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Tack 
Först och främst vill vi salutera vår handledare Anna-Carin Nordvall som med engagemang 

och kunskap bidragit med värdefullt stöd genom hela forskningsprocessen. Framförallt vill vi 

belysa den utomordentligt rappa korrespondens Anna-Carin erbjudit, vilket möjliggjort att 

snabbt få bukt med problem som uppkommit under arbetets gång. Vidare vill vi rikta vår 

tacksamhet till de respondenter som deltagit i studien, utan er hade denna studie ej var möjlig 

att genomföra. 

 

Sist, men absolut inte minst, vill vi även tacka familj och vänner. Inte enbart för det stöd ni 

erbjudit under den tidskrävande processen, utan även för den förståelse ni uppvisat när 

frustration och kognitiv frånvaro präglat vår personlighet. Det är lätt att stötta någon i 

medgång, men det är vid snålblåst som vänner och familj särskiljer sig ifrån bekanta och 

Facebook-vänner. 

 

Till er som stöttat oss, till er som trott på oss och till er som bryr er om oss – tack.   

 

 

 

___________________________  ___________________________ 

     Erik Bergström                             Christoffer Solhall 
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Sammanfattning 
Internet har medfört att flödet av kapital och information mellan konsument och näringsliv är 

enklare och mer tillgängligt än någonsin tidigare. Dagligvaruhandeln är inget undantag och 

finns sedan 1989 på internet, men det är först på senare år som mathandel på internet blivit 

utbrett. I dagsläget sker cirka en procent av den svenska livsmedelshandeln genom 

beställningar via internet. Av denna procent utgörs hälften av färdiga middagslösningar 

omnämnt som färdiga matkassar. Den färdiga matkassen är en svensk innovation och 

lanserades 2007 av företaget Middagsfrid. Konceptet bygger på en idé att tillgodogöra 

konsumenter med en enkel, varierad, nyttig och god middagslösning, vilket uppnås genom att 

tillhandahålla konsumenterna en färdigpackad matkasse med inkluderande recept.  

 

Den färdiga matkassens ringa ålder medför att forskningen inom ämnet är tunnsådd, trots att 

konceptet växer och att en utbred kundnöjdhet har identifierat bland konsumenterna. Vidare 

äntrar ständiga nya aktörer marknaden med nya koncept av den färdiga matkassen och 

utvecklar konkurrenslandskapet. Ur detta föddes en vilja att studera ämnet närmare. Eftersom 

forskning inom området ej funnits till städes har primärt forskning om fullskalig digital 

mathandel utgjort grunden för den teoretiska referensramen. Vidare inleds det teoretiska 

ramverket i studien med kundens värdeupplevelse, köppreferenser för att sedan bottna i 

köppreferenser online. När dessa är införstådda för läsaren börjar studien redogöra om det 

teoretiska ramverk som omgärdar digital mathandel. 

 

Studien har eftersträvat att ”komplettera nuvarande forskning om digital mathandel genom att 

undersöka de värden konsumenten upplever vid konsumtion av den färdiga matkassen”. För 

att möjliggöra ett underlag för att besvara detta genomfördes en kvalitativ studie med 15 

respondenter. Intervjuernas längd varierade mellan 15-25 minuter och utfördes via telefon. 

Med detta som empiri, tillsammans med en konceptuell modell som utgjort ramverket i det 

teoretiska urvalet, har syftet eftersträvats att besvaras. Utifrån detta har fem faktorer som vi 

funnit av intresse undersökts, vilket utgjorts av: konsumenternas upplevelse av kostnad, 

bekvämlighet, nöje, risk samt slutgiltigen självskapande, vilket är en variabel vi själva infogat 

för att undersöka. Valet att inkludera självskapande bygger på den unika integration 

konsumenten utgör som medproducent i den värdeskapande processen, vilket särskiljer 

konceptet ifrån annan typ av digital mathandel.  

 

Respondenternas svar gav en närgående upplevelse av de värden som konsumenter upplever 

vid konsumtionen av den färdiga matkassen. Bland de mer uppseendeväckande resultaten 

återfanns bland annat: (I) Respondenterna uppgav en lägre total matkostnad vid användandet 

av matkassen (II) Matkassen hade svårt att vinna små barns uppskattning samt (III) Att 

konsumenten är en del av den värdeskapande processen framstår som positivt. 

 

Avslutningsvis utvanns ett diskussionsunderlag samt en grogrund för framtida forskning. 

Vidare anser studien att den färdiga matkassen är ett ramstarkt koncept som innehar den 

konkurrenskraft som fodras för att ta ytterligare marknadsandelar. 
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1. Introduktion 
I detta kapitel presenteras studiens bakgrund för att ge läsaren en övergripande 

förståelse över ämnesområdet. Inledningsvis kommer den digitala mathandeln av 

livsmedel presenteras för att sedan övergå till en diskussion om fenomenets 

problematik. Diskussionen utmynnar slutligen i en problemmatisring av området och 

den här studiens syfte. 

 

1.1 Inledning 
"This is a remote place, and it's already getting late. Send the crowds away, so they can 

go to the villages and buy themselves some food."  - Matthew (14:15, 2000). 

 

Viljan att överbygga avståndet mellan handelsplats och konsument har funnits länge 

inom livsmedelshandeln. Med hjälp av en livlig fantasi kan Jesus mirakel 

“Bespisningsundret” illustrera den första lyckade distanshandeln av matvaror. Enligt 

legenden fanns enbart lite mat tillhanda för 5000 människor, långt ifrån en marknad och 

när kvällen kom blev det tvungna att gå tillbaka till staden för att handla föda. Jesus 

löste detta genom att uppmana dem att stanna och på ett övernaturligt sätt skapade mat 

ifrån tomma intet, att mätta alla svultna munnar och folkmassan behövde ej lämna 

platsen. Det som tidigare krävde ett gudomligt ingripande har nu blivit en realitet 

genom att konsumenter nu kan beställa en färdig matkasse direkt till dörren. Detta har 

möjliggjorts av den tekniska utvecklingen där framförallt informationsteknologin spelat 

en avgörande roll och framförallt internets födelse. 

 

I denna studie ämnar vi att undersöka det svenska fenomenet färdiga matkassar. Den 

färdiga matkassen avser en färdig middagslösning där näringsidkaren tillgodoser 

konsumenten med råvaror och recept, för att sedan överlåta tillredningen av maten till 

konsumenten. Intresset för studien väcktes i samband med att vi studerade 

försäljningssiffror från dagligvaruhandeln och blev överaskade av den låga 

marknadsandel digital mathandel innehar. Detta framstod något märkligt i våra ögon, 

när Sverige enligt oss innehar de förutsättningar som krävs för en lyckad 

implementering av konceptet. Sverige är en av världens absolut internettätaste länder 

(Eurostat, 2015) och konsumenterna har en stark köpkraft (Hellekant, 2013), vilket bör 

medföra att möjligheten och viljan att betala extra för denna typ av middagslösning 

finns. Med det som utgångspunkt valde vi att studera den färdiga matkassen, för att 

undersöka vad det faktiskt är kunden köper och vilket värde denna middagslösning 

erbjuder konsumenten ur ett konsumentvetenskapligt perspektiv. Detta möjliggjordes i 

samband med uppkomsten av en de största innovationerna som skett i modern tid - 

internet (Burke, 1997, s. 352). 

 

Hemleverans av mat beställd via nätet introducerades 1989 av amerikanska företaget 

Peapod (Industry Today, u.å.). Sedan dess har mycket hänt och framförallt 

informationstekniken har utvecklats. Ändå är det fortfarande få som nyttjar detta 

handelsmirakel - att undslippa sysslan att besöka matvarubutiken. Numera finns det i 

Sverige en uppsjö av spännande, ofta små, företag som erbjuder konsumenter 

Introduktion 
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Metod 
Teori Praktisk 

Metod 
Empiri och 
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Slutsatser   
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hemkörning av färdiga matkassar i olika former - från lyxig till enkel, vegetarisk till 

glutenfri. Nya aktörer äntrar ständigt marknaden och vidgar utbudet av färdiga 

matkassar. (Hedberg, 2015). De aktörer som tillhandahåller färdiga matkassar utgör 

däremot enbart ungefär en halv procent av den svenska totala mathandeln. (HUI, 2014, 

s. 20). En tänkbar anledning skulle vara att denna lösning fortfarande upplevs som dyr 

av konsumenterna. Digital mathandel är förvisso dyrare än traditionell (Privata affärer, 

2010), men samtidigt har svenska folket aldrig tidigare spenderat så lite av sin 

disponibla inkomst på mat. Den genomsnittliga svensken lägger 12,4 procent av sin 

disponibla inkomst på mat år 2013 (SCB, 2013), vilket kan jämföras med runt 30 

procent 1958. Trots den låga marknadsandelen har den färdiga matkassen en spännande 

tillväxtpotential, mycket till följd av att konsumenter som handlat mat på nätet är villiga 

att rekommendera vänner att prova. (HUI, 2014, s.17). 

1.1 Problembakgrund 
Livsmedelshandeln är av naturliga skäl en väldigt stor marknad, genom sitt 

tillhandahållande av nödvändiga varor för konsumenterna. Marknadens storlek gör den 

därmed lukrativ att husera på för företag (Delaney-Klinger et al., 2003, s. 187). I 

Sverige omsatte livsmedelshandeln under 2013 omkring 265 miljarder kronor (HUI, 

2014). Storleken av livsmedelshandeln medförde att den fick stor uppmärksamhet under 

internethandelns tidiga år och ett flertal aktörer försökte starta digitala 

livsmedelsbutiker, främst i USA. Förutsättningarna för att bedriva digital mathandel 

tycktes fördelaktiga, efter att undersökningar visat att konsumenter ansåg besök av 

livsmedelsbutiker som något nödvändigt ont, snarare än ett nöje (Aylott & Mitchell, 

1998, s.363). Det fanns tecken ifrån konsumenterna att den potentiella tidsbesparingen 

och möjligheten att undslippa besöka de fysiska butikerna var något som marknaden 

trånade efter (Burke, 1997, s. 352) och i en tidig studie utförd 1997 uppgav hela 42 

procent av de tillfrågade att de var intresserade av att handla mat hemifrån (Verhoef & 

Langerak, 2001, s. 176). 

 

Tilltron till den elektroniska mathandeln var stor och uppskruvade prognoser 

uppskattade potentialen till att inom en överskådlig framtid ta 25 procent av Europas 

mathandel (Fernie et al., 2010, s. 894). Till följd av den potentiella avkastningen en 

lyckad implementering skulle medföra lyckades en del aktörer insamla stora mängder 

riskkapital. Bland de mest kända försöken med livsmedelshandel online hör 

amerikanska Webvan. Företagets idé var att snabbt upprätta en egen logistikapparat med 

egna utkörningar och lagerlokaler för att enbart sälja produkterna online (Lunce et al., 

2006, s. 1347f). Idén lovordades av marknaden och Webvan lyckades samla in 850 

miljoner USD i riskkapital (Hopkins, 2001), men problemet med de skenande 

logistikkostaderna fick företaget att gå bankrutt ett par år senare. Under tiden kring 

sekelskiftet när internethandeln tycktes ha gränslös potential frodades iden om en 

lönsam internethandel av matvaror och år 2000 fanns sju stycken tillsynes välmående 

renodlade internetmatbutiker i USA (Ring & Tigert, 2001, s 264). Mitt i euforin under 

It-bubblans slutskede syntes internethandel av livsmedel vara en möjlighet som inte fick 

missas, oavsett hur stora investeringar som krävdes (Austin, 2009; Delaney-Klinger et 

al., 2003, s. 187). 

 

“Milk? Click. Bread? Click. Business plan? Um...”  

Scott Austin (Austin, 2009). 
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Vad många förbisåg i digitaliseringsprocessen av matvaruhandeln var de många 

svårigheter som tillkommer med att bedriva livsmedelshandel online. Till att börja med 

är livsmedelshandeln en extremt konkurrensutsatt marknad med pressade marginaler. 

För en genomsnittlig livsmedelsbutik i Sverige ligger marginalen på varorna kring 3,4 

procent (privata affärer, 2010) och även i USA är siffran kring tre procent (Delaney-

Klinger et al., 2003, s.187). Utöver små marginaler krävs ett stort utbud av varor för att 

tillhandahålla ett sortiment som är konkurrenskraftigt och på en stor matvarubutik kan 

över 30 000 olika artiklar erbjudas (Ring & Tigerts, 2001, s. 266). Vidare omgärdas 

livsmedelsindustrin av många regleringar gällande hygien och kvalitén vid 

distribueringen av varor (Lachenmeier et al., 2013, s.707ff). Utöver dessa problem 

visade kunderna en ovilja att köpa mat online, eftersom varorna inte kunde undersökas 

innan köpet (Pechtl, 2003, s. 156). 

