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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Övervikt och fetma är ett globalt problem som delvis anses bero på ett för stort 
intag av utrymmesmat. Att handla livsmedel på internet har ökat de senaste åren och förväntas 
fortsätta i samma spår. Den fysiska matbutikens uppbyggnad är något som påverkar 
konsumenten och därför skulle inköp av livsmedel på internet kunna påverka konsumenten till 
mer hälsosamma val.  
Syfte: Syftet med studien var att undersöka vilka olika faktorer som påverkar konsumenten 
vid inköp av utrymmesmat i fysisk matbutik jämfört med livsmedelsinköp på internet. 
Metod: En kvantitativ metod användes där data insamlades genom en webbenkät. Deltagarna 
skulle vara över 18 år och gjort sina livsmedelsinköp på internet minst två gånger. 
Bearbetning av data genomfördes via SPSS och analyserades med Mann-Whitney U test, Chi-
2 test och Spearmans korrelationstest. Signifikansnivån fastställdes till p<0,05. 
Resultat: Totalt deltog 209 deltagare i studien, 95% var kvinnor. Majoriteten (79%) ansåg att 
deras inköp av livsmedel på internet skiljde sig mot inköpen i fysisk matbutik, där många 
kommenterade att impulsköp reducerades på internet. Resultatet visade även en positiv 
korrelation mellan intaget av utrymmesmat och hur påverkade konsumenterna ansåg sig vara 
av den fysiska matbutikens marknadsföringsteknik. 
Slutsats: Studien visade att det finns faktorer som påverkar konsumenten vid inköp av 
utrymmesmat i fysisk matbutik jämfört med att handla livsmedel på internet. 
Livsmedelsinköp via internet skulle kunna minska intaget av utrymmesmat eftersom det 
innebär att vissa frestelser som uppstår i fysisk matbutik kan undvikas. Dock finns det 
konsumenter som upplever det genant att handla utrymmesmat i fysisk matbutik eftersom 
andra ser och dessa skulle då potentiellt kunna handla mer utrymmesmat anonymt på internet 
istället. 
  



 

  

Abstract 
 
Background: Overweight and obesity is a global problem that is partly due to excessive 
intake of unhealthy snacks. Shopping groceries on the internet has increased in recent years 
and is expected to continue. The environment of the store is something that affects the 
consumer and therefore purchasing groceries on the internet could be a way of influencing the 
consumer to healthier choices. 
Objective: The purpose of this project was to investigate the various factors that affect the 
consumer when purchasing unhealthy snacks in the physical store compared to grocery 
shopping on the internet.  
Method: A quantitative method was used and data were collected using a web-based survey. 
The participants had to be over 18 years and bought groceries on the internet at least twice. 
Processing of data was done with SPSS and analyzed using Mann-Whitney U test, Chi-2 test, 
and Spearman´s correlation. The significance level was p<0.05. 
Results: This study had 209 participants and 95% were women. The majority (79%) felt that 
their purchases of groceries on the internet differed from their purchases in the physical store, 
many respondents commented that unplanned purchases were reduced when shopping online.  
The result showed that there was a positive correlation between the consumption of unhealthy 
snacks and how much the consumers felt they were affected by the physical store's way of 
marketing. 
Conclusion: The study showed that there are factors that affect the consumer when buying 
unhealthy snacks in physical grocery stores compared to grocery shopping on the internet. 
Food purchases via the internet could reduce the intake of unhealthy snacks, as certain 
temptations that arise in the physical grocery store can be avoided. However, there are 
consumers who find it embarrassing to buy unhealthy snacks in physical grocery stores 
because others can see and these could potentially buy more unhealthy snacks anonymously 
on the internet instead. 
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1. Bakgrund 
 
Övervikt och fetma är ett problem som under de senaste årtiondena ökat i hela världen (1). 
Fetma är ett allvarligt tillstånd som ökar risken för ett flertal sjukdomar, till exempel 
hjärtkärlsjukdomar, hypertoni och cancer (2). Utöver lidande hos de drabbade leder även 
fetma till stora kostnader för samhället, både i form av sjukvårdskostnader och även på grund 
av sjukfrånvaro (3). 
 
Anledningen till övervikt och fetma anses delvis vara ett för stort intag av livsmedel med 
tillsatt socker, däribland utrymmesmat (4). Begreppet utrymmesmat innefattar mat som bidrar 
med få näringsämnen och högt energiinnehåll som godis, glass, läsk, fikabröd och chips. 
Forskning visar att konsumtionen av utrymmesmat ökat betydligt på senare år och att 
befolkningens höga intag av tillsatt socker till stor del kommer därifrån (5, 6). I en 
översiktsartikel argumenterades det för att det skulle vara mer effektivt att fokusera på att 
reducera utrymmesmaten i befolkningen för att nå viktminskning istället för att öka 
marknadsföringen av frukt och grönt (7). Barn som haft ett högt intag av utrymmesmat har ett 
högre totalkolesterol samt högre lipoprotein med låg densitet (low density lipoprotein; LDL) 
vilket på sikt ökar risken för hjärtkärlsjukdom (8). 
 
