få ett 

bredare och mer generaliserbart resultat. Vidare är studien begränsad i undersökningen av 

konsumenternas personliga skillnader och hur dessa påverkar vilka attribut som bidrar till deras 

attityder. Vi ser därmed att fortsatt forskning kan gå djupare in på vilka attribut som påverkar 

olika grupper av konsumenter för att ge aktörer en tydligare bild av vilka attribut som påverkar 

just deras målgrupper. Vår genomförda studie kan fungera som en grund för en bredare 

undersökning. Det teoretiska bidraget ger en kunskap som kan användas för att utveckla 

fortsatta studier och därmed skapa ytterligare vetskap och förståelse inom ämnet.  

Hemleveranser med tillsyn visar sig i vår studie vara det leveransalternativ som konsumenter 

och aktörer ser som mest attraktivt. Då aktörerna ännu inte funnit sätt att bedriva lönsamma 
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hemleveranser med tillsyn finns här stort behov av forskning som undersöker hur aktörer kan 

bedriva verksamheten med vinst. I längden kommer aktörerna annars inte ha möjlighet att 

fortsätta bedriva e-handel av livsmedel. Ett annat alternativ är att forskning undersöker hur de 

andra leveransalternativen kan positioneras och utvecklas för att bli mer attraktiva hos både 

aktörerna och konsumenterna. Den här studien är begränsat till tre leveransalternativ och vi ser 

att framtida studier kan undersöka attityder till andra typer av leveranser för att s om det 

resulterar i att attityderna påverkas av andra attityder. Får konsumenterna positiva attityder till 

något annat leveransalternativ som är mer ekonomiskt för aktörer kommer den ökade 

efterfrågan på dessa att göra aktörernas attityder positiva.  Detta eftersom den största 

anledningen till varför aktörer ställer sig negativa till andra leveransalternativ är på grund av 

den minskade konkurrenskraften det innebär. Efterfrågar konsumenterna istället andra 

leveransalternativ kan aktörerna konkurrera genom att erbjuda konsumenterna dem.  

7.3 Sanningskriterier  
Sanningskriterier är vanligt förekommande för att undersöka hur väl forskningen stämmer 

överens med verkligheten. Vi har valt att undersöka sanningskriterier utifrån trovärdighet och 

äkthet. Guba och Lincoln (1994 refererad i Bryman & Bell, 2015, s. 400) föreslår trovärdighet 

och äkthet som grundläggande kriterier vid kvalitativa studier. Vanliga sanningskriterier som 

ofta används är reliabilitet och validitet (Bryman & Bell, 2015, s. 399), dock har vi valt att inte 

utgå från dessa då de främst är anpassade till kvantitativa studier. Det råder delade åsikter om 

huruvida kvalitativ forskning kan bedömas utifrån reliabilitet och validitet (Bryman & Bell, 

2015, s. 399). Genom att istället använda trovärdighet och äkthet, som Guba och Lincoln 

presenterar som alternativa sanningskriterier till validitet och reliabilitet (1994 refererad i 

Bryman & Bell, 2015, s. 400), anser vi oss mest lämpligt kunna granska studien.  

7.3.1 Trovärdighet  

Trovärdighet består av tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering (Bryman & 

Bell, 2015, s. 400). Det första kriteriet, tillförlitlighet, innebär att forskarna framställer den 

sociala verkligheten på ett uppriktigt sätt och genom att hålla sig till forskningens regler 

(Bryman & Bell, 2015, s. 401). Tillförlitlighet anser vi oss uppfyllt då vi varit transparenta 

gentemot våra respondenter och låtit dem ta del av sin del av studien. De har fått möjlighet att 

korrigera sina svar ifall de tyckt att vi uppfattat dem felaktigt. Alla respondenter har varit fullt 

medvetna om att intervjuerna spelades in och att inspelningsmaterialet endast skulle användas 

av oss. För att styrka studiens tillförlitlighet har vi använt oss av vetenskaplig forsknings 

rekommendationer om hur datainsamling bör ske och följt dessa.  