 

Ett av de största problemen som ledde till att merparten av de tidiga aktörerna inte 

lyckades bli lönsamma var distributionskostnaderna (Vaneslander et al., 2013, s. 244). 

Internetleverantörer likt Webvan konkurrerade med samma priser som den fysiska 

handeln (Delinger-Klinger et al, 2003, s. 187) trots att de inte var i närheten lika 

kostnadseffektiva (Ring & Tigert, 2001, s. 267). Kostaden bestod av flera variabler 

varav den viktigaste var logistikkostaden där distributionen av varor blev alltför dyr till 

följd av för låg geografisk kundtäthet (Lunce et al., 2006, s. 1355), för generösa 

leveranstider (Delaney-Klinger et al., 2003 s. 188) och svårigheten att bygga logistiken 

kring detta komplexa varuflöde från grunden och priseffektivt (Fernie et al., 2010, 

s.904). Aktörernas förhoppning var att en kraftig tillväxt skulle subventionera dessa 

kostnader, men när kundunderlaget inte motsvarde prognoserna gick verksamheterna ur 

drift. Dessa svårlösliga problem underskattades av tidiga aktörer vilket ledde till att få 

klarade sig när riskkapitalet sinade. 

 

Internet har visat sig vara en lukrativ, men vansklig, plats att bedriva ekonomiskt 

gångbar näringsverksamhet för matvaruhandeln. En av de aktörer som tidigt lyckats är 

brittiska matvarukedjan Tesco. Anledningen att Tesco lyckats är att de nyttjat sin 

befintliga infrastruktur och därmed kringgått de massiva investeringar som krävs för 

lagring och plockcentraler. (Hackney et al., 2006, s. 355). Utöver fördelen med befintlig 

infrastruktur marknadsförde Tesco sin internethandel som en bekvämlighetsservice och 

undvek att försöka prispressa verksamheten (Delaney-Klinger et al, 2003, s. 190). Tesco 

utgör en av få exempel som tidigt lyckades få denna verksamhet lönsam och uppvisade 

redan 2004 ett positivt kassaflöde av onlineverksamheten (Hackney et al., 2006, s. 355). 

Den avgörande faktorn var att Tesco använde sin fördelaktiga infrastruktur samt att de 

anammade en strategi där onlinehanden fick utgöra en parallell distribueringskanal till 

den fysiska butiken, istället för att vara ett substitut. (Rowley, 2003, s. 277f). Det är 

noterbart att Tesco och den brittiska mathanden överlag är pionjärer inom mathandeln 

och har en välutvecklad logistik och infrastruktur till att börja med (Fernie et al., 2010, 

s. 899) och att den höga befolkningstätheten i UK är en fördel för denna typ av 

verksamhet. 

 

“I dagsläget (mars 2014) är vi 28 medarbetare som tillsammans jobbar för att 

underlätta livet för familjer runtom i Sverige” Kicki Theander, grundare av 

Middagsfrid (Theander, 2014). 

 

Sveriges bidrag till den elektroniska mathandeln är den färdiga matkassen, som 

introducerades 2007 av företaget Middagsfrids grundare Kicki Theander. Koncepter 
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består av online beställning, veckorvisa leveranser, högkvalitativa råvaror och 

medflöjande recept till konsumenten (Moskin, 2013). Idén till konceptet med den 

färdiga matkassen var enligt grundaren Kicki Theander att lösa vardagliga problem som 

konsumenter upplever i samband med måltider. Detta rör utöver tidsbesparingsaspekter 

även matens näringsinnehåll, undvika onödiga tillsatser och erbjuda möjligheten till en 

varierad kost (Middagsfrid, u.å.a). Genomgående för marknadsföringen av färdiga 

matkassar är syftet att underlätta vardagar genom att erbjuda enkla recept som ger en 

näringsrik och hälsosam kost (Linas matkasse, u.å.; Middagsfrid, u.å,b.; ICA, u.å.). 

 

Trots de många lovord verksamheter som Middagsfrid fått har det stora genombrottet 

låtit sig dröja. År 2011 utsåg Handelns utredningsinstitut den färdiga matkassen till årets 

julklapp (HUI, 2015), men inte heller det räckte för att lyfta försäljningen. I Sverige 

utgör elektronisk mathandel 2013 mindre än en procent av den totala mathandeln, där 

den färdiga matkassen står för ungefär hälften. (HUI, 2014, s. 20). Trots den modesta 

marknadsandelen blir summan av nätmathandeln 2,2 miljarder och har en stark årlig 

tillväxt. (HUI, 2014, s.4). En faktor som illustrerar matkassens potential är att merparten 

av de som provar att handla mat online är nöjda med det och hela 70 % uppger att de 

gärna rekommendera vänner och kollegor (HUI, 2014, s.21). Det visar att de som provar 

på matkassen ofta övervinner en av de största svårigheter som mathandeln ställs inför, 

nämligen konsumentens oro för varans kvalitet till följd av avsaknaden av möjligheten 

att klämma och känna på produkten (Pechtl, 2003, s. 156). 

 

För att kunna påverka konsumentens köpbeslutsprocess och få de positiva fördelarna 

produkten/servicen medför att överväga den oro som upplevs är det viktigt att företag 

skapar en förståelse för de faktorer som faktiskt påverkar beslutsprocessen. Faktorerna 

grundar sig i hur konsumenten upplever kvalitén på produkten/servicen och hur denna 

skapar värde för den specifika kunden. (Zeithaml, 1988, s.17; Woodruff, 1997, s.140f). 

Potentialen med internet som marknadsplats, som tidigare beskrivits, är något som 

uppenbarligen inte har förbisetts av företagen (Constantinides, 2004, s.112) vilket också 

har väckt intresse hos forskare inom forskningsområdet konsumentbeteende online 

(Cheung et al., 2003, s. 196). Forskarna såg tidigt att företagens förmåga att förstå 

online-konsumenten och hur denna använde e-handeln var låg, vilket resulterade i att 

många tidiga aktörer på internet misslyckades (Lee, 2002, s.76). Det är även viktigt att 

poängtera att förståelse av konsumenten alltid är väsentligt för företagen då detta kan 

användas för att skapa konkurrensfördelar (Woodruff, 1997, s.151). Därför kan det 

upplevda värdet ses som intressant ur både ett forsknings- samt ett företagsperspektiv 

oavsett om företaget har problem eller bara vill stärka sin position på marknaden. 

 

Mot denna bakgrund vill vi undersöka de värden som matkassen genererar till 

konsumenterna. Anledningarna till varför det är av intresse är flera. Dels är mathandeln 

genom sin enorma omsättning en intressant marknad att studera och storleken medför 

lukrativa möjligheter för nischade produktlösningar likt den färdiga matkassen. Vidare 

är den färdiga matkassen ett tämligen nytt fenomen och forskningen inom området är i 

det närmaste obefintlig, mycket till följd av att framstående forskningsnationer som 

Storbritannien och USA inte haft denna lösning fram tills nyligt. Genom att studera de 

värden konsumenterna får av matkassen hoppas vi kunna bidra till en ökad förståelse 

inom ämnet och utöka kunskapen om produkten. Genom detta hoppas vi kunna bidra 

med information som kan lämpas vid exempelvis marknadsföringen av produkten eller 

för att långsiktigt se ifall konceptet är kommersiellt gångbart. Det finns i tidigare 

forskning tydliga indicier att mathandel är något många människor vill undslippa 
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(Aylott & Mitchell, 1998, s. 363) och att handla matkassar online kan dramatiskt 

minska behoven att uppsöka dagligvarubutiker. Sveriges digitala infrastruktur och 

utbredda internetkunnande gör också att svenska konsumenter bör vara positivt inställda 

till att prova denna lösning.  

 

Något som är viktigt att bära i åtanke är att matkassen, till skillnad ifrån fullskalig 

digital mathandel, ämnar utgöra ett komplement till dagligvaruhandeln och inte ett 

substitut. Det har tidigare visat sig vanskligt att föra fullskaliga digitala matvarubutiker 

och matkassen är en innovation som lyckas göra digital mathandel gångbar. Detta 

genom att företagen har en kraftig marginal med exempelvis 33 procent för 

ursprungsföretaget Middagsfrid (Privata affärer, 2010). Förutom att utgöra ett substitut 

erbjuder middagslösningen med färdiga matkassar mervärde i form av tidsbesparing, 

varierad kost och färdiga recept. Vad som däremot ej är undersökt i en 

forskningskontext är konsumenternas upplevelse av dessa värden på ett djupare plan 

vilket vi ämnar göra med studien. Merparten av tidigare forskning har undersökt varför 

konsumenter inte handlar online och andra studier har undersökt varför. Däremot finns 

som tidigare nämnt få exempel på forskning av de färdiga middagslösningar och antalet 

studier blir än mer fåtaligt som berör vilket värde konsumenterna upplever från färdiga 

matkassar. 

 

Med det som utgångspunkt ämnar vi studera de specifika värden som omfattar 

nyttjandet av färdiga matkassar för konsumenterna. För att bilda en förståelse om varför 

konsumenter köper en viss produkt är det nödvändiga att studera de värden som 

konsumenten upplever (Zeithaml, 1988, s.17) vid valet av den färdiga matkassen. 

Genom att studera detta besvaras viktiga frågor som varför konsumenten köper 

produkten och även vad det är konsumenten köper i form av tidsbesparing, 

stresslindring, varierad kost och dylikt. 

1.1.1 Forskningsområdet 

Tidigare forskning som berört den färdiga matkassen har fokuserat på konsumentens 

upplevelse av att vara medproducent i den slutgiltiga produkten. En av få studier som 

berört området är Troye & Supphellens (2012) studie om den färdiga matkassen, som är 

utförd på amerikanska konsumenter. Därför kommer vi till största del utgå från 

forskning som undersökt en fulskalig digitalmathandeln och eftersträva att undersöka 

huruvida denna forskning är applicerbar även på den färdiga matkassen.  

1.1.2 Problemformulering 

Den tidigare forskningen inom ämnet och vår kartläggning av den svenska marknaden 

har föranlett följande problemformulering: 

Vilka är de faktorer som gör att konsumenter väljer att konsumera färdiga 

matkasselösningar online? 

1.2 Syfte 
Studiens syfte är att undersöka de värden konsumenten upplever vid konsumtion av den 

färdiga matkassen. 

1.3 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
Denna uppsats ämnar bidra till en ökad förståelse av den svenska digitala mathandeln av 

färdiga matkassar. Den färdiga matkassen har vi valt att kategorisera som digital 

mathandel även om konceptet ofta återfinns i en gråzon i och med att merparten 
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konsumenter beställer den online för att sedan hämta i butik. Lejonparten av tidigare 

forskning inom ämnet skiljer sig från uppsatsen i två nyckelhänseenden. För det första 

är merparten av forskningen utförd i länder som USA, Storbritannien och 

Nederländerna. Dessa länder skiljer sig ifrån Sverige i den demografiska och 

geografiska konstellationen, vilket medför att resultaten från den forskningen är svår att 

applicera på den svenska marknaden. Detta gäller i synnerhet de norra delarna av 

Sverige som är mer glesbefolkat än tidigare exempelländer där studier genomförts. 

Utöver att forskningen är svår att använda för att förstå digital livsmedelshandel i norra 

Sverige utmärker sig denna studie genom att studera färdiga matkassar istället för 

digital livsmedelshandel med fullskaligt sortiment. Studier om den färdiga matkassen 

utgör en försvinnande liten del av den digitala mathandelsforskningen.  Förklaringen till 

detta kan vara att den färdiga matkassen är en svensk innovation och den internationella 

spridningen av konceptet först på senare år tagit fart. 

 

Studien blir säregen eftersom den ämnar undersöka matkassens värdeskapande karaktär 

i en miljö där fullskalig digital mathandel ej är tillgänglig. Det medför förhoppningsvis 

att den färdiga matkassens konkurrenskraft isoleras och ställs enbart emot den 

traditionellt fysiska mathandeln, vilket bör ge ett tydligare bidrag om vilka specifika 

kundvärde som får konsumenter att nyttja den färdiga matkassen. Genom att bidra med 

en djupare förståelse om konsumenternas köppreferenser hoppas vi bidra med verktyg 

för näringsidkare inom området att vidareutveckla den färdiga matkassen. 

1.4 Avgränsningar 
Den grundläggande avgränsningen för studien är dess respondentsgruppurval. Enkom 

konsumenter som nyttjar den färdiga matkasselösningen kommer att tillfrågas. Det 

medför att resultatet ej kommer kunna förklara varför konsumenter avstår från 

konceptet, utan reda klarhet i den värdeupplevelse som befintliga konsumenter 

upplever. Detta motiveras av studiens syfte som ämnar bidra med empiriskt underlag till 

en utökad förståelse om konsumenternas värdeupplevelse av den färdiga 

matkasselösningen. Däremot kommer onekligen diskussionsunderlag att utvinnas om 

varför konsumenter avstår, men detta blir enkom underlag och inte slutsatser. 