En studie utförd i USA visade att butikernas uppbyggnad påverkar konsumententernas inköp 
av både hälsosamma och ohälsosamma livsmedel (9). Inköpen av frukt och grönt var störst i 
de butiker som hade störst utbud av frukt och grönt samt bredast variation. I de mindre 
butikerna hamnade hälsosamma livsmedel ofta i skuggan av marknadsföringen av de mindre 
nyttiga alternativen. För att få konsumenten att stå emot att köpa utrymmesmat verkar det 
krävas lägre pris på hälsosamma livsmedel jämfört med onyttiga alternativ samt en aktiv 
marknadsföring av hälsosamma livsmedel (10).  
Tidigare forskning har främst fokuserat på konsumenternas vanor vad gäller fysiska 
matbutiker (9-12). En studie utförd i Norge som undersökte konsumenternas beteende vid 
självscanning i livsmedelsbutiker visade att självscanning kan leda till ökade inköp av 
utrymmesmat (13). Orsaken tros vara att konsumenten inte behövde visa upp sina varor på 
kassabandet och på det sättet slapp känna skam för sina osunda livsmedelsval.  
 
Att handla livsmedel på internet är något som ökat de senaste åren och förväntas fortsätta i 
samma spår (14). I en studie från Australien undersöktes konsumenternas inställning till att 
handla livsmedel på internet samt deras inköp (15). Resultatet visade att impulsköp kunde 
minskas samtidigt som det fanns en risk att intaget av hälsosamma livsmedel kunde minska på 
grund av en tveksamhet hos konsumenten att inhandla färska matvaror på internet, 
exempelvis frukt och grönt. Det fastställdes även att ytterligare forskning är nödvändig för att 
få kunderna att göra de mest hälsosamma valen i den fysiska matbutiken. 
 
Övervikt och fetma ökar risken för ohälsa och det krävs insatser för att minska viktuppgången 
i befolkningen. Enligt en tidigare studie (15), sågs både positiva och negativa aspekter med att 
göra sina inköp av livsmedel på internet.  Få studier har gjorts kring ämnet i Sverige och i 
nuläget saknas studier för att säkert säga hur konsumentens inköp av utrymmesmat skiljer sig 
åt beroende på om de handlar på internet eller i fysisk matbutik. Med tanke på att inköp av 
livsmedel på internet ökar (14), är det intressant att studera om det finns faktorer som 
påverkar konsumentens inköp av utrymmesmat beroende på om man handlar i fysisk matbutik 
eller på internet. Det skulle i så fall vara av värde för oss som dietister att känna till och något 
att diskutera med patienter. 
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2. Syfte 
 
Syftet med studien var att undersöka vilka olika faktorer som påverkar konsumenten vid 
inköp av utrymmesmat i fysisk matbutik mot på internet.  
 
Specifika frågeställningar: 

•  Påverkas konsumentens inköp av utrymmesmat av den fysiska matbutikens 
marknadsföringsteknik (exempelvis dofter från bageriet, smakprover och strategiskt 
placerad utrymmesmat vid kassorna)? 
 

• Finns det faktorer som påverkar konsumentens inköp av utrymmesmat vid 
internethandel?  

 
3. Metod 
 
För att svara på studiens syfte användes kvantitativ metod eftersom målet var att undersöka en 
stor grupp och få in en stor mängd data (16). En webbenkät (Bilaga 1) valdes då det ansågs 
som ett effektivt sätt att nå ut till många respondenter samt ett bra sätt att få geografisk och 
demografisk spridning. 
  
3.1 Enkätutformning 
Webbenkäten utformades i Google formulär och bestod av 16 frågor (Bilaga 1). De tre första 
frågorna var bakgrundsfrågor och resterande 13 handlade om respondenternas 
tillvägagångssätt gällande inköp av livsmedel, både i fysisk butik och på internet samt vad 
deras inköp påverkades av. Inga frågor gjordes obligatoriska och fem av frågorna var öppna. 
Längst upp i formuläret fanns ett följebrev (Bilaga 2) där respondenterna fick ta del av viktig 
information gällande studien; vilka vi var som gjorde studien, syftet med studien samt villkor 
för deltagandet och hur deras personuppgifter skulle hanteras (17). 
 
Innan enkäten delades gjordes en pilotstudie med fyra deltagare för att säkerställa att frågor 
och svarsalternativ i enkäten var förståeliga, logiska och relevanta (18). Deltagarna i 
pilotstudien baserades på ett bekvämlighetsurval och bestod av familjemedlemmar som inte 
hade någon erfarenhet av att handla livsmedel på internet. 
 
3.2 Urval, rekrytering och datainsamling  
Målgruppen var bred och inklusionskriterierna var att respondenterna skulle vara över 18 år 
eftersom det är butikernas åldersgräns för att använda tjänsten, samt ha handlat livsmedel på 
internet minst två gånger. Ett bekvämlighetsurval gjordes då det var ett smidigt sätt att nå 
många respondenter (16). Webbenkäten (Bilaga 1) postades tillsammans med en inbjudan 
(Bilaga 3) på Facebook, dels på våra egna facebook-sidor och dels i “UMEÅ TIPSGRUPP”, 
“Tipsgruppen, hjälp&tips”, och “Jobbportalen för kostvetare”. De tre grupperna når 
tillsammans cirka 30 000 medlemmar. En livsmedelsbutik tillhörande en stor livsmedelskedja 
delade inlägget på sin facebooksida som följs av cirka 3000 personer. Länken med inbjudan 
delades även i kommentarsfältet på två livsstilsbloggar som totalt når ut till drygt 500 000 
personer. Datainsamlingen skedde under åtta dagar i början av september 2019. 
  