Överförbarhet behandlar i vilken grad resultatet av studien går att använda i situationer utanför 

det studerade sammanhanget (Bryman & Bell, 2015, s. 402). Eftersom kvalitativa studier ofta 

är svåra att generalisera blir överförbarhet ett svårt kriterie att uppfylla i vår studie. Genom att 

tydligt förklara studiens processer har vi gjort det bästa vi kunnat för att överförbarhet ska vara 

möjligt. Vi har kommit fram till attribut för aktörer och konsumenter inom e-handel av 

livsmedel som vi anser kan användas av aktörerna inom branschen även om de inte deltagit i 

studien och därmed ser vi överförbarhet som uppfyllt.  

En studies pålitlighet värderas utefter hur väl författaren redovisat tillvägagångssättet vid 

studien samt att studien har granskats kritiskt under processen (Bryman & Bell, 2015, s. 403). 

Vi har eftersträvat att vara så tydliga vi kunnat genom hela vår studie med att förklara hur vi 

gått tillväga i samtliga delar samt vilken vetenskap vi använt som grund för studien. Vår 

teoretiska referensram har använts för en fördjupning i ämnet där vi kritiskt granskat de källor 

som använts för att säkerhetsställa deras relevans och tillförlitlighet. Vi anser baserat på detta 

att kriteriet pålitlighet är uppfyllt.  
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Det sista kriteriet för trovärdighet, konfirmering, innebär att författaren agerat i god tro och 

därmed inte låtit sig påverka forskningen med egna åsikter och erfarenheter (Bryman & Bell, 

2015, s. 403). Under vår insamling av data har vi inte låtit våra egna uppfattningar påverka 

frågorna vi ställt och vi har heller inte försökt att påverka respondenterna och deras svar. Vi har 

undvikit att låta studien påverkas av våra personliga värderingar så gott vi kunnat genom att 

analysera utifrån det vi samlat in av våra intervjuer samt den teori vi presenterat. Därmed ser vi 

även kriteriet konfirmering som uppfyllt.  

7.3.2 Äkthet 

Äkthet består utav fem delkriterier med syfte att granska vilka konsekvenser som kan följa av 

forskningen (Bryman & Bell, 2015, s. 403). De fem kriterierna är rättvis bild, ontologisk 

autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet. Att studien 

har en rättvis bild innebär att respondenter porträtteras utefter vad de delgivit till studien på ett 

rättvist sätt och därmed inte framställs ur kontexten (Bryman & Bell, 2015, s. 403). För att 

försäkra oss om att vår studie uppfyller kravet för en rättvis bild har vi gett samtliga 

respondenten möjlighet att gå igenom den empiri som skrivits utifrån dem. Vi har även använt 

intervjuerna i det syfte som vi förklarat för respondenterna och därmed inte på något sätt gett 

en felaktig bild av deras åsikter. Kriteriet ontologisk autenticitet omfattar huruvida 

respondenterna utifrån studien får en klarare förståelse över den sociala verkligheten (Bryman 

& Bell, 2015, s. 403). Vi anser att uppfyller kriteriet då syftet med studien är att förstå vilka 

attribut som påverkar konsumenter och aktörers attityder. Aktörerna kan använda sig av 

resultatet av studien för att bilda kunskap om hur de kan möta konsumenternas efterfrågan 

utifrån vilka attribut som påverkar attityderna till leveranser.  

Det tredje delkriteriet, pedagogisk autenticitet, granskar om respondenterna utifrån studien får 

en större förståelse för andras upplevelser av den studerade situationen (Bryman & Bell, 2015, 

s. 403). Då vår studie undersöker både aktörer och konsumenter ger det aktörerna möjlighet att 

se huruvida deras uppfattningar om konsumenternas attityder till leveranser stämmer överens 

med de studerade konsumenternas faktiska attityder. På så sätt framkommer olika perspektiv 

av den studerade situationen och kriteriet är därmed uppfyllt. Aktörerna får även en bild av hur 

andra aktörer uppfattar situationen utifrån de olika förutsättningarna de har. Katalytisk 

autenticitet granskar om respondenterna, utifrån studien, har möjlighet att förändra sin situation 

(Bryman & Bell, 2015, s. 403). Vi anser detta vara uppnått då aktörerna kan ta del av våra 

praktiska implikationer och fokusera på de attribut som konsumenterna värdesätter mest.  