 

Studien kommer att ha sin utgångspunkt ifrån Umeå och utföras i Umeå med omnejd.  

I norra Sverige finns i dagsläget ingen möjlighet till skräddarsydda matkassar där 

konsumenten väljer hela innehållet. Det medför att resultatet primärt är applicerbart på 

geografiska områden där enkom färdiga middagslösningar likt Middagsfrids matkasse 

är tillgängliga. De länder som resultatet av studien kan tänkas överensstämma med är 

grannländerna Finland och Norge, som har mycket gemensamt med Sverige i 

nyckelfaktorer som internetanvändande och demografi. Utöver grannländerna är 

studiens resultat svårt att applicera på andra länder, men ämnar ändock bidra med ökad 

kunskap om den färdiga matkassens värdegenererande egenskaper för konsumenterna.  

 

Avslutningsvis innehar studien ett konsumentperspektiv. Det innebär att de slutsatser 

och underlag som utvinns ur studien inte nödvändigtvis kommer vara ekonomiskt 

gångbara ur ett företagsperspektiv. Sett ur ett företagsperspektiv innebär det exempelvis 

att svårlösliga logistiska problem med den färdiga matkassen ej kommer, eller 

eftersträvas att, besvaras med hjälp av denna studie. Frånvaron av företagsekonomiska 

perspektiv innebär däremot inte att informationsutvinningen är oväsentlig för 

näringsidkare, då den nya kunskapen avser att bidra med saknade pusselbitar i 

konsumenternas komplexa köpbeteende i en digital mathandelskontext. 
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2. Vetenskapliga utgångspunkter 
Studiens andra kapitel avser att informera om ämnesvalets bakgrund samt vilka 

förkunskaper vi som uppsatsförfattare besitter. Vi kommer därefter presentera vår 

kunskaps- och verklighetssyn, vilket följs studiens metodologi. Slutligen redogörs hur 

litteratursökning har gått tillväga, för att avslutas med en diskussion om de nyttjade 

källornas trovärdighet.    

 

2.1 Ämnesval 
Till grund för ämnesvalet ligger ett gemensamt intresse om hur konsumenter fungerar, 

vilket gjorde konsumentbeteende till ett naturligt ämnesområde. Vi valde båda att 

studera marknadsföring på magisternivå av den anledningen och därav kändes det 

naturligt att fördjupa sig inom ett ämnesområde där vi upplevde oss ha nytta av tidigare 

studier. Innan valet av ämne utkristalliserade sig undersökte vi en rad olika 

konsumentbeteenderelaterade ämnesområden som kunde vara av intresse, tills vi fann 

det ämne vi upplevde som både outforskat och intressant – att fördjupa kundskapen om 

den färdiga matkassen. 

 

Den ringa marknadsandel som internethandeln av matvaror innehar föreföll oss märkligt 

låg. När vi började undersöka ämnet på ett djupare plan vad konsumenterna köper 

online och vilka preferenser som ligger till grund för köpbeteendet fann vi en 

motsägelsefull verklighet. Trots den positiva inställningen till onlinehandel som finns i 

Sverige, i kombination med den höga köpkraften, har matkasselösningen fortsatt svårt 

att ta marknadsandelar. När det stod klart för oss att forskningsområdet var tämligen 

outforskat ur ett vetenskapligt perspektiv triggade det oss att undersöka ämnet. 

 

Det är enkelt att finna de aspekter återförsäljarna lyfter fram som kärnvärde med 

produkten, men vi eftersträvar att på ett djupare plan förstå vad konsumenten faktiskt 

upplever av produkten. Ur detta föddes studiens syfte: ” … att komplettera nuvarande 

forskning om digital mathandel genom att undersöka de värden konsumenten upplever 

vid konsumtion av den färdiga matkassen.”. Valet av ämnesområde upplevdes som både 

spännande och komplext, vilket medförde att möjligheten till att utforska en gråzon i en 

stor marknad som dagligvaruhandeln upplevdes som spännande. 

2.2 Förförståelse 
För att tillhandahålla läsaren verktyg till att kritiskt granska innehållet i studien är det 

lämpligt att förklara den förförståelse vi i egenskap av författare har inom ämnet. Detta 

eftersom vår egen ackumulerade kunskap och uppfattningar inom området kommer att 

inverka på hur vi tolkar empirin som ligger till grund för studiens slutsatser (Johansson 

Lindfors, 1993, s. 152f). Med det i åtanke finns alltid en risk att våra tidigare 

uppfattningar och förutfattade meningar kan komma att återspeglas i vår tolkning av 

fakta och respondenternas svar (Bryman, 2012, s. 361ff). 

 

Redan i ämnesvalet återspeglas den förförståelse vi har inom ämnet. Det medhavda 

intresset om konsumentbeteende och dagligvaruhandeln i symbios med befintliga 

åsikter inom ämnet riskerar att prägla studien. Detta är en risk värd att notera, då dessa 

tidigare erfarenheter är svåra att bortse ifrån. Vetskapen om risken att själva påverka 

Introduktion 
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Metod Teori 
Praktisk 
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Empiri och 
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forskningsprocessen är något vi eftersträvar att minimera, delvis genom att börja med 

att erkänna vår egna ofrånkomliga subjektvitet i tolkning av information och empiri. 

Detta gäller all forskning då tolkningsprocesser alltid och ofrånkomligen kommer att 

tolkas och mer eller mindre färgas av författarens förförståelse (Johansson, 2003, s. 96). 

Med detta i åtanke eftersträvar vi att minimera vår egna subjektiva tolkning av empirin, 

men uppmuntrar läsaren att kritiskt ifrågasätta tolkningar som upplevs som bristande. 

Att redogöra sin förförståelse är av särskilt vikt vid kvalitativa studier likt denna och 

noterbart är att förförståelsen är under konstant förändring under hela 

forskningsprocessen (Olsson & Sörensen, 2011, s. 101). Förförståelsen delas generellt 

in i två olika kategorier vilket fodrar en kort redogörelse: förstahandsförförståelse samt 

andrahandsförförståelse (Gummesson, 2000, s. 67). 

 

Förstahandsförståelsen består av exempelvis uppväxten och de sociala normer som 

skapat de personliga referensramarna samt yrkeserfarenheter, som bidrar att forma 

individens världsbild (Bryman, 2012, s. 364; Johansson Lindfors, 1993, s. 25f). 

Förstahandsförförståelse är i många fall omedveten, men har en inverkan på hur 

situationer upplevs utefter de mer eller mindre omedvetna antaganden forskaren har 

(Johansson, 2003, s. 96). Till följd av olika förförståelse kommer, i detta sammanhang i 

en forskningsprocess, olika tidigare erfarenheter styra den tolkning av resultat och 

empiri som insamlas (Olsson & Sörensen, 2011, s. 164f). 

 

Andrahandsförförståelse innebär exempelvis hur personer tolkar olika texter och andra 

faktaintryck i strävan efter att första dess innebörd (Bryman, 2012, s. 507). Detta utgör 

en process där dessa intryck av fakta kompletterar den egna upplevelsen för att skapa en 

helhet i förförståelsen (Lindfors Johansson, 1993, s. 76f). I en process där mycket fakta 

insamlas och utvärderas resulterar detta i att andrahandsförförståelsen konstant 

utvecklas under studiens gång när fakta ackumulerar över tid och möjligtvis ändrar 

forskarens referensram. (Olsson & Sörensen, 2011, s. 101). 

2.2.1 Förstahandsförförståelse  

Vi har båda arbetslivserfarenheter ifrån dagligvaruhandeln ifrån såväl Norge, som 

Sverige. Solhall har under drygt fem år arbetat inom dagligvaruhandeln och Bergström 

under en sexmånadersperiod. Vidare innehar båda ett aktivt intresse kring 

dagligvaruhandeln och följer utvecklingen inom branschen genom medier och 

sakkunniga. Utöver det har Solhalls fader drivit en livsmedelsbutik i norra Sverige 

under många år och tillhandahållit värdefull inblick i branschen. Vidare har båda även 

upplevt olika typer av matvarubutiker genom utlandsvistelser där vårt medhavda 

intresse av branschen har gett oss många intryck. Den sjätte terminen av vår utbildning 

studerade båda i Seoul, Sydkorea, på en utbytestermin. Det var en givande upplevelse 

och erbjöd möjligheter att nyttja en annorlunda livsmedelshandel under en längre period 

och utgör således en referenspunkt gentemot den svenska. 

 

Avslutningsvis är vår egen erfarenhet av digital mathandel däremot av mer begränsad 

karaktär. Den enda praktiska erfarenhet vi innehar är enklare hembeställningar av 

snabbmat via nätet. Vår förstahandsförförståelse för traditionell dagligvaruhandel är 

såldes relativt god, men vad gäller i en digital kontext är den i det närmaste obefintlig. 

Vi medger att det föreligger en viss risk att den tidigare förstahandsförförståelsen kan 

tänkas riskera att subjektiva åsikter och felaktiga tolkningar mellan de olika 

företeelserna begås av oss. Genom att belysa och erkänna detta avser vi självfallet att 

minimera dessa tolkningsfadäser. 
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2.2.2 Andrahandsförförståelse 

Den mer informationsbaserade andrahandsförförståelse grundar sig till stor del i vår 

utbildning vid Umeå universitet. Båda läser civilekonomprogramet med inriktning mot 

handel och logistik. Inriktningen eftersträvar att ge en bred förståelse av ekonomi och 

omfattar ett brett spann av ämnen inom området från logistik och ledarskap till 

försäljning och marknadsföring. Undervisningen är väldigt teoribaserad där framstående 

forskning inom varje ämnesområde lärs ut och komplettera med nya rön och idéer. På 

magisternivå föll ämnesvalet på marknadsföring som fördjupningsämne. 

Marknadsföring är en bred term, men eftersträvar i mångt och mycket en förståelse för 

konsumenter och hur företag kan sammankoppla sina värdeskapande aktiviteter med 

kundens aktuella behovsprofil. Studierna vid Umeå universitet och i Seoul har gett oss 

en andrahandsförståelse som utgör en stor del av vår referensram. Det finns alltid en 

risk att de tidigare studierna inom andra ämnesområden och förutfattade meningar 

spiller över till studien och det är något vi ständigt haft i åtanke vid utvärdering av 

källorna. Vår andrahandsförförståelse inom konsumentbeteende är med hjälp av våra 

studier på magisternivå åtminstone basala och ger oss en viss relevant förkunskap inom 

forskningsområdet. 

2.3 Kunskapssyn och verklighetssyn 
När en studie av denna karaktär genomförs är det ofrånkomligt att författarens 

kunskapssyn påverkar studiens metodval, såväl som problemformulering (Bryman & 

Bell, 2011, s. 23). Två likartade studier kan utföras olika baserat på vilken kunskapssyn 

författaren innehar och utförarens egna erfarenheter kommer omedvetet såväl som 

medvetet att påverka kunskapssynen som präglar studiens utformning (Bryman, 1997, s. 

13-19). Generellt brukar kunskapssynen uppdelas i två kategorier där kunskapssynen 

klassificeras som antingen positivistisk eller hermeneutisk (Johansson Lindfors, 1997, s. 

37). 

 

Den fundamentala skillnaden mellan positivismen och hermeneutiken är dess 

grundläggande syfte. Positivismen eftersträvar att förklara verkligheten, alltmedan 

hermeneutiken eftersträvar att tolka och förstå verkligheten (Bryman & Bell, 2011, s. 

11).  Positivismen härstammar ifrån naturvetenskapen och eftersträvar att med exakthet 

återspegla verkligheten i konkreta och mätbara resultat, som återger en objektiv bild av 

det som uppmäts. (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 80f;Molander, 2003, s. 114). En av 

positivismens grundpelare är att forskarens värderingar och påverkan på mätresultatet 

ska vara helt frånvarande, vilket gör att resultaten skall ses som absoluta och ej 

kontaminerade av forskaren (Bryman, 1997, s. 24f). Hermeneutiken utgör en motpol 

och eftersträvar istället att förstå och tolka informationen i ett sammanhang, snarare än 

att objektivt beskriva (Johansson, 2003, s. 96). Synsättet bygger på en tro att mänsklig 

interpretation är nödvändig för att förstå de företeelser som studeras. Synsättet bygger 

därmed på uppfattningen om att förståelse utvinns genom att helhetsbilden utav 

kontexten där empirin insamlats tolkas utifrån ett mänskligt synsätt (Molander, 2003, s. 

166f). 