 

 7 

3.3 Databearbetning och analys 
Analys utfördes i datorprogrammet IBM SPSS Statistics version 26.0, där variablerna först 
grupperades till mindre grupper. Variabeln “ålder” grupperades till ”18-30 år” och ”≥31 år” 
då vi ansåg att dessa grupperingar skulle fungera som jämförelse mellan människor i olika 
stadier i livet gällande familjesituation och sysselsättning. Utbildningsnivå grupperades till 
”lägre utbildning” som innefattade grundskola, gymnasium och folkhögskola eller liknande 
och ”högre utbildning” som innefattade högskola och universitet. Likertskalfrågorna i enkäten 
hade fem svarsalternativ som grupperades om till tre grupper med namnen ”låg grad” som 
innefattade “mycket låg grad” och “låg grad”, ”varken eller”, samt ”hög grad” som 
innefattade svarsalternativen “hög grad” och “mycket hög grad”. För att villkoren för Chi-2 
test skulle uppfyllas krävdes även en omgruppering av svaren på frågan “Under hur lång 
period har du gjort dina inköp på internet?”. Svarsalternativen “senaste veckan” och “senaste 
månaden” grupperades om till “senaste månaden”. 
 
För att bedöma normalfördelning på den kontinuerliga variabeln ”ålder” beräknades median 
och medelvärde samt om standardavvikelse (SD) var större eller mindre än 50% av 
medelvärdet. Då median och medelvärde var nära varandra samt att SD <50% av medelvärdet 
drogs slutsatsen att variabeln var normalfördelad. Den kontinuerliga variabeln presenterades 
med medelvärde (SD). Svaren till de öppna frågorna analyserades genom att liknande svar 
grupperades tillsammans och användes sedan som citat i resultatdelen. Eftersom frågorna inte 
gjordes obligatoriska förekom internt bortfall på enstaka frågor, vilka uteslöts i testerna och 
därmed varierar antalet i resultatbeskrivningen. Externt bortfall är något som inte kunnat 
bedömas på grund av att enkäten spreds via internet och därmed går det inte att veta hur 
många som sett enkäten men valt att inte svara. 
 
De test som användes för att jämföra grupper var Chi-2 test och Mann-Whitney U test 
eftersom svaren var icke-parametriska och på nominal- och ordinalnivå. Spearmans 
korrelationstest användes för att bedöma samband mellan variabler på ordinalnivå som 
analyserades med ogrupperad data. Signifikansnivån sattes till p<0,05. 
 
3.4 Etiska aspekter 
Studien var inte av etiskt känslig karaktär, materialet hanterades konfidentiellt och studien har 
genomförts enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska regler (19). Det framgick i följebrevet 
(Bilaga 2) att deltagandet var frivilligt och att respondenten när som helst kunde välja att 
avbryta sitt deltagande och att data från den respondenten då skulle exkluderades från studien. 
 
I uppsatsen beaktades informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet (20). Innan respondenterna började fylla i enkäten skulle en ruta kryssas i där 
de godkände sitt deltagande i studien. För att kunna ta bort respondenter som ångrade sitt 
deltagande fick de fylla i en kod med åtta tecken för att data skulle kunna tas bort. I 
följebrevet (Bilaga 2) framgick även att uppsatsen skulle komma att publiceras på Umeå 
universitets portal för studentuppsatser, Diva. 
  
3.5 Förförståelse 
Vi som står bakom studien har studerat fem terminer på dietistprogrammet och har därför ett 
intresse och kunskap inom kostområdet, vilket kan ha påverkat utformning av enkätfrågor, 
frågeställningar samt tolkning av resultat. Detta försökte undvikas genom att vara objektiva 
och utesluta personliga värderingar under arbetets gång. Tankar kring ämnet var att 
konsumenten borde göra färre inköp av utrymmesmat på internet eftersom konsumenten inte 
utsätts för den fysiska matbutikens marknadsföringsteknik. Vid inköp av livsmedel på internet 
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slipper konsumenten lockas av exempelvis dofter från bageriet, smakprover och strategiskt 
placerat godis vid kassorna. Vi har själva märkt att vi kan uppleva en påverkan av detta i 
fysisk matbutik, dock finns ingen egen erfarenhet av att handla livsmedel på internet. 
 

4. Resultat 
 
4.1 Deltagare 
Totalt deltog 209 personer i studien (Tabell 1) varav 95% var kvinnor. Majoriteten av 
deltagarna (66%) hade högre utbildning. Medelåldern var 35 år (9,3), den yngsta deltagaren 
var 18 år och den äldsta var 80 år. 
 
Tabell 1. Bakgrundsinformation om deltagarna (n=209) som deltog i en internetbaserad 
enkätstudie om upplevda skillnader i konsumentens inköp av utrymmesmat via internet 
jämfört med i fysisk butik. Sverige. September 2019. 
Total; antal (%) 209 (100%) 
Kön1 

o Kvinnor; antal (%) 
o Män; antal (%) 

 
198 (95%) 
10 (5%) 

Ålder2 

o 18-30 år; antal (%) 
o ≥31 år; antal (%) 

 
67 (33%) 
139 (67%) 

Utbildningsnivå3-4 

o Lägre utbildning; antal (%) 
o Högre utbildning; antal (%) 

 
70 (34%) 
138 (66%) 

1En deltagare avstod från att svara på frågan om kön. 
2Tre deltagare avstod från att svara på frågan om ålder. 
3En deltagare avstod från att svara på frågan om utbildningsnivå. 
4Lägre utbildning inkluderade grundskola, gymnasium och folkhögskola eller liknande. Högre utbildning 
inkluderade högskola och universitet. 
  