Det sista delkriteriet, taktisk autenticitet, berör huruvida resultatet av studien möjliggör för 

respondenterna att förändra sin verksamhet (Bryman & Bell, 2015, s. 403). Resultatet möjliggör 

för aktörerna att ändra på de faktorer som anses nödvändiga för att på så sätt förbättra sin 

verklighet. Det blir respondenternas val ifall de vill ta del av studiens resultat och förändra sin 

verksamhet utifrån det. 
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Appendix 1 - Intervjuguide konsumenter med matkasse   

Inledande frågor 
- Varför valde du att köpa livsmedel över internet?  

- Vad tror du är anledningen till att andra inte väljer att köpa mat över internet? 

- Hur får/fick du din matkasse levererad?  

- Hur tycker du att bemötandet vid avlämnandet av kassen har varit och hur påverkar det 

din syn på företaget?  

- Beskriv din upplevelse av e-handel av livsmedel, blev du nöjd? varför/varför inte?  

- Hur ofta köper du/köpte du matkasse? 

- Hur upplever du leveranskostnader av matkassar?  

- Hur lång från en matbutik bor du? 

- Hur skulle du föredra att få din matkasse levererad? Varför? 

- Vad tycker du är viktigast vid en leverans? 

- Hur gör du valet av aktör? påverkar det dig om de har en befintlig butik eller inte vid 

val av e-livsmedelsaktör? 

Hemleverans med tillsyn 
- Vad ser ni för fördelar/nackdelar med hemleverans med tillsyn 

- Hur långt tidsfönster accepterar du?  

- Hur påverkar storleken på tidsfönster ditt val av e-handel eller traditionell handel? 

- Hur värdesätter du snabba leveranser i förhållande till pris? 

Hemleverans utan tillsyn 

Icke-genomförbara hemleveranser med tillsyn 

- Vad tycker du om hemleveranser när leverantören ställer beställningen utanför dörren 

utan att du tar emot den personligen? Vad är det som påverkar dina åsikter till 

leveransen? 

- Hur skulle leveransalternativet påverka din konsumtion av e-livsmedel? 

- Vad ser du för fördelar/nackdelar med den typen av leveranser? 

Personliga mottagningsboxar 

- Vad tycker du om hemleveranser till mottagningsboxar? Varför? 

- Hur skulle leveransalternativet påverka din konsumtion av e-livsmedel? 

- Vad ser du för fördelar/nackdelar med den typen av leveranser? 

 

Upphämtningscentraler 
- Hur anser du att din konsumtion av e-livsmedel skulle förändras om du själv ska hämta 

beställningen på en central? 

- Vad ser ni för fördelar/nackdelar med upphämtningscentral? 

- Vilket av hemleverans utan tillsyn, med tillsyn eller upphämtningscentral anser du vara 

bästa leveransalternativet? Varför?  
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Appendix 2 - Intervjuguide konsumenter utan matkasse   

Inledande frågor  
- Handlar du mycket på internet? Vad har du för erfarenhet av leveranser vid e-handel? 

- Beskriv din uppfattning av e-handel av livsmedel 

- Vad är anledningen till att du inte köpt en matkasse någon gång?  

- Är det många i din omgivning som har matkasse? Hur tror du att du påverkas av din 

omgivnings köpbettende av e-livsmedel? 

- Vad skulle kunna få dig intresserad av att börja handla dina livsmedel på internet? 

- Hur anser du att distribution av e-livsmedel bör ske? Varför? 