 

Med studiens problemformulering och syfte, som referenspunkt vid fortsatt läsning, 

eftersträvar vi att utöka förståelsen om den färdiga matkassen. Studiens syfte lyder ”… 

att komplettera nuvarande forskning om digital mathandel genom att undersöka de 

värden konsumenten upplever vid konsumtion av den färdiga matkassen.” och innebär 

en vilja att öka förståelsen om konsumenterna. Studiens målbild är att bidra till en 

djupare förståelse om konsumenternas egen upplevelse av den färdiga matkassen och 
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kommer därigenom innehålla tolkningar ifrån vår sida. Enligt Johansson (2003, s. 96) är 

förståelse hermeneutikens huvudsakliga vision och lämpar sig således till ändamålet 

studien innehar.  För att uppfylla studiens syfte ämnar vi undvika att utsätta 

respondenter inför dikotomier, där svarsallternativen begränsas till två utfall (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 214f) vilket stundtals förekommer inom forskning av positivistisk 

karaktär. Genom att belysa vikten av att tolka respondentens värdeupplevelse av 

matkassen och dess egenskaper, omfattar målbilden mycket av hermeneutikens 

grundläggande synsätt (Molander, 2003, s. 166f). Detta genom att respondentera fritt får 

kungöra sina åsikter utan absoluta svarsalternativ och därmed följer upplägget den 

hermeneutiska skolans ideal. Till följd av vårt synsätt att betrakta varje konsuments 

preferenser som unika och komplexa anser vi en hermeneutisk kunskapssyn som mest 

lämpad för studien. Det grundar sig till stor del av att problemformuleringen och syftet 

med studien enligt oss inte går att utvinna på ett mätbart och objektivt vis med ett 

tydligt och mätbart resultat, vilket är en förutsättning för positivismen (Bryman, 1997, s. 

23; Kvale & Brinkmann, 2014, s. 80f). 

 

Avslutningsvis redogörs här studiens ontologi, vilket avser studiens verklighetssyn och 

kommer även den utgöra en viss inverkan på studiens utfall. Studiens ontologiska 

ståndpunkt kan med fog kategoriseras som konstruktivistisk. Ontologi innebär 

verklighetssynen och bygger på synen av sociala strukturers uppbyggnad (Saunders et 

al., 2011, s. 130f) och består enligt Bryman (2011, s. 36) av två idéströmningar om hur 

verkligheten skall utläsas: objektivism eller konstruktivism. Objektivism omfattar en tro 

att sociala strukturer utgör riktlinjer för människans handlingsutrymme och att dessa är i 

det närmsta omöjliga att påverka för individer (Saunders et al., 2011, 131).  Det medför 

att miljön där individen huserar kommer att utgöra ett ramverk för individens agerande 

och där kulturer och värderingar är något en människa är en del av, utan möjligheten att 

influera nämnvärt (Bryman, 2011, s. 36). Enligt denna verklighetssyn antar människan 

en mer passiv roll där hon ej har förmågan att påverka sina tankebanor nämnvärt. Denna 

verklighetssyn anser vi oförenlig med studiens hermeneutiska kunskapssyn, vilket 

exkluderar detta tolkningssätt. Inom ämnesområdet konsumentbeteende anser vi istället 

att det konstruktivistiska synsättet utgör en mer lämplig infallsvinkel. Detta till följd av 

att vi anser konsumentbeteende som ett väsen i ständigt utveckling där preferenser, 

beteende och värdeuppfattning befinner sig i konstant förändring driven av 

konsumenterna själva. Denna förändring utgörs av aktörer inom området (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 76) och en hörnsten är enligt Saunders et al., (2011, s. 132) 

exempelvis konsumenters subjektiva upplevelser och unika agerande. Eftersom det är 

kundernas subjektiva värdeupplevelse som eftersöks i denna studie, är det enligt oss 

rimligt att anta en konstruktivistisk verklighetssyn för att möjliggöra att studiens 

syftesuppfyllnad. 

2.4 Vetenskapligansats  
Denna studie kommer att ta avstamp från teorier inom digital mathandel och i viss 

utsträckning annan e-handel samt traditionell mathandel. Studien ämnar inte utveckla 

egna teorier, utan istället försöka tolka resultatet utifrån en teoretisk referensram. Detta 

är i linje med studiens hermeneutiska kunskapssyn där resultatet eftersträvar att 

generera förståelse, snarare än mätbara och absoluta resultat.  Det finns tre potentiella 

angreppssätt att använda som vetenskaplig ansatts för att bedriva forskning. Antingen 

används en induktiv ansats, där datainsamling genomförs och resultatet av det används 

för att generera teorier och konceptuella ramverk (Saunders et al., 2012, s. 144f). Syftet 

med induktion är att upptäcka nya fenomen och konstruera förklaringsmodeller utifrån 
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vad som är observerat (Johansson Lindfors, 1993, s. 55). Den induktiva ansatsen 

innebär därmed att information först insamlas och sedan analyseras för att skapa 

förståelse och förklaringsmodeller om det studerade fenomenet. 

 

Ett annat angreppssätt är att utforska fenomenet i andra ändan, där befintliga teorier 

används som ram för att sedan studera ämnet. I en situation där teorier undersöks genom 

empiriinsamling bedrivs en deduktiv ansats (Patel & Davidson, 2011, s. 23). Deduktiv 

metod innebär ofta att hypoteser konstrueras för att i nästa steg testas mot verkligheten 

för att kunna bekräftas eller förkastas. Traditionellt förknippas en deduktiv ansats med 

en positivistisk kunskapssyn och kvantitativa studier med mätbara utfall (Johansson 

Lindfors, 1993, s. 55). Trots detta går det enligt Bryman & Bell (2011, s. 20) att med 

framgång kombinera en deduktiv ansats med en kvalitativ studie.  Faktum är att 

kombinationen deduktiv ansats och kvalitativ studie enligt Patel & Davidson (2011, s. 

23) kan höja studiens trovärdighet, genom att den teoretiska referensramen undergräver 

möjligheterna för subjektiva värderingar att påverka resultatet. Därmed kan den 

deduktiva ansatsen agera som ett filter som i viss mån begränsar alltför subjektiva 

tolkningar från forskarens sida.  

 

Utöver den deduktiva och induktiva ansatsen, som är forskningsfältets två mest 

frekventa angreppssätt, finns ett tredje sätt som kallas abduktion. Saunders et al., (2011, 

s. 147f) beskriver ansatsen som en hybrid av induktion och deduktion, där de två 

tidigare nämnda ansatserna överlappar varandra. En abduktiv studie tar ofta avstamp 

från en induktiv infallsvinkel, med ett identifierat fenomen att studera och övergår sedan 

i att empiriskt testa fenomenet med en deduktiv ansats (Patel & Davidson, 2011, s. 24f). 

Forskningssättet kan tyckas överflödigt, men innehar fördelen att vid ett korrekt 

genomförande hjälpa forskaren att finna relevanta teorier och ge studien ett djup genom 

att kombinera de båda angreppssätten deduktion och induktion (Saunders et al., 2011, 

s.147) 

 

Det finns fog att debattera huruvida denna studie nyttjar en deduktiv ansats allternativt 

en abduktiv. Studien ämnar utgå ifrån en klar deduktiv ståndpunkt, där teorier utgör 

stommen och empirin i nästa steg ämnar bidra till förståelse och utgöra 

tolkningsunderlag. Det som utgör diskussionsunderlag för ansattsformen är det facto att 

vi ämnar komplettera befintliga teorier, till följd av avsaknad av teorier kring 

konsumentbeteende lämpade för den färdiga matkassen. Detta, i kombination med vår 

hermeneutiska kunskapssyn, skulle kunna tolkas som att en induktiv ansatts är 

närvarande i studien och att summan av det och den deduktiva utmynnar i en abduktiv 

ansatts. Med det i åtanke anser vi att studien ändå innehar en deduktiv ansats, där en 

kvalitativ metod kommer utgöra verktyget för empiriinsamlingen, vilket enligt Bryman 

& Bell (2011, s. 20) och Patel & Davidson (2011, s. 23) fungerar ypperligt i 

sammanhanget, den hermeneutiska kunskapssynen till trots. 

2.5 Forskningsstrategi  
Vid valet av forskningsstrategi bör forskaren först besvara frågan om vilken roll som 

kommer att intas (Eriksson & Wiedersheim-Paus, 2014, s. 50). Rollen innebär i denna 

kontext vilket syfte studien ämnar ha och i denna studie är det en undersökande 

ställning (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 48f) med syfte att bidra till en ökad förståelse 

inom ett tämligen outforskat ämnesområde. Valet av forskningsstrategi bör ta avstamp 

ifrån studiens syfte och frågeställning för att välja den metodik som förefaller mest 

lämpad. De olika forskningsstrategierna kan delas upp i kvalitativ och kvantitativ 
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(Bryman, 2011, s .39). Dessa två har olika styrkor och funktioner, där den kvantitativa 

lämpar sig för att beskriva och förklara medan den kvalitativa med fördel används för 

att förstå. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka de värden konsumenter upplever av den 

färdiga matkassen.  För att möjliggöra detta krävs en djupgående informationsinsamling 

där respondentens subjektiva upplevelser och värderingar utvinns för att bilda ett 

underlag för en utökad förståelse inom ämnet. Den kvalitativa metodikens förmåga att 

på djupet undersöka frågeställningar (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 41) medför att vi 

anser den som mest lämpad för denna studie. Genom att använda en kvalitativ 

forskningsansats ämnar vi att nyttja metodikens styrka och möjliggöra en 

informationsutvinning där helheten och kontexten går att utläsas (Esaiasson et al., 2012, 

s.210f). Valet av forskningsstrategi stärks genom att kvalitativ forskning strävar efter att 

återge och förstå en helhet (Saunders et al., 2012, s. 544f) vilket är i linje med studiens 

målbild. Vidare erbjuder den kvalitativa ansatsen en rad olika möjligheter till utförandet 

för att skräddarsy empiriinsamlingen utefter behov (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 71f). 

Vi finner metodikens flexibilitet och funktion som tolkningsunderlag gångbart, i 

synnerhet när den vetenskapsteoretiska ansatsen är av hermeneutisk karaktär. Detta 

eftersom förhoppningen är att studien ska generera förståelse på individnivå, vilket är en 

hermeneutisk tankegång (Molander, 2003, s.166f). 

 

För att konkludera detta kommer vi att med utgångspunkt i studiens hermeneutiska 

prägel och konstruktivistiska ontologi nyttja den kvalitativa forskningsansatsen för 

studiens syftesuppfyllnad. Förhoppningen är att denna ansats möjliggör en 

informationsinsamling som bidrar till en ökad förståelse om konsumenternas 

värdeupplevelse av den färdiga matkassen och ger studien de mest lämpade 

förutsättningar för att lyckas. 

 

2.6 Studiens perspektiv 
Det perspektiv som vi i egenskap av författare tillsätter studien kommer influera 

studiens utfall och genomförande (Esaiasson et al., 2012, s. 23). Studien kommer likt 

tidigare nämnts att inneha ett konsumentperspektiv. Perspektivvalet bygger på en vilja 

att utöka förståelsen för konsumenters subjektiva upplevelse av produkten på en 

detaljerad nivå. Anledningen att välja konsumentperspektivet är i grund och botten 

viljan att utvinna information som kan vara av intresse för aktörer som erbjuder färdiga 

matkassar. Genom att inta ett konsumentperspektiv hyser vi förhoppningen att den 

utökade kunskapen i slutändan kan används till att tjäna konsumentens egen vinning 

(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 372) i form av vidareutvecklingsmöjligheter av 

konceptet. Det går att anta att samtliga människor är konsumenter i dagligvaruhandeln 

och där finns enligt oss ett viktigt motiv till varför det är intressant att på individnivå 

förstå enskilda konsumenter. Till följd av dagligvaruhandelns kollosala storlek innebär 

ökad kunskap även om nischade kundgrupper stora företagsekonomiska möjligheter. 

Genom att inta ett konsumentperspektiv hoppas vi kunna, med hjälp av den kvalitativa 

ansatsen, att utvinna konsumenters subjektiva upplevelser av tjänsten i den relevanta 

kontexten konsumenten huserar (Sohlberg & Sohlberg, 2013, s.111). 

2.7 Teoriurval 
Ämnesområdets magra urval av forskningsartiklar, vilka berör färdiga matkassar, har 

medfört att merparten av de nyttjade artiklarna har fått tydas i en något annorlunda 

kontext än de ursprungligen utformats för. Svårigheten som uppstår i 
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teoriurvalsprocessen är att de källor vi, i egenskap av författare, subjektivt väljer 

kommer att utgöra förklaringsunderlag, vilket medför att hela sanningen omöjligtvis kan 

återges korrekt (Thurén, 2005, s. 87). För att undvika, åtminstone i hög grad eftersträva 

att minimera, felaktiga tolkningar av empirin har en modell om elektronisk mathandel 

används som ramverk i teorisökandet. Huang & Oppewals (2006) modell om 

konsumenters köpbeteende av matvaror online har fått agera referensram i urvalet av 

teoretiska ämnesområden, som varit av intresse för studiens syftesuppfyllnad. Denna 

modell har slutgiltigen kompletteras för att möjliggöra att besvara studiens 

problemformulering och överensstämma med den färdiga matkassen. 