Lite drygt hälften av deltagarna (55%) konsumerade utrymmesmat 1-3 gånger/vecka. Större 
delen av resterande deltagare (23%) konsumerade utrymmesmat 1-3 gånger/månad. Det fanns 
ingen skillnad i hur ofta utrymmesmat konsumerades mellan yngre och äldre (p=0,463).  
 
En av tre deltagare handlade livsmedel på internet 1-2 gånger/månad vilket var det vanligast 
förekommande svaret. Det fanns ingen skillnad mellan de olika åldersgrupperna när det gällde 
hur ofta livsmedel inhandlades på internet (p=0,165). 
 
4.2 Hur den fysiska matbutikens marknadsföringsteknik påverkar konsumentens 
val 
Deltagarnas ålder var inte en faktor som utgjorde någon skillnad i hur de ansåg att de 
påverkades av dofter, smakprov och att andra såg om utrymmesmat inhandlades i fysisk 
matbutik (Bilaga 4). Däremot fanns en skillnad mellan åldersgrupperna avseende hur de ansåg 
att de påverkades av extrapris i fysisk matbutik (Figur 1). I den äldre åldersgruppen svarade 
37% (n=52) i hög grad mot den yngre åldersgruppen där 60% (n=40) svarade i hög grad 
(p=0,001). 
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Figur 1. Jämförelse mellan åldersgrupperna 18-30 år (n=67) och ≥31 år (n=139) avseende 
hur de påverkades av extrapris i fysisk matbutik. Resultatet är baserat på en internetbaserad 
enkätstudie om upplevda skillnader i konsumentens inköp av utrymmesmat via internet 
jämfört med i fysisk matbutik. Sverige. September 2019. 
 
 
Ett tjugotal av 108 svarande förtydligade på den efterföljande öppna frågan att doft i butik 
påverkade dem till att köpa fikabröd samt att kötiden i kassan kunde få dem att köpa godis på 
grund av att det då är lättillgängligt.  
 

“Doftar det nybakat i butiken klart man blir extra sugen och köper.” 
 

Deltagare nr. 33 
 

“Lätt att det slinker ner en godisbit i korgen när man står i kö och väntar.” 
 

Deltagare nr. 42 
 

 
Ett par nämnde att de påverkades av att andra såg vad som inhandlades, de tyckte det var 
genant att handla utrymmesmat vilket ledde till färre inköp i fysisk matbutik. Deltagare 93 
skrev: ”Pinsamt att handla mycket onyttigt”. 
 
Ju större intag av utrymmesmat deltagarna hade desto mer ansåg deltagarna att de påverkades 
av den fysiska matbutikens marknadsföringsteknik samt att andra såg vad som inhandlades 
(Tabell 2). Det positiva sambandet var högst mellan intaget av utrymmesmat och hur mycket 
deltagarna ansåg att de påverkades av att andra såg vad som inhandlades 
(korrelationskoefficient 0,257). 
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Tabell 2. Samband mellan intaget av utrymmesmat och påverkan av den fysiska matbutikens 
marknadsföringsteknik samt påverkan av att andra kunde se vad som inhandlades. 
Analyserades med Spearmans korrelationskoefficient. Resultatet är baserat på en 
internetbaserad enkätstudie om upplevda skillnader i konsumentens inköp av utrymmesmat 
via internet jämfört med i fysisk butik. Sverige. September 2019.  
 

 Intag av utrymmesmat 
Påverkan Korrelations- 

koefficient 
P-värde 

Dofter 0,139 0,044 
Smakprov 0,143 0,039 
Extrapris 0,219 0,001 
Andra ser 0,257 <0,001 

  
4.3 Frekvens och anledningar till att handla livsmedel på internet 
Äldre hade handlat längre på internet än den yngre gruppen (Figur 2). I den äldre 
åldersgruppen hade 65% (90/139) handlat livsmedel på internet längre än ett år mot 48% 
(32/67) i den yngre åldersgruppen (p=0,017). 

 
Figur 2. Skillnad mellan åldersgrupperna 18-30 år (n=67) och ≥31 år (n=139) avseende hur 
länge de handlat livsmedel på internet. Resultatet är baserat på en internetbaserad 
enkätstudie om upplevda skillnader i konsumentens inköp av utrymmesmat via internet 
jämfört med i fysisk butik. Sverige. September 2019.  

 
På den öppna och frivilliga frågan ”Vad är det som gör att du valt att handla livsmedel på 
internet?” valde 204 deltagare att svara. Tre kommenterade att de handlade på internet på grund 
av sjukdom och de huvudsakliga anledningarna var att det var tidsbesparande och smidigt. 
 

“Sparar dyrbar tid som kan läggas på barnen och välmåendet. Livspusslet.” 
 
Deltagare nr. 5  
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Vid analys av de öppna svarsalternativen visade det sig även att nästan hälften av 
respondenterna (75/153) ansåg att extrapriser och erbjudanden var faktorer som kunde 
påverka inköp av livsmedel på internet medan 34 respondenter kommenterade att man inte 
påverkades av något. Ett par deltagare kommenterade positivt om att slippa exponeringen av 
utrymmesmat vid inköp av livsmedel på internet. 
 

“När jag handlar på internet behöver jag inte se eller passera utrymmesmaten. 
Den blir ”osynlig” vilket är väldigt skönt. Jag behöver inte aktivt stå emot att 
köpa onyttigheter.”  