- Hur skulle du göra valet av e-livsmedels aktör om du skaffade matkasse? Påverkar det 

dig om de har en befintlig butik eller inte? 

Hemleverans med tillsyn 
- Vad ser du för för/nackdelar med hemleverans med tillsyn? Varför? 

- Hur påverkar intervallet du måste vara hemma för att ta emot en leverans din syn på e-

handel av livsmedel? 

Hemleverans utan tillsyn 

Icke-genomförbara hemleveranser med tillsyn 

- Vad tycker du om hemleveranser när leverantören ställer beställningen utanför dörren 

utan att du tar emot den personligen? Vad är det som påverkar dina åsikter till 

leveransen? 

- Vad ser du för fördelar/nackdelar med den typen av leveranser? 

Personliga mottagningsboxar 

- Vad tycker du om hemleveranser till mottagningsboxar? Varför? 

- Vad ser du för fördelar/nackdelar med den typen av leveranser? 

 

Upphämtningscentraler 
- Vad ser du för för/nackdelar med upphämtningscentraler? varför? 

- Hur tror du att ditt val av konsumtion hade påverkats av att det infördes upphämtning 

centraler där du kunde hämta din beställning när det passar dig? 

- Vilket av hemleverans utan tillsyn, med tillsyn eller upphämtningscentral anser du vara 

bästa leveransalternativet? Varför?  

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

Appendix 3 - Intervjuguide aktörer  

Inledande frågor 
- Vad har du för roll i företaget? 

- Hur länge har du jobbat med det? 

- Ser ni det som en fördel eller nackdel att ni inte har befintliga butiker som vissa 

konkurrenter? 

- Hur skulle du beskriva konkurrensen på marknaden? Vilken roll har logistiken för att 

vara konkurrenskraftig? 

- I vilken utsträckning levererar ni matkassar i Sverige? Hur stor yta täcker er 

distribution?  

Hemleverans med tillsyn  
- Teorin visar på att hemleveranser är svåra att genomföra med ekonomisk vinning. Hur 

tror du att hemleveranser kommer fungera framöver med tanke på lönsamheten?  

- Vad gör ni om kunden inte är hemma vid leverans/ hämtar upp sin leverans på avtalad 

tid?  

- Vad upplever ni för svårigheter med att distribuera matkassarna? 

- Varför/ varför inte använder ni er av tredjepartslogistiker? har ni någon roll vid 

utbildningen/valet av kurirerna? 

- Vad får ni för respons av era konsumenter angående er distribution? 

Hemleverans utan tillsyn  
- Hur ställer ni er till att leverera varor direkt till dörr och lämna dem utanför utan tillsyn 

då konsumenten inte är hemma? Vad är det som ger er den inställningen? Hur tror ni 

konsumenterna ser på sådana leveranser? 

- Forskningen inom e-handel av livsmedel tar upp personliga mottagningsboxar som ett 

annat alternativ till hemleverans. Mottagningsboxar är placerade vid konsumentens 

bostad och innebär att leveransen skyddas tills konsumenten kommer hem. Tror du det 

skulle vara möjligt att införa personliga mottagningsboxar? Varför/ varför inte? 

- Vad ser ni för fördelar/nackdelar med privata mottagningsboxar? 

Upphämtningscentraler 

- Studier inom ämnet tar upp gemensamma centraler, vilka består av boxar, där 

konsumenten hämtar upp sin beställning som alternativ till hemleverans. Vad ser du för 

för- och nackdelar med den typen av leveranser? 

- Hur skulle upphämtningscentral påverka er logistik? 

- Hur skulle ni vid ett införande ställa er till fraktkostnad för kund?  

Avslutande  

- Vilken typ av distribution tror ni konsumenterna föredrar?  

- Vad tror ni påverkar vilket leveransalternativ konsumenterna föredrar? 

- Hur påverkar leveranserna av att kunderna bor avlägset? Är priserna högre? tror ni det 

påverkar hur dom vill ha sina leveranser?
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