 

Utöver det har teoriurvalet baserats på att viljan att återge många olika forskares teorier 

och tankeströmningar, istället för att utlämna förklaringsrätten till ett fåtal forskare. 

Valet att använda många olika åsikter, istället för ett fåtal tongivande, baserades mycket 

på det faktum att ämnesfältet är tämligen outforskad, vilket vi bedömde skulle innebära 

en tolkningsrisk med att använda ett fåtal framstående forskares åsikter till studien. Det 

har resulterat att teorierna baseras på ett 50-tal olika forskares studier inom 

ämnesområdet, för att eftersträva återge en korrekt och mångfacetterad bild av 

ämnesområdet. Förutom artiklar som berört digital och fysisk mathandel har artiklar 

med fokus på konsumentbeteende används. Anledningen är att erbjuda läsaren en 

förståelse inom väsentliga beståndsdelar av konsumentbeteende som är nyttiga att ha i 

åtanke vid fortsatta läsningen. Teoridelens kronologi är uppbyggd för att erbjuda 

verktyg för läsaren att förstå grundläggande konsumentbeteende. Nästa steg är sedan att 

översätta dessa konsumentbeteendeaspekter i en digital mathandelskontext som vi, för 

att underlätta läsbarheten, kategoriserat.  

 

Merparten av de nyttjade artiklarna berör ämnesområdet digital mathandel. Dessa 

artiklar utgör stommen för studiens teoriavsnitt och kompletteras och diskuteras i 

förhållande till artiklar om traditionell fysisk mathandel och i viss mån annan form av e-

handel. Somliga artiklar som berört fysisk mathandel, exempelvis den av Aylott & 

Mitchells (1998), är ett exempel där en fallstudie om fysisk mathandel används. Enligt 

Lundahl & Skärvad (1999, s. 194f) bör fallstudier aldrig användas för att generalisera 

resultat över en hel population. Vi håller till fullo med om att fallstudier ej lämpar sig 

för att generalisera, men anser däremot att i sammanhanget mathandel är fallstudier 

tämligen användbara. Detta eftersom dagligvaruhandelns storlek medför att även små 

nischade åsiktsgrupperingar hos konsumenterna utgör en lukrativ kundbas. Detta 

medför även att ingen källa som används kan täcka samtliga konsumenters preferenser 

eller åsikter, utan eftersträvar att återge olika trender, tankegångar och värderingar som 

återfinns bland konsumenterna. För att kvalitetssäkra källorna har vi valt att använda oss 

av peer reviewd-artiklar (Saunders et al., 2012, 32f) som innebär att artiklarna är 

granskade av sakkunniga och är en kvalitetsindikator. 

 

Artiklar som berör ämnesfältet färdiga matkassar är tämligen fåtaliga. Den enda artikel 

vi använt i studien som enkom studerar ämnet är Troy & Supphellens artikel Consumer 

Participation in Coproduction: “I Made it Myself” Effects on Consumers’ Sensory 

Perceptions and Evalutations of Outcome and Input Product. Under empiriinsamlingen 

upptäcktes ett fåtal andra vetenskapliga artiklar inom ämnet färdiga matkassar. Däremot 

ansåg vi ej att kvalitén på dessa gick att säkerställa till följd av att de var orefererade 

och dessutom upplevdes de enligt oss sakna intressanta slutsatser som tjänade vår 

studie. 
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2.8 Litteratursökning  
En viktig del av studiens utformning har varit att begränsa litteratursökandet. De teorier 

och artiklar som vi i slutändan valt att nyttja har alltid fått svara till studiens syfte och 

problemformulering. Studiens problemformulering “Vilka är de faktorerna som gör att 

konsumenter väljer att konsumera färdiga matkasselösningar online?“ har varit särskilt 

närvarande vid litteratursökningen, där artiklar som varken bidragit till förklaring eller 

argumentationsunderlag gentemot problemformuleringen, ej heller kategoriserats som 

användbara.  

 

Studien har huvudsakligen nyttjat vetenskapliga artiklar som faktaunderlag och i ett 

fåtal fall har tryckt facklitteratur används. De vetenskapliga artiklarna har insamlats via 

Umeå universitets databaser och i merparten ifrån Scopus och Business Source Premier. 

Att använda sig utav ett biblioteks databas i informationsinsamlingen är en effektiv och 

innehållsrik plats att inhämta information från (Ejvegård, 2003, s. 45). Detta har 

kompletterats med att använda Google Schoolar i vissa fall. Några utav de mer frekvent 

använda sökorden under studiens fortskridande har varit: e-grocery, grocery shopping 

online, online consumer behaviour, customer value, risk, perception, evaluation. Dessa 

ord har sedan sökts olika kombinationer i sökandet efter aktuella artiklar inom området. 

Lämpliga artiklar har sedan säkerställts vara peer reviewed. Vidare har faktorer som 

ifall artiklarna i ett senare skede används av andra forskare, som kan indikera att 

sakkunniga bedömt artikeln användbar, utgjort bedömningsmallen för artikelns 

användbarhet för studien. Avslutningsvis har artiklarnas abstrakt och slutsats lästs 

igenom, vilket slutgiltigen fällt avgörande ifall vi valt att studera artiklarna närmare. 

 

Artiklar som upplevts som användbara och intressanta har sedan agerat som 

utgångspunkt för vidare litteratursökning. Detta genom att studera referenslistor 

(Ejvegård, 2003, s. 45) för att finna ytterligare användbara artiklar och för att i 

möjligaste mån använda originalkällor till studien. Att använda originalkällor syftar till 

att minimera risken för felaktig eller subjektiv tolkning av källan (Thurén, 2005, s. 51). 

Informationsinsamlingen fortlöpte tills vi upplevde en punkt när en teoretisk mättnad 

uppstod. Det innebär att fortsatt litteratursökning inte upplevdes som förtjänstfull för 

studiens syftesuppfyllnad (Bryman, 2011, s. 516f) och vi valde därmed att gå vidare i 

forskningsprocessen. 

 

En del av de källor som används i inledning och problembakgrund skiljer sig ifrån de 

artiklar som används i studiens teoridel. Med syfte att öka läsbarheten och erbjuda 

läsaren en intresseväckande introduktion i ämnet har tidningsartiklar och andra ej 

vetenskapliga aritklar samt företagsinformation används i denna del av studien. Somliga 

artiklar, likt de ifrån företag, agerar utifrån ett givet egenintresse (Thurén, 2005, s. 66) 

och bör självfallet kritiskt granskas. Däremot har vi eftersträvat att nyttja tidningar med 

en mer företagsekonomisk prägel likt Wall Street Jorunal, Dagens Industri, Privata 

Affärer och Industry Today för att även tidningsartiklarna ska uppfattas som 

informativa. Dessa källor spelar ingen avgörande roll för studiens utfall eller 

problemformulering, utan har används för att skapa en introduktion inom ämnet som 

senare banat väg för en mer djupgående och mer saklig genomarbetning i studiens 

teoriavsnitt. 
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2.9 Källkritik  
Att ifrågasätta och kritiskt granska all information som används i en studie är en central 

del i all forskningsverksamhet. Den vikt som läggs på att kritiskt granska källor ligger 

inte enkom i att granska författares syfte med publiceringen, utan också på oss som 

senare nyttjar källan eftersom vår egen tolkning kommer att påverka vår studie 

(Lindholm, 1979, s. 150f). Källkritikens syfte är enkelt och principerna lätta att förstå. 

Ändock är det fundamentalt att använda sig av källkritik vid genomläsningen och urval 

av varje källa, för att upprätthålla en trovärdighet för studiens innehåll (Johansson 

Lindfors, 1993, s. 87). Genom att tillämpa en kritisk granskning av använda källor 

eftersträvas att minimera tveksamma tolkningar av källans innehåll samt risken att 

källans egensyfte har tjänat till att framlägga en verklighetsbild som inte nödvändigtvis 

är korrekt (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 223f).  

 

Vår studie har utgått ifrån fyra källkritiksprinciper som Thurén (2005, s. 13) benämner 

som äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. Genom att följa dessa riktlinjer 

hoppas vi möjliggöra att vem som helst, med samma informationsunderlag, ska kunna 

rekonstruera studien (Bergström & Boréus, 2012, s. 43) och kunna landa i liknande 

slutsatser som vi gjort. Eftersom studien bygger kring en hermeneutisk verklighetssyn 

är det enligt oss extra viktigt att använda valida källor då empiriinsamlingen sedan 

kommer att tolkas och utläsas utifrån dessa. Vidare har merparten av 

informationsinsamlingen skett via internet i sökandet av vetenskapliga artiklar och 

övrigt informationsmaterial. Enligt Thurén & Strachal (2011, s. 7-9) lämpar sig de 

traditionella källkriterierna även på internet. Med det i åtanke medför möjligheten för 

vem som helst, när som helst och var som helst, att publicera på internet att ett kritiskt 

urval bör göras. Detta har efterlevts genom att följa källkritiska principer och ej 

inkludera källor vars kredibilitet ej gått att styrka och att artiklarna som använts ska vara 

peer reviewed (Saunders et al., 2012, 32). 

 

Äkthetsprincipen innebär att källans innehåll är en faktiskt och/eller korrekt återspegling 

av vad som källan utger sig att förklara. Det innebär i en forskningskontext att de 

resultat som redovisas riskerar att vara, i värsta fall förfalskade, manipulerade för att 

legitimera studiens existens eller för att kunna publicera ett intresseväckande verk. 

(Thurén, 2005, s. 19f). Studien har ämnat efterleva äkthetsprincipen genom två åtgärder. 

För det första har artiklarna som nyttjats varit peer reviewed. Vidare har vi i hög 

utsträckning undvikit att använda oss utav källor vars innehåll inte nyttjats, i form av 

referering, av andra forskare. En artikel som inte nyttjas av andra forskare är enligt oss 

ett indicium att dess innehåll inte nödvändigtvis håller hög kvalitet. I de fall en 

undermålig källa eventuellt har nyttjats, hoppas vi att den inte fått någon grav inverkan 

på studien, eftersom vår studie bygger på ett rikt antal källor. 

 

Tidssambandsprincipen syftar till att källans trovärdighet i hög utsträckning baseras på 

dess aktualitet (Thurén, 2005, s. 30). Det innebär i ett vetenskapligt sammanhang att de 

resultat som utläses i en artikel och som senare används bör vara relevanta (Ejvegård, 

2003, s. 64). Tidssambandsprincipen anser vi vara en viktig aspekt i denna studie, vilket 

baseras på att forskningsområdet är tämligen nytt samt att innovationen av internet har 

stor inverkan på många källorna. Artiklar skrivna post-internet och innan skiljer sig 

ifrån varandra såpass mycket att vi nästan uteslutande använt artiklar som skrivits efter 

internets uppkomst. Undantagen, likt Feldman & Hornik (1981) och Zeithaml (1988), 

har nyttjats då deras studiers ålder inte har påverkats av teknologiska innovationer utan 

fortfarande bedömdes av oss som aktuella. Vidare kommer en del artiklar eventuellt att 
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tangera denna princip, till följd av att internet som marknadsplats förändrats snabbt 

under kort tid, vilket medför att forskning snabbt tappar aktualitet. 

 

Kriteriet om oberoende avser att källan som nyttjas ska tydas utifrån dess ursprungliga 

mening. Avsikten är att källor, i så hög utsträckning som möjligt, ska vara av primär art 

och undvika sekundärkällor. Anledningen är att desto fler tolkningar som görs av en 

källa i flera led, ju högre är risken för en “viskleken-effekt” där källan i flera led ändras 

tills dess innebörd blivit förvrängd. (Thurén, 2005, s. 51). I studien har vi eftersträvat att 

följa detta kriterium genom att i högsta möjliga mån använda primärkällor. Förekomst 

av sekunderkälla har motiverats med att tidssambandprincipen fått företräde och att 

förstahandskällan varit utdaterad av exempelvis frånvaron av innovationer likt internet. 

Tidssambandprincipen får enligt Thurén (2005, s. 51) tolkningsföreträde för oberoende 

i de fall en sekundärkälla kan motiveras som mer tidsaktuell än primärkällan, något vi 

anammat i studien. 