 
Deltagare nr. 45 
 

4.4 Upplevda skillnader vid inköp av livsmedel i fysisk matbutik och på internet 
Av deltagarna var det 79% (n=161) som ansåg att deras inköp av livsmedel skiljde sig 
beroende på om de handlade i fysisk matbutik eller på internet. Ett hundratal kommenterade 
att det blev mindre spontanköp via internet och mer impulsköp i fysisk matbutik. Av de 161 
deltagare som lämnade kommentar nämnde 20 att inköp av utrymmesmat reducerades när de 
handlade på internet. 
 

“När jag handlar på nätet blir det inte lika mycket godis och snacks utan det är 
lättare att hålla sig till inköpslistan.”  

 
Deltagare nr. 173 
 

Det var också några deltagare som lyfte negativa aspekter av internethandel. Tre personer 
kommenterade att de upplevde att internethandel kunde bli dyrare på grund av frakt och fem 
nämnde att kvaliteten på frukt och grönt som butiken plockade ihop kunde vara dålig och att 
man därför valde att köpa dessa själv i fysisk matbutik.  
 

“Däremot handlar jag inte lika mycket färska grönsaker vid köp online, på grund 
av att jag inte själv har möjlighet att påverka kvaliteten på de exemplar som läggs 
i matkassen, exempelvis om de avokados jag får hem är omogna eller övermogna, 
eller om salladsbladen är färska och krispiga eller mjuka och slokande.” 

 
Deltagare nr. 132 

 
Majoriteten (83%) av de som planerade sina internetinköp ansåg i hög grad att de även höll 
sig till planeringen, 5% ansåg att de i låg grad höll sig till planeringen. Motsvarande andelar 
vid handel i fysisk matbutik var 50% respektive 21%.  
  
Majoriteten (99%) handlade basvaror på internet och detta oberoende hur länge de handlat på 
internet (Figur 3).  
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Figur 3. Jämförelse mellan deltagarna grupperade efter hur lång tid de handlat livsmedel på 
internet, senaste månaden 12% (n=25), senaste sex månaderna 29% (n=61) och längre än ett 
år 59% (n=123) i frågan om vilka livsmedel de handlar på internet. Resultatet är baserat på 
en internetbaserad enkätstudie om upplevda skillnader i konsumentens inköp av utrymmesmat 
via internet jämfört med i fysisk butik. September 2019. 
 
Ingen signifikant skillnad kunde urskiljas mellan hur länge deltagarna handlat på internet och 
deras inköp av utrymmesmat, frukt och grönt, frysvaror, charkvaror och mejerivaror (Bilaga 
4). Däremot fanns en skillnad mellan hur länge deltagarna handlat på internet och deras inköp 
av bröd. Ju längre tidsperiod de handlat mat på internet, desto mer benägna var de att handla 
bröd på internet (Figur 3, p=0,004).  
 
 
5. Diskussion 
 
5.1 Metoddiskussion 
Eftersom det fanns en tidsbegränsning ansågs en webbenkät som det bästa alternativet då det 
var billigt och tidseffektivt (18). Svaren var enkla att bearbeta, samt att det underlättade en 
jämförelse svaren emellan eftersom deltagarna fått samma frågor. 
 
Enkäten innehöll få frågor vilket sågs som en fördel då deltagaren inte hann tröttna (18), och 
trots få frågor anser vi att mycket användbar data samlades in. Webbenkäten delades på flera 
forum vilket möjliggjorde ett stort deltagarantal och olika åldrar vilket ses som en styrka. En 
nackdel med webbenkäter är att det inte finns möjlighet att ställa följdfrågor (17). För att 
kompensera detta lades öppna frågor in där respondenten kunde komma med ytterligare 
synpunkter. Öppna frågor bidrar med ytterligare information, men innebär samtidigt en 
svårighet att kvantifiera svaren eftersom kommentarerna var formulerade på så många olika 
sätt. 
 
Till ett flertal likertskalfrågor valdes att ha ett mittenalternativ, “varken eller”, för att 
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deltagarna inte skulle tvingas ta ställning, samtidigt fanns då en risk att deltagarna inte tänkte 
efter eller valde detta av osäkerhet (18). Vid analys av svaren såg vi dock att 
mittenalternativet använts sparsamt av deltagarna. 
 
Studien baserades på ett bekvämlighetsurval (16) vilket i detta fall innebar att endast de som 
hade tillgång till internet kunde svara. Det kan antas att målgruppen rimligtvis hade det 
eftersom de gjorde sina livsmedelsinköp på internet. Generellt sett har bortfall visat sig vara 
större med ett bekvämlighetsurval jämfört med om data samlats in med enkäter som skickats 
med post (16) vilket även kan ha bidragit till bortfall i denna studie. Trots detta ansågs denna 
urvalsstrategi vara det mest effektiva tillvägagångssätt för studien. 
 
Tidigare studier har visat på underrapportering av socker i form av utrymmesmat som 
exempelvis godis och läsk (21-22). Att denna studie författades av dietiststudenter och att 
konsumtion av utrymmesmat skulle tas upp framgick i följebrevet. Det kan därmed tänkas att 
en del respondenter underrapporterat sitt intag av utrymmesmat vilket i sådana fall gav en 
missvisande bild av deltagarnas konsumtion. En styrka med denna studie är dock att enkäten 
ifylldes anonymt och att respondenten därmed inte påverkades av “intervjuareffekten” (16). 
 
Övervägande del av deltagarna i studien var över 30 år (medelålder 35 år), en ålder där många 
har barn, vilket även flera kommentarer vittnade om. Småbarnsåren kan vara en hektisk 
period där tiden är begränsad och att handla livsmedel på internet skulle därför kunna vara ett 
sätt att underlätta vardagen. Detta styrks av en studie från USA som visade att mammor med 
småbarn var de som var mest positiva till att handla livsmedel på internet (23).  
 