 

Slutgiltigen bör tendensfriheten efterlevas. I en forskningskontext utgörs denna princip 

av att kritiskt granska forskarens upptäckter och slutsatser, med reservation för att 

författaren kan ha ett uppenbart egenintresse i att dra överdimensionerade slutsatser som 

saknar tillräckligt empiriskt stöd (Thurén, 2005, s. 66f). Enligt oss är detta kriterium det 

mest vanskliga att efterleva. De nyttjade artiklarna är förvisso granskade av sakkunniga, 

men förekomsten av fusk och/eller överdrivna slutsatser inom forskning förekommer. 

Det förekommer även meningsskiljaktigheter kring studiers slutsatser till följd av olika 

tolkningar av det resultat som utvunnits ur studier (Johansson Lindfors, 1993, s. 45). För 

att minimera risken av tendensfrihet har källorna som utgjort underlag till denna studie 

ofta ställts emot andra källor. Vidare har antalet källor som nyttjat förhoppningsvis 

undergrävt eventuella icke-tendensfria verks inverkan på slutresultatet. 
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3. Teoretisk referensram 
Studiens teoriavsnitt kommer inledas med en redogörelse för definitionen av värde, då 

detta har en viktig funktion inom konsumentbeteende. Vidare kommer grunderna inom 

forskningsfältet gällande konsumenters köpbeteende presenteras för att sedan 

kompletteras med en insikt i hur detta skiljer sig vid användandet av e-handel. Slutligen 

presenterar vi forskningsområdet konsumentbeteende vid digital mathandel, vilket utgör 

den teoretiska grundpelaren i denna studie. Avsnittet binds samman med en konceptuell 

modell där konsumentens köppreferenser vid digital mathandel behandlas.   

 

3.1 Värde utifrån ett konsumentperspektiv  
För att förstå vad som påverkar konsumenternas köpbeslut måste företagen förstå hur 

konsumenterna upplever kvalitén på produkten/tjänsten och på vilket sätt denna skapar 

värde för konsumenten (Zeithaml, 1988, s.17; Woodruff, 1997, s.140f). Genom att 

förstå kunden och dennas värdeupplevelse kan företagen leverera produkter/tjänster som 

tillfredsställer konsumenten i högre utsträckning och på så vis skapa konkurrensfördelar 

(Woodruff, 1997, s.151). Värdeupplevelsen är däremot inte homogen, eftersom 

konsumenternas uppfattning av värde är subjektivt där olika konsumenter, som väljer 

samma produkt/tjänst, inte nödvändigtvis har likvärdiga uppfattningar om hur 

produkten genererar värde (Solomon et al.,2013, s.209). Uppfattningarna kan i sin tur 

grundas i de emotionella band som finns mellan produkten/tjänsten och konsumenten. 

Exempel på sådana band kan vara konsumentens relationer till en butik eller ett 

varumärke, men kan även utgöras av tidigare användande av produkten/tjänsten och 

därmed en anknytning till produkten/tjänsten. (Payne & Holt, 2001, s.163). 

 

Ordet värde är ett både svårdefinierat och mångfacetterat begrepp, vilket beror på att det 

förekommer i flera olika sammanhang och definieras olika beroende på det synsätt 

forskarna väljer att inta (Payne & Holt, 2001, s.168; Woodruff, 1997, s.140; Zeithaml, 

1988, s.13). En anledning till svårigheten att definiera värde är att de olika befintliga 

definitionerna i sin tur är en konstellation av andra termer. Värdedefinitionen är ofta ett 

samlingsbegrepp för exempelvis den kvalité, förtjänst och nytta konsumenten upplever. 

Dessa termer kan i sin tur tolkas på olika sätt, vilket försvårar jämförelsen mellan de 

olika koncept/tolkningar som återges i litteraturen. Till följd av den ovisshet av exakt 

innebörd som begreppet värde innehar kommer vi, likt Payne & Holt (2001, s.168), att 

hädanefter när vi nyttjar begreppet värde att utgå från Woodruffs (1997, s.142) definiton 

av konsumentvärde. Definitionen är vedertagen inom forskningsfältet och dessutom i 

linje med studiens syfte, eftersom denna ämnar förstå utfallet av konsumentens behov 

och förväntningar.  

 

”Customer value is a customer´s perceived preferences for and evaluation of those 

product attributes, attributes performance, and consequences arising from use that 

facility (or block) achieving the customer´s goal and purposes in use situations” –

Woodruff (1997, s.142). 

 

Enligt definitionen utgörs värdet av ekvationen där konsumenternas förväntningar på 

produkten/tjänsten ställs i relation till hur väl produktens/tjänstens egenskaper 
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överensstämmer med dessa (Woodruff, 1997, s.142). Detta innebär att den upplevda 

totala vinningen med konsumtionen av varan/tjänsten måste överväga den totala 

kostnaden konsumenten upplever genom att välja den aktuella produkten/tjänsten. Den 

totala vinningen är summan av de ekonomiska, fysiska och psykologiska fördelar som 

upplevs genom produkten/tjänsten medan de totala kostnaderna är summan av de 

kostnader som konsumenten upplever vid konsumtionen av produkten/tjänsten. 

Kostnaderna kan utgöras av både monetära- eller alternativa kostnaderna som 

exempelvis tid, fysisk- och psykologisk ansträngning. (Kotler & Keller, 2009, s.161). 

Det upplevda värdet är även något som har en stor påverkan på konsumentens 

köpbeslutsprocess (Salamon et al., 2013, s.359f) vilket gör det naturligt att gå in på 

konsumentens köpbeteende då dessa har många likheter. Innan vidare läsning bör det 

klargöras att den färdiga matkassen enligt oss utgörs av ett koncept som i denna kontext 

utgörs av en produkt. När begreppet värde således används är det enligt Woodruffs 

(1997) definition och innefattar produkten den färdiga matkassen och dess 

värdegenererande egenskaper för konsumenterna. 

3.2 Konsumentens köpbeteende  
Utöver den värdeupplevelse som ligger till grund för mycket av konsumentens 

handlande fodrar köpbeteendet en genomgång. När konsumentens köpbeteende studeras 

har fortfarande produktens värde en avgörande roll, eftersom tidigare forskning om 

konsumentbeteende i stor utsträckning härstammar ur konsumentens värdeupplevelse 

(Salamon et al., 2013, s.214). En av anledningarna till detta kan vara att konsumentens 

förväntningar på produkten kommer att mätas utifrån hur produktens värde upplevs 

(Salamon et al., 2013, s. 90). Dessa förväntningar, som grundas i konsumentens 

värderingar, kommer även vara en avgörande faktor i konsumentens beslutsprocess där 

flera olika alternativ ska utvärderas och ett köpbeslut ska fattas. När olika alternativ 

utvärderas kommer konsumenten se till varans attributer och hur dessa överensstämmer 

med deras värdegrund för att sedan välja det allternativ som upplevs som 

nyttomaximerande. (Salamon et al., 2013, s.359f). 

 

För att förstå kosnumentens köpbeteende är det viktigt att förstå den psykologiska 

processen som uppstår när ett köpbeslut ska fattas. Viljan att erbjuda en 

förklaringsmodell för denna process har funnits länge inom forskningsvärlden och 

eftersträvar att skapa en förståelse för marknadsaktörer om de konsumenter de betjänar. 

En grundmodell för detta är köpbeslutsprocesen som delas upp i fem olika steg, som 

syftar till att illustrera hur konsumentens mentala process gestaltas vid ett köpbeslut. 

(Kotler & Keller, 2009, s.207f; Salamon et al., 2013, s.332ff). 

 

 

 

Figur 1: konsumentens köpbeslutsprocess (Dewey, 1910) 

Modellen härstammar från de upptäkter Dewey (1910) gjorde där det fösta steget består 

av att konsumenten identifierar ett problem. Detta genom att jämföra sin nuvarande 

situation med en mer idyllisk situation som har identifierats (Salamon et al.,2013, 

s.341). Ett exempel på en sådan situation kan vara när någon i konsumentens omgivning 

har inhandlat en produkt som underlättar deras vardag. När behovet av produkten 

uppstått är nästa steg i modellen att konsumenten insamlar information om produkten 

för att kunna göra ett välgrundat köpbeslut (Salamon et al., 2013, s.342f). Enligt Kotler 
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& Keller (2009, s.208) kommer största delen av produktinformation från företagens 

marknadsförning, samtidigt som det är den informella informationen som erhålls som 

har den största påverkan på köpbesluten, exempelvis omdömen och rekommendationer 

från personer med anknytning till konsumenten. Efter informationsinsamlingen är 

avklarad kommer alternativen att utvärderas och delas in i grupper, där en del produkter 

kommer vara aktuella för inköp, alltmedan andra kommer att sållas bort (Salamon et al., 

2013, s.355). Enligt Kotler & Keller (2009, s.211) är det i denna fas konsumenten söker 

en produkt som kan generera ett värde som tillfredsställer de behov som tidigare har 

identifierat. Utvärderingen baseras på att varans attributer utvärderas var för sig och 

sedan rangordnas utifrån konsumentens specifika värderingar och behov. Utvärderingen 

pågår sedan in i köpbeslutet, där de avgörande attributen kommer att användas för att 

selektera bland de tänkbara allternativen (Salamon et al., 2013, s.360). Slutligen 

kommer konsumeten genomgå efterköpsbeteendefasen där den tillfredsställelsen 

produkten levererade utvärderas (Kotler & Keller, 2009,s. 213; Salamon et al., 2013, 

s.332) och om konsumenten är nöjd kommer denna troligtvis att köpa produkten igen 

och/eller rekommendera denna till andra personer (Kotler & Keller, 2013, s. 213). 

 

Däremot är köpbeslutprocessen inte alltid absolut, eftersom konsumenten inte 

nödvändigtvis genomgår samtliga steg i köpbeslutsprocessen vid alla typer av inköp. 

Det beror på att olika typer av beslut ej behöver genomgå samma djupgående analys, 

exempelvis vid köp av en törstsläckare så genomför konsumenten inte nödvändigtvis en 

grundlig informationssökning, som denna skulle ha gjort vid ett köp av en mer kostsam 

produkt, likt en tv (Kotler & Keller, 2009, s.208; Salamon et al., 2013, s.338). En annan 

diskussion är huruvida denna förklaringsmodell verkligen ger en rättvis bild av 

konsumentens köpbeslutprocess, då modellen delar upp processen och förutsätter att 

konsumenten i en kronologisk ordning genomgår dessa. Enligt Beckmann (2013, 

refererat i Salomon et al., 2013, s.337) uppstår en komplexitet när de olika faserna 

separeras ifrån varandra, eftersom problemidentifiering, informationssökning och 

utvärdering är en pågående process som alla integrerar i varandra och utvärderas 

parallellt när konsumenten fattar ett köpbeslut. Trots detta är det användbart att förstå 

femstegsmodellen, eftersom den utgör en grund för forskningen inom 

konsumentbeteende. 

3.2.1 Konsumentens köpbeteende online 

Den snabba spridningen av internet som marknadsplats i slutet av 90-talet medförde 

även att forskningen om konsumentbettende online tog fart. Anledningen var ett stort 

intresse från företagen över denna nya och lukrativa marknadsplats (Constantinides, 

2004, s.112) och enbart under år 2001 publicerades det över 120 artiklar inom 

forskningsområdet (Cheung et al., 2003, s. 196). Det visade sig att många företag 

misslyckades till en början med att förstå konsumenten och dennas beteende online.  En 

ledande orsak var att konsumenterna initialt, i högre utsträckning än väntat, nyttjade e-

handeln som ett verktyg för att göra prisjämförelser och inte som en inköpskanal. (Lee, 

2002, s.76) 

 

Denna snabba utveckling inom forskningsområdet gjorde det nödvändigt att 

kategorisera de olika infallsvinklarna forskarna inom området har och slutligen komma 

fram till ett sammanfogat ramverk över hela processen, eftersom det inte tidigare gjorts 

(Cheung et al., 2003, s.198f). För att förstå konsumentens köpprocess online skapade 

Cheung et al., (2003, s.199) basmodellen – Model of Intention, Adoption, and 

Continuance (MIAC). Modellen är en vidareutveckling av Deweys (1910) modell till en 

marknad med digital och fri informationsspridning där onlinekonsumentens specifika 
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karaktär utgör grunden. Processen startar med att konsumenten identifierar faktorer som 

gör att konsumentens intentioner att handla på internet väcks, exempelvis hemleverans 

eller prispress. Modellen övergår sedan i att förstå de faktorer som gör att konsumenten 

väljer att genomföra köpet för att slutligen analysera vad som påverkar ifall 

konsumenten kommer att använda internet som inköpskanal igen. 

 

 

 

 

Figur 2: Konsumentbeteende online enligt MIAC-modellen (Cheung et al., 2003, 

s199) 

Vidare identifierar Cheung et al.,(2003, s.200f) fem forskningsområden som påverkar 

konsumenten i MIAC-modellens tre delar. De områdena som har identifierades och 

enligt tidigare forskning har en påverkan på konsumenternas beteende online är: 

Individen/konsumentens personlighet, omgivningens påverkan, produkten/servicens 

karaktär, mediets karaktär samt av återförsäljarnas och mellanhänders karaktär. 