Av deltagarna var 95% kvinnor vilket kan anses generaliserbart för målgruppen som handlar 
mat på internet då tidigare studier har visat att kvinnor i större utsträckning handlar mat på 
internet jämfört med män (23, 24). Det kan även tänkas att kvinnor har ett större intresse för 
kost eftersom tidigare studier visat att kvinnor generellt har hälsosammare kostvanor än män  
(25, 26) och därmed ett större engagemang att svara på denna typ av enkät. Resultatet i vår 
studie visade att en större del av deltagarna var högutbildade. De kan därför antas ha en hög 
lön vilket överensstämmer med den typiska konsumenten som handlade livsmedel på internet 
enligt en studie från Finland (27) och det stärker därmed ytterligare generaliserbarheten i 
denna studie. 
 
Validitet och reliabilitet i studien ökade till följd av att en pilotstudie och opponering av 
enkäten gjordes innan publicering vilket ledde till tydliga frågor och därmed ett lågt internt 
bortfall. Det interna bortfall som förekom hade kunnat undvikas om frågorna gjorts 
obligatoriska, samtidigt fanns risken att deltagare då hade avbrutit sin medverkan på grund av 
frågor som deltagare eventuellt inte ville besvara.  
 
5.2 Resultatdiskussion  
Studien visar motstridiga resultat vilket gör det svårt att ange om inköp av utrymmesmat på 
internet faktiskt minskar eller ökar i jämförelse med fysiska butiker. Något som skulle kunna 
tala emot att inköp av utrymmesmat minskar vid internethandel är insikten om att andra ser 
vad som inhandlas i fysisk matbutik. En studie från Norge visade på att handla anonymt 
kunde leda till ökade inköp av utrymmesmat (13). Ett par deltagare i vår studie kommenterade 
att det var genant att andra såg när de handlade utrymmesmat i fysisk matbutik vilket då 
skulle kunna tänkas leda till ökat inköp av utrymmesmat via internet. Det kan spekuleras i att 
konsumenter med överviktsproblematik känner skuld och är rädda för att bli dömda av 
personal och andra kunder när de köper utrymmesmat. Sett ur denna aspekt skulle 
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utrymmesmat kunna öka för denna grupp vid inköp av livsmedel på internet vilket får ses som 
en nackdel och dessa konsumenter bör då kanske inte rekommenderas tjänsten.  
 
Ytterligare en nackdel med internethandel kan vara att inköp av frukt och grönt riskerar att 
minska då studien visade att inköp av dessa livsmedel var lägre än inköp av konserver, mjöl, 
kaffe, flingor och kryddor. De flesta av deltagarna i vår studie ansåg att deras inköp av 
livsmedel skiljde sig beroende på om de handlade i fysisk matbutik eller på internet. Några 
respondenter kände en tveksamhet till att handla frukt och grönt på internet för att kvaliteten 
kunde vara dålig och de ville därför välja dessa själv. Detta är något som också påvisats i 
tidigare studier (15, 24, 27). Ur hälsosynpunkt kan detta ses som en nackdel mot inköp av 
livsmedel på internet eftersom det finns en risk att människor inhandlar mindre av 
hälsosamma varor som frukt och grönt totalt sett. För att komma runt detta krävs att 
personalen som packar varorna vid beställning av livsmedel på internet tar ett större ansvar 
och ser över kvaliteten. 
 
Något som däremot talar för internethandel är den positiva korrelationen mellan 
konsumentens intag av utrymmesmat och den fysiska matbutikens marknadsföringsteknik. 
Svårigheten att motstå sötsaker i fysisk matbutik kommenterades av ett antal respondenter i 
vår studie och kan anses som en bidragande faktor till inköp och därmed ökad konsumtion av 
utrymmesmat. Tidigare studier har belyst problematiken med att butikens uppbyggnad och 
exponering av varor kan påverka konsumentens val (9, 28). En studie från England visade 
även att impulsköp förekommer i högre grad i fysisk matbutik jämfört med inköp på internet 
(15). 
 
Det var fler av deltagarna som handlade livsmedel på internet som ansåg att de höll sig till 
inköpslistan än de som handlade i fysisk matbutik. Att konsumenten lockas att köpa 
utrymmesmat utan att det är planerat är något som kan tänkas undvikas om de fysiska 
matbutikerna tog ett större ansvar genom att i större utsträckning även marknadsföra 
hälsosamma livsmedel. Detta är något som föreslås i en amerikansk studie (10). Den fysiska 
matbutiken skulle exempelvis kunna marknadsföra frukt och grönt med extrapriser väl synligt 
samt placera nötter och frukt och grönt vid kassorna istället för enbart sötsaker. Det är 
åtgärder som troligen skulle hjälpa konsumenten att göra mer hälsosamma val och kanske 
därmed lättare motstå frestelsen att köpa utrymmesmat som inte är planerad. Problemet ligger 
förmodligen inte i att konsumenten inte vet vad som är ett hälsosamt val utan att butikerna 
ofta marknadsför de ohälsosamma varorna mer och gör dem mer lättillgängliga. 
 
Vilka livsmedel konsumenter väljer att köpa via internet verkar förändras över tid. Deltagarna 
som handlat på internet längre än ett år valde att i större utsträckning handla bröd på internet 
jämfört med de grupper som handlat på internet under kortare tid. Enligt en studentuppsats 
från Högskolan i Jönköping där man studerat vilka faktorer som var viktiga för konsumenten 
vid livsmedelsinköp på internet var även bröd en färskvara som konsumenten i högre 
utsträckning ville välja ut själv (29). Med tanke på detta skulle internethandel ses som positivt 
om det även skulle minska inköp av utrymmesmat som färska bakverk eftersom konsumenten 
inte kan se över kvaliteten själv där heller. Sett ur en annan aspekt kan det också tänkas 
innebära att konsumenten med tiden lär sig lita på kvaliteten på färskvaror vilket då på sikt 
även skulle leda till mer inköp av frukt och grönt på internet.  
 
Tillgången till fysiska matbutiker och därmed ohälsosamma livsmedel har visats ha betydelse 
för viktuppgång (30). Lättillgänglighet kan antas medföra att konsumenten med kort varsel 
kan köpa utrymmesmat vid exempelvis sötsug eller påverkan av reklam på tv. Vid inköp av 
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livsmedel på internet är utrymmesmat inte lika lättillgänglig utan måste planeras långt i 
förväg vilket kan antas minska konsumtionen och skulle därmed tala för internetköp. Det 
framkom genom citat i studien att deltagarna upplevde det som positivt att slippa exponering 
av utrymmesmat på internet. De ansåg till exempel att kötiden i fysisk matbutik kunde leda 
till inköp av utrymmesmat på grund av det då var lättillgängligt. Dock kvarstår problemet att 
konsumenten som bor nära exempelvis en fysisk matbutik eller kiosk och som huvudsakligen 
gör sina inköp på internet kan göra kompletterande inköp av utrymmesmat om suget faller på.   
 
Majoriteten av deltagarna angav tidsbesparing och smidighet som anledningar till att handla 
livsmedel på internet, vilket även framkommit i tidigare studier (24, 27, 29). Eftersom 
internethandel ökar (14) och många av respondenterna i vår studie kommenterade positivt om 
att handla sina livsmedel på det sättet, är det en tjänst med utvecklingspotential som i längden 
skulle kunna tänkas förändra människans kostvanor. 
 
5.3 Samhällsrelevans 
Övervikt och fetma är ett ökande problem i samhället (1). Utöver lidande hos drabbade 
människor leder tillstånden ofta till ökade kostnader för samhället i form av 
sjukvårdskostnader och sjukfrånvaro (3). Det är därför viktigt ur ett samhällsekonomiskt 
perspektiv att undersöka olika tillvägagångssätt för att stoppa fetmaepidemin samt öka hälsan 
och välmåendet i samhället. Med tanke på att majoriteten av deltagarna ansåg att deras inköp 
av livsmedel skiljde sig beroende på om det handlade i fysisk matbutik eller på internet finns 
det anledning att studera vidare vad och varför det skiljer sig åt och hur det kan påverka 
människors kostvanor i längden. 
 
Att handla mat på internet är ett förhållandevis nytt sätt att göra matinköp, till 
exempel startade ICA:s e-handel av matvaror 2015 (14). I takt med förändringar i samhället 
måste dietister utveckla nya sätt att behandla och hjälpa patienter med övervikt. För att kunna 
hjälpa patienter att hantera ny teknik måste dietister därför först bli medvetna om hur ny 
teknik, exempelvis självscanning som undersöktes i Norge (13), och inköp av livsmedel på 
internet påverkar människor. Därefter kan strategier utvecklas för att på bästa sätt kunna 
hjälpa patienter och ge fungerande råd utefter hur samhället förändras. 
 
I en rapport från Livsmedelsverket framgår det att människor med lägre inkomst åt mer 
utrymmesmat och mindre av grönsaker och fisk än de med högre inkomst (26). Socioekonomi 
kan vara en aspekt att ta hänsyn till då alla inte har möjlighet att göra sina inköp av livsmedel 
på internet eftersom det ofta medför en högre kostnad i form av frakt samt att vissa butiker 
lägger på en extra summa för sina varor. Det kan därför vara svårt att rekommendera inköp av 
livsmedel på internet till de människor med störst behov av att minska sin konsumtion av 
utrymmesmat. Den ökade kostnaden vid internethandel kan dock tänkas vägas upp av 
minskade impulsköp av exempelvis utrymmesmat. Att det var dyrare att handla på internet 
var något som kommenterades i denna studie vilket styrks av en studie från USA (23). 
Dessutom krävs dator och internet som även det är en kostnad att ta i beaktande. Dock visar 
en undersökning om svenskarnas internetvanor 2018 att 98% av befolkningen har tillgång till 
internet hemma, 93% uppgav att de hade tillgång till dator och 90% uppgav att de hade 
tillgång till en smarttelefon (31). 
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6. Slutsats 
 
Studien visade att det finns faktorer som påverkar konsumenten vid inköp av utrymmesmat i 
fysisk matbutik jämfört med livsmedelsinköp på internet. Livmedelsinköp via internet skulle 
kunna vara ett sätt att minska intaget av utrymmesmat eftersom det innebär att vissa av de 
frestelser som uppstår i en fysisk butik kan undvikas och därmed blir det lättare för 
konsumenten att motstå inköp av utrymmesmat. Dock finns det konsumenter som upplever 
det genant att handla utrymmesmat i fysisk matbutik eftersom andra ser och dessa skulle då 
potentiellt sätt kunna tänkas handla mer utrymmesmat på internet istället eftersom de då är 
anonyma.  
 
För att kunna hjälpa patienter att hantera ny teknik, exempelvis inköp av livsmedel på 
internet, måste dietister först bli medvetna om hur det påverkar människor. För detta krävs 
mer forskning kring ämnet och först därefter kan strategier utvecklas för att på bästa sätt 
kunna hjälpa patienter till mer hälsosamma vanor. 
 