Nedan kommer vi att kort redogöra Cheungs et al., (2003, s.200f) definition av de 

identifierade områdena. 

 

 Individens/konsuments personlighet är något som påverkas av exempelvis 

dennes värderingar, livsstil, demografiska förutsättningar, erfarenheter och 

psykologiska faktorer, som tillit och tillfredsställelse. 

   

 Omgivningen påverkar konsumentens beteende då produkten kan utgöra en del 

av konsumentens image och olika köpkulturer kan påverka konsumenten i 

dennes köpbeslutsprocess. En annan stark yttre påverkan är företagens reklam 

som har en viktig roll i företagens försök att påverka konsumenten men även 

familj och vänner. 

 

 Produktens karaktär utgörs av vilken typ av produkt det handlar om, vilken 

kvalité produkten har, priset, hur denna står sig/differentieras gentemot andra 

likvärdiga produkter och vilken information konsumenten tillhandahåller om 

produkten. 

  

 Mediets karaktär symboliseras av plattformens användarvänlighet vilket i fallet 

digital mathandel utgörs av företagens hemsidor. Men faktorer som vilken 

kvalité och pålitlighet hemsidan förmedlar är viktiga för att kunden ska känna 

sig säker att handla från företaget. 

 

 Återförsäljaren samt deras mellanhänder, som exempelvis leverantörer, har även 

de en påverkan vid konsumentens köpbeslut online. Här är servicekvalité, 

integritet och säkerhet, företagets rykte, den logistik och service företaget 

erbjuder efter köpet viktiga faktorer som kommer påverka konsumenten.    

 

Dessa fem områden är enligt Cheung et al., (2003, s.204) viktiga att ha i åtanke när 

konsumentbeteende online undersöks. Dock kan mer grundläggande forskning om 

traditionellt konsumentbeteende vara en bra grund, men området bör ses som ett eget då 

konsumentens beteende skiljer sig online kontra traditionell handel. Ett exempel på 
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denna skillnad är att ett grundläggande steg i processen är att vinna konsumentens tillit 

för att få konsumtenten att fortsätta överväga alternativet att handla online (Lee, 2002, 

s.81f). Denna tillit finns redan etablerad inom den traditionella handeln, men måste 

upprättas från grunden inom online-handeln. 

 

Dessa fem områden kan enligt Constantinides (2004, s.112) klassificeras in i 

kontrollerbara och okontrollerbara faktorer för företagen. De kontrollerbara faktorerna 

utgörs av produktens karaktär, mediets karaktär samt återförsäljarens/mellanhänders 

karaktär. De två kvarvarande faktorerna, individens/konsumentens personlighet och 

omgivningens influenser, betraktas som faktorer som ligger utanför företagets 

kontrollzon och därför klassificeras dessa som okontrollerbara. Nedan illustreras 

Constantinides (2004, s.113) vidareutveckling av Kotlers (2003) traditionella modell om 

konsumentbeteende där både de okontrollerbara och kontrollerbara faktorerna inom 

konsumentbeteende online är infogade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Påverkan på konsumentens köpbeslutsprocess online (Constantinides. 

2004, s.114) 

Modellen förkroppsligar den komplexa miljön som en online-konsument utsätts för och 

hur vissa element går längre än den traditionella marknadsförningsmixen, som har sin 

grund i de fyra P:na (Constantinides, 2004, s.114). De fyra P:na är en ofta använd 

formel för hur marknadsföring ska bedrivas och presenterades av Jerome McCarthy 

under 1960-talet och utgörs av produkt, pris, påverkan och plats (Goi, 2009, s. 2f). 

Utöver den traditionella marknadsförningsmixen påverkas kunden, som illustrerat i 

modellen, först av den yttre påverkan som kan vara svår för företag som är verksamma 

på internet att påverka (Constantinides, 2004, s.112). Detta medför att företag online i 

första hand måste fokusera på konsumentens internetupplevelse, vilket utgörs av 
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internetsidans design och förtroendeingivande funktion. De främsta verktygen 

marknadsförarna har för att påverka denna upplevelse är (I) funktionen av internetsidan, 

där konsumenten befinner sig under köpsituationen, (II) faktorer som påverkar 

konsumentens tillit till handelsplatsen, som exempelvis säkra betalningsmöjligheter och 

slutligen (III) innehållet på internetsidan och hur denna förmedlar den traditionella 

marknadsförningsmixen. Även om den tekniska utvecklingen har varit snabb och 

bidragit med många tekniska lösningar som påverkar dessa verktyg kommer det alltid 

finnas ett intresse att förstå hur de nya lösningarna påverkar konsumentens upplevelse. 

(Constantinides, 2004, s.121). 

 

Då matkassen oftast inhandlas online är det viktigt att vi som ovan återgett förstår de 

faktorerna som utöver den traditionella marknadsförningsmixen påverkar konsumenten 

vid beslutsfattande vid e-handel. Med förståelse att beteendet hos en konsument online 

skiljer sig från en traditionell konsument (Cheung et al, 2003, s.203) ämnar vi nu gå in 

på det specifika kundbeteende som uppstår vid digital mathandel. Vi kommer även 

ställa detta i kontrast till den traditionella mathandel, för att ge en bild på de värden 

digital mathandel kan leverera till konsumenten samt vilka värden som kan gå förlorade. 

3.3 Konsumentbeteende inom digital mathandel 
Tidigare forskning har undersökt den digitala mathandelns och dess säregenskaper 

jämtemot den traditionella mathandeln. Till följd av handelsformens ringa ålder har 

forskningen försökt besvara alla typer av frågeställningar som vilka handlar, varför, 

när, hur, vågar konsumenten handla online, är det roligt, hur viktig är tid med mera. 

För att presentera forskningen på ett greppbart sätt har vi sammanfogat framstående 

forskning och spännande tankeströmmar inom ämnet i fem primära områden. Det 

omfattar områden inom ämnet vi har identifierat och som samtliga är tämligen breda. 

De fem områdena är (I) De kostnader konsumenten upplever i samband med 

konsumtionen (II) De bekvämlighetsaspekter som är relevanta i köpbeslutet (III) Det 

nöje konsumenten upplever vid digital mathandel (IV) De risker som är förknippade 

med digital mathandel samt (V) Självskapade faktorn, eftersom konsumenten efter 

transaktionen är delaktig i den värdeskapande processen vid tillredning av den färdiga 

matkassens innehåll.  

 

Genom att upprätta detta teoretiska ramverk hoppas vi ge studien teoretisk bäring och 

det kommer att utgöra underlaget för studiens empirinsamling. Denna del avhandlar 

digital mathandel, men delen om konsumentbeteende som tagits upp tidigare (se 3.1 & 

3.2) bör tas i åtanke vid fortsatt läsning. På följande sida kommer vi att presentera en 

övergripande tabell av de identifierade forskningsområdena (se tabell 1). I de områden 

vi anser vara för omfattande för att enbart betrakta som ett har vi valt att dela in dessa i 

underkategorier. Slutligen kommer forskarna vi har funnit beröra dessa områden inom 

antigen traditionell mathandel eller webbaserad mathandel att presenteras, vilket även 

kommer stå till grund när vi går in djupare inom de identifierade områdena. För att 

underlätta och ge en översiktlig bild av detta har vi valt att ange i vilket avsnitt det 

aktuella området kommer att återfinnas.   
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Tabell 1: Översikt av forskningsområdet - konsumentbeteende inom mathandeln 

Identifierade 
områden 

Underområden Forskare som berört området 

3.4 Upplevd kostnad 3.4.1 Fasta och varierande 
kostnader 

Bell et al., (1998), Chintagunta et al., 

(2011), Dawes & Nenycz (2013), 

Jensen & Grunert (2014), Pozzi 

(2012), Ring & Tigerts (2001) 

 3.4.2 Kostnad av 
hemleverans: Tidsmässig 
och monetär 

Delaney-Klinger et al., (2003), Feldman & 
Hornik (1981), Fernie et al., (2010), Keh & 
Sheih, (2010), Lunce et al., (2006), Rowley 
(2003), Verhoef & Langerak, (2001) 

3.5 Upplevd 
bekvämlighet 

3.5.1 Bekvämlighet och 
tidssparande 

Berry et al., (2002), Burke., (1997), 
Feldman & Hornik., (1981), Lovelock, 
(1983), Robinson et al., (2007), Pozzi, 
(2012), Wong et al., (2012) 

 3.5.2 Den fysiska 
bekvämligheten 

Aylott & Mitchell., (1998), Delaney-Klinger 
et al., (2003), Fernie et al., (2010), Hesse, 
(2002), Huang & Oppewal (2006), Keh & 
Sheih, (2010), Verhoef & Langerak, 
(2001), 

 3.5.3 Den psykologiska 
bekvämligheten 

Aylott & Mitchell, (1998), De Kervenoael 
et al., (2006), Keh & Shieh, (2010), 
Milkman et al., (2009), Pechtl, (2003), 
Pozzi (2012), Picot-Coupey et al., (2009), 
Robinson et al., (2007) 

3.6 Upplevt nöje  Aylott & Mitchell, (1998), De Kervenoael 
et al., (2006), Keh & Shieh, (2010), 
Milkman et al., (2009), Pechtl, (2003), 
Pozzi (2012), Picot-Coupey et al., (2009), 
Robinson et al., (2007) 

3.7 Upplevd risk  Allred et al., (2006), Cho, (2011), 
Cunningham et al., (2005), De Kervenoael 
et al., (2006), Dowling & Staelin, (1994), 
Fernie et al., (2010), Hansen, (2008), Hong 
& Hoon, (2013), Keh & Sheie, (2010), 
Lunce et al., (2006), Mitchell & Harris 
(2005), Pechtl, (2003), Picot-Coupey et al., 
(2009), Ramus & Nielsen (2005), 

3.8 Självskapande  Bendapudi & Leone, (2003), Dahl & 
Moreau, (2007), Franke et al., (2010), 
Moisio et al., (2013), Norton et al., (2012), 
Paulhus et al., (2003), Troye & 
Supphellen, (2012), Vargo & Luch, (2004), 
Xie et al., (2007) 
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3.4 Upplevda kostnader 

3.4.1 Fasta och varierande kostnader 

Kostnad är ett ord som lätt tolkas som en faktor enkom av monetär karaktär, i denna 

studie har däremot kostnad en något bredare innebörd. Ett livsmedelsinköp är enligt 

Bell et al., (1998, s. 352) förknippat med två typer av kostnader som omnämns som 

fasta och varierande. Den fasta kostaden består av reskostnaden till handelsplatsen samt 

psykologiska aspekter. De psykologiska kostnaderna utgörs av personliga preferenser 

och lojalitet till en specifik butik eller till en specifik produkt som butiken 

tillhandahåller. Den andra kostaden som omnämns som varierande kostaden är enkom 

monetär och har en fluktuerande nivå i relation till vad som köps och var. Den innebär 

att exempelvis livsmedelshandel på en stormarknad får en lägre varierad kostnad än att 

utföra inköpet vid en bensinstation eller kiosk 

 

En typ av fast kostnad som kan utgöra en potentiell barriär för digitala 

livsmedelsaktörer är ifall de inte tillhandahåller nog många av kundernas standardvaror 

(Pozzi, 2012, s 188f). Det innebär att om konsumenten exempelvis enbart äter en typ av 

produkt från ett specifikt varumärke erhåller de butiker som säljer denna produkt en 

konkurrensfördel jämtemot de som saknar varan i sortimentet. Att matcha den 

traditionella mathandelns utbud är däremot svårt, eftersom en stor matvarubutik 

tillhandahåller över 30 000 produkter (Ring & Tigerts, 2001, s. 266). Denna typ av fast 

kostnad, att konsumenten vill ha en särskild produkt, är en anledning till varför ytterst få 

konsumenter enkom använder digitala matvarubutiker (Dawes & Nenycz, 2013, s. 375). 

Även om många konsumenter föredrar ett rikt utbud, finns studier som identifierat att 

konsumenter uppskattar digital mathandel på grund av att de mindre utbudet gör det mer 

lättnavigerat. Detta är till följd av att sökkostaden efter varor minskar genom 

internethandeln tillåter ett snabbt och tidseffektivt repetitivt köpbettende av sina 

standardvaror, genom att exempelvis spara tidigare inköpslistor som kan beställas på 

nytt (Pozzi, 2012, s. 188f). 