7. Författarnas bidrag till arbetet 
 
OF och MJ utformade tillsammans enkäten, vidare bar MJ huvudansvar för bearbetning av 
data, resultatdel och samhällsrelevans. OF bidrog med bakgrund, metoddiskussion och 
resultatdiskussion. OF och MJ har gemensamt författat och reviderat samtliga delar till denna 
uppsats. 
 

8. Tack 
 
Ett stort tack till samtliga deltagare i enkät och pilotstudie och även ett tack till opponenter 
och andra som korrekturläst under studiens gång. 
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En studie över om inköp av livsmedel på internet påverkar konsumentens 
inköp av utrymmesmat. 
Syftet med denna studie är att undersöka om inköp av livsmedel på internet påverkar 
konsumentens inköp av utrymmesmat. Inom begreppet utrymmesmat ryms fikabröd, godis, 
chips, glass och läsk.	

Deltagare i studien ska ha gjort inköp av livsmedel på internet minst två gånger. Med “inköp 
av livsmedel på internet” menar vi dina vardagsinköp av livsmedel som du normalt gör på 
exempelvis ICA, Coop eller City Gross, det inkluderar inte färdiga måltidskassar, inköp på 
Matsmart eller beställning av ex. pizza. Du måste vara över 18 år för att delta. Studien 
kommer sedan att publiceras på Umeå universitets portal för studentuppsatser, Diva, våren 
2020. 	

Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. Deltagande i studien är helt 
frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak, vilket dock inte 
påverkar den databearbetning som skett innan återkallandet. Alla uppgifter som kommer oss 
till del behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem.	

Dina svar kommer att hanteras konfidentiellt, det vill säga med sekretess.	

De insamlade uppgifterna kommer att förstöras när uppsatsarbetet godkänts och betyget har 
registrerats i Umeå universitets studieregister.	

Umeå universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 
(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis få ta del av 
samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även 
rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter, och 
det finns möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till 
dataskyddsombudet vid Umeå universitet är pulo@umu.se.	

Enkäten kan besvaras fram till den 20/9.	

Om du har några frågor eller du ångrar ditt deltagande kan du kontakta oss studenter på 
följande e-postadresser:	

Olivia Fallander olfa0012@student.umu.se	

Madelen Jonsson majo0659@student.umu.se	

Handledare: Agneta Hörnell agneta.hornell@umu.se 
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DU SOM HANDLAR MAT PÅ INTERNET, SE HIT! 
	
Hej!	
Vi är två studenter som studerar sista terminen på dietistprogrammet, Umeå 
Universitet. Just nu skriver vi vår kandidatuppsats där syftet är att undersöka hur 
inköp av livsmedel på internet påverkar konsumentens inköp av utrymmesmat, som 
chips, godis, läsk och glass.	
Vi vore väldigt tacksamma om du som har erfarenhet av att handla mat på internet 
kunde ta dig tiden att fylla i denna enkät som tar max fem minuter. Du måste vara 
över 18 år för att delta.	
Dela gärna!  
	
Tack på förhand! 
	
Mvh, Olivia Fallander och Madelen Jonsson
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Tabell över tester med icke signifikant skillnad 
 
 

 
Test   P-

värde 

Mann-Whitney 
U  

test 

Jämförelse mellan olika åldersgrupper avseende hur ofta de 
handlar på internet.  

P=0,135 

Mann-Whitney 
U 

test 

Jämförelse mellan olika åldersgrupper avseende hur ofta de 
handlar i fysisk butik. 

P=0,756 

Mann-Whitney 
U 

test 

Jämförelse mellan olika åldersgrupper avseende om de 
påverkas av smakprov. 

P=0,558  

Mann-Whitney 
U 

test 

Jämförelse mellan olika åldersgrupper avseende om de 
påverkas av dofter. 

P=0,316 

Mann-Whitney 
U 

test 

Jämförelse mellan olika åldersgrupper avseende om de 
påverkas av att andra ser vad de handlar. 

P=0,122 

Mann-Whitney 
U test 

Jämförelse mellan olika utbildningsnivå avseende hur ofta de 
handlar på internet.  

P=0,097  

Mann-Whitney 
U test 

Jämförelse mellan olika utbildningsnivå avseende hur ofta de 
handlar i fysisk butik. 

P=0,316 

Mann-Whitney 
U 

test 

Jämförelse mellan olika utbildningsnivå avseende hur ofta de 
äter utrymmesmat.  

P=0,391 
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Mann-Whitney 
U test 

Jämförelse mellan olika åldersgrupper avseende hur ofta de 
äter utrymmesmat. 

P=0,463 

Mann-Whitney 
U test 

Jämförelse mellan olika åldersgrupper avseende hur ofta de 
handlar på internet. 

P=0,165 

Chi-två test Jämförelse hur länge man handlat på internet och inköp av 
utrymmesmat på internet. 

P=0,226 

Chi-två test Jämförelse hur länge man handlat på internet och inköp av 
frukt på internet. 

P=0,121 

Chi-två test Jämförelse hur länge man handlat på internet och inköp av 
frysvaror på internet. 

P=0,347 

Chi-två test Jämförelse hur länge man handlat på internet och inköp av 
mejerivaror på internet. 

P=0,274 

Chi-två test Jämförelse hur länge man handlat på internet och inköp av 
charkvaror på internet. 

P=0,257 

	

 