  

Vad gäller den färdiga matkassen lider den såldes av en nackdel ur 

konkurrenshänseende till följd av att konsumentens val av varor blir begränsat. Däremot 

innehar båda handelsplatserna sina egna för och nackdelar för konsumenterna, vilket 

medför att båda handelskanalerna har olika alternativkostnader. Den digitala 

mathandeln har fördelar i form av öppentider dygnet runt (Pechtl, 2003, s. 153) 

avsaknaden av köer (Aylott & Mitchell, 1998, s. 363) och avsaknaden av monetär 

transportkostnad samt mindre tidsåtgång (Chintagunta et al., 2011, s. 108). Å andra 

sidan har den fysisk en räcka specifika attributer som ger positiva upplevelser för 

konsumenterna och som inte kan upplevas i en digital mathandel. Bland dessa återges 

den mänsklig integration som besöket till en matvarubutik inkluderar och som många 

konsumenter uppfattar som värdeskapande (Verhoef & Langerak, 2001, s. 276). Vidare 

medförs konsumentens vana av handelsplatsen att konsumenter ofta upplever en 

trygghetskänsla eftersom handelsupplevelsen upplevs som familjär och i vissa fall 

avslappnande (Hansen, 2008, s. 135). 

 

Tidigare forskning gällande den varierande kostnaden föreslog att butikens geografiska 

läge var den faktor med störst inverkan för konsumenten vid valet av matbutik. Denna 

teori har sedan ifrågasatts och istället utpekat låga priser och lockvaror som den mest 

avgöranade faktorn för många konsumenter (Bell et al., 1998, s. 352) samtidigt som pris 
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är något som konsumenter har en tendens att lägga på minnet (Jensen & Grunert, 2014, 

s. 343). Prisets avgörande roll ligger till gagn för de traditionella matbutikerna, som 

genom skalfördelar lyckas pressa priset (Keh & Sheih, 2001, s. 74) och erbjuder låga 

priser, samtidigt som förtjänstmarginalen ligger kring tre procent (Delaney-Klinger et 

al., 2003, s.187). Å andra sidan finns även här exempel på att det inte finns någon 

universallösning för framgång inom dagligvarumarknaden. Exempelvis har tidigare 

erfarenheter visat att framgångsrika digitala mathandlare har lyckats konkurrera trots 

högre prissättning (Delaney-Klinger et al, 2003, s. 190).  

 

Utöver skalfördelarna de befintliga aktörerna åtnjuter har fysiska butiker fördelen av att 

inte dras med utkörningskostnader, som visat sig svåra att få kostnadseffektiva (Agatz et 

al., 2011, s 435; Fernie et al., 2010, s. 906f; Lunce et al., 2006, s. 1347). Till följd av de 

logistiska merkostnaderna kan i dagsläget inte företag med hemkörning konkurrera med 

traditionella butiker ur kostnadssynpunkt. Det medför att det ej är möjligt att erbjuda 

likvärdiga varor till samma pris om servicen inkluderar hemleverans. I och med detta 

har den traditionella matvarubutiken fortsatt ett övertag jämtemot den digitala ur ett 

prishänseende. Det gäller i synnerhet den svenska färdiga matkasselösningen, som 

prismässigt ligger över kostaden för likvärdiga varor om kunden själv plockar och kör 

hem dem från butik. 

3.4.2 Kostnad av hemleverans: tidsmässig och monetär  

En av de alternativkostnaderna som särskiljer digital mathandel ifrån den traditionella är 

leveranskostanden som tillkommer vid hemleverans av matvaror. Leveranskostnaderna 

har visat sig vara svår att lösa, eftersom konsumenterna har visat sig vara ovilliga att 

betala mer än en liten summa för att få matvarorna hemlevererade till dörren (Lunce et 

al., 2006, s. 1355; Fernie et al., 2010, s. 903). Enligt en undersökning utförd av 

Handelns Utredningsinstitut av svenska konsumenter är få villiga betala mer än 50 

kronor för hemleverans av matvaror (HUI, 2014, s. 14). Att erbjuda en välfungerande 

utkörning är svårt för aktörerna att få kostnadseffektiv och fodrar en högre 

betalningsvilja än så för att vara gångbart (Ring & Tigert, 2001, s 264). Denna typ av 

monetära kostnad har således varit en stötesten för de digitala livsmedelsaktörerna och 

är något som, till dags dato, enbart aktörer som valt att konkurrera med andra attributer 

än pris lyckats med (Rowley, 2003, s. 277f). 

 

Den andra säregna kostnadsposten för utleverans av matvaror är den begränsning 

konsumenten upplever vid leveransen eftersom mottagaren måste vara hemma (Verhoef 

& Langerak, 2001, s. 283). I dagsläget sker merparten av utleveranser av färdiga 

matkassar enligt förutbestämda tider vilket medför att konsumenten måste disponera 

tiden hemma. Tid är en viktig del av konkurransförmågan med digital mathandel i form 

av minskad tidsåtgång vid inköp. En funktion digital mathandal kan fylla är att 

underlätta för konsumenter med ett hektiskt tidsschema att inte behöva lägga tid på 

transport och inköp i en redan hektisk vardag (Aylott & Mitchell, 1998, s. 365). Enligt 

Feldman & Hornik (1981, s. 407) är tid en särskild tillgång att hushålla och att 

tidsbesparing innebär att tiden allokeras på ett effektivare vis så att den frigjorda tiden 

kan användas till en aktivitet konsumenten upplever som mer givande. Generellt är 

konsumenten inte villig att acceptera ett leveransfönster mer än ett par timmar (Lunce et 

al., 2006, s.1350). Många tidiga aktörer eftersträvade att minimera kostaden för kunden 

i form av väntan, men de aktörerna med alltför generösa löften om leveransvillkor 

klarade ej av att hålla verksamheten lönsam (Lunce et al., 2006, s. 1350; Delaney-

Klinger et al., 2003 s. 188). 
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3.5 Upplevd bekvämlighet 

3.5.1 Tidsmässig bekvämlighet 

Inom mathandel innebär bekvämligheten det konsumenten upplever i samband med 

besöket till matvarubutiken. Bekvämligheten utgörs av en ekvation av den tidsåtgång 

aktiviteten upptar och den uppoffring kunden gör i samband med genomförandet (Berry 

et al., 2002, s. 12). Bekvämlighet omfattar ingen monetär kostnad, men kan ses ur ett 

ekonomiskt perspektiv. Detta eftersom konsumenten istället för att offra monetära 

tillgångar måste disponera ändliga resurser som exempelvis energi och avväga värdet av 

köpet i relation till fysisk och psykisk ansträngning vid köptillfället. Summan av dessa 

faktorer kommer sedan att vägas emot monetära kostnader och ett beslut kommer att 

fattas huruvida exempelvis en tillkommande monetär kostnad är i proportion med den 

bekvämlighetsvinning som utgiften medför (Lovelock, 1983, s. 14).  

 

Den tidsmässiga vinningen som internet medför skapar värde för konsumenten genom 

den överlägsna effektivitet i konsumentens tillgång till information (Burke., 1997, s. 

352) och som nämnts tidigare är tid en resurs som maximeras genom att disponeras på 

det konsumenten finner mest givande (Feldman & Hornik., 1981, s. 407). Ur ett 

tidsallokeringsperspektiv är den digital mathandel överlägsen traditionell, till följd av att 

mindre tid spenderas i butiken samt att mindre restid fodras. En stötesten för aktörerna 

inom digital mathandel är dock att lyckas utföra effektiva och precisa leveranser som 

tillkommer kunden i den tid som anges (Hesse, 2002, s. 221; Delaney-Klinger et al., 

2003, s. 188f; Fernie et al., 2010, s. 906; Keh & Sheih, 2010, s. 78). Att utföra exakta 

leveranser enligt avtalad tid är en nyckelfaktor för att den bekvämlighet kunden utvinner 

av digital mathandel ska bli verksam. Enligt Keh & Sheie (2010, s. 78) uppgav 20 

procent av de konsumenterna som nyttjat digital mathandel att de fått leveranser flera 

timmar för tidigt eller sent. Ifall inte mathandeln håller dessa löften finns en risk att 

konkurransfördelen med minskade resor och övrig ansträngning tillintetgörs. Däremot 

krävs det för att denna variabel ska vara till fördel för digital mathandel att konsumenten 

ser butikbesöket som något ansträngande och inte uppskattar de aktiviteter som 

butiksbesöket omfattar (Wong et al., 2012, s. 247).  I de ifall konsumenten upplever 

butikbesöket som en aktivitet förknippad med nöje, minskar bekvämlighetsaspektens 

konkurrensfördel. 

3.5.2 Den fysiska bekvämligheten  

En faktor som i forskning lyfts fram som positiv med digital mathandel är minimeringen 

av fysisk ansträngning i samband med matinköpet. Vid livsmedelsinköp förekommer 

ofta en ansenlig mängd bärande av tunga varor, vilket kan upplevas som problematiskt 

både i affären och till hemmet. Digital mathandel omgärdas inte av dessa moment och 

medför att konsumenten i mindre utsträckning behöver plocka, bära och transportera 

hem varorna (Verhoef & Langerak, 2001, s. 283). Utöver det tillkommer resan till och 

från butiken, vilket till följd av matköpens frekvens blir en uppgift som en del 

konsumenter ser som utmattande. Enligt Delaney-Klinger et al., (2003, s. 187) är 

enstaka resor inte förknippade med någon anmärkningsvärd ansträngning, utan istället 

den nödvändiga kvantiteten som bidrar till en påtagligt känsla av ansträngning för 

konsumenterna. Detta resulterar även att i kontrast till tidigare forskning, som 

poängterat monetära kostnadsbesparingar som primär konkurransfördel (Bell et al., 

1998), istället identifierat läget som en central del. Enligt Huang & Oppewal (2006, s. 

342) är butikens läge en central del i beslutsprocessen för kunden vid valet av 

handelsplats. Den geografiska närheten av en butik kan därmed enligt vissa studier vara 
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utslagsgivande. Detta eftersom konsumenten inte anser att det vara värt att resa långt för 

att spara pengar vid inköpet av matvaror. 

 

Den fysiska ansträngningen är påtagligt högre för en konsument i de traditionella 

matvarubutikerna och såldes en fördel för digital mathandel. Vidare har studier 

identifierat butiksbesöken med en ansträngning genom att dra omkring på en kundvagn 

i butiken. Särskilt under rusningstid upplevs detta som ansträngande och speciellt i 

trånga partier i butiken där trängsel kan uppstå (Aylott & Mitchell., 1998, s. 362). De 

besparingar konsumenten gör genom att undvika fysisk transport gör även digital 

mathandel till en praktisk lösning för konsumenter med tillfälliga eller permanenta 

fysiska nedsättningar (Robinson et al., 2007, s. 96). Därmed bör konsumenter som 

upplever de fysiska aspekterna av mathandel som negativa uppfatta lösningar likt den 

färdiga matkassen uppfattas som attraktiva. 

3.5.3 Den psykologiska bekvämligheten  

Den psykologiska bekvämligheten rör faktorer som stress, oro och andra delar som 

påverkar hur inköpet upplevs av konsumenterna. En aspekt som utgör en fördel för den 

traditionella mathandeln är att konsumenten är bekväm i konsumtionens utformning 

med hög igenkännandefaktor. Att kunden känner sig bekväm genom att uppleva det 

som en rutinuppgift medför att konsumenten inte känner någon stress vid utförandet. 

(Picot-Coupey et al., 2009, s. 451; Pechtl, 2003, s. 147; De Kervenoael et al., 2006, s. 

198). Denna vana medför att konsumenter upplever en bekvämlighet genom att inköpen 

sker utan större ansträngning. Just denna typ av bekvämlighet har två sidor varav den 

första är bekvämlighet genom igenkännandet. Förutom igenkännandets positiva 

aspekter medför denna vana att många konsumenter upplever matinköp i fysiska butiker 

som slentrianmässiga (Aylott & Mitchell, 1998, s. 363) vilket i sig upplevs som en 

psykologisk börda. 

 

Trots att konsumenternas vana att handla mat är stress något som inom forskningen ofta 

lyfts fram som ett problem inom dagligvaruhandeln. Enligt Aylott & Mitchell (1998, s. 

365) är mathandeln den konsumtionsform som är mest stressframkallande. Det rör flera 

typer av stressframkallande faktorer som köer i butiken, som upplevs som tråkiga, såväl 

som stressamma (Aylott & Mitchell, 1998, s. 364). Vidare upplever ofta barnfamiljer att 

butiksbesöken är stressframkallande då konsumenten utöver inköpen måste hålla rätt på 

barnen (Robinson et al., 2007, s. 97). Utöver att barnfamiljer upplever det som 

stressande att ta med barnen, finns det många konsumenter som känner att inköpen tar 

tid ifrån familjen ifall barnen lämnas hemma (Keh & Shieh, 2010, s. 75ff). Denna typ av 

bekvämlighetsuppoffring för det basala behovet av matinköp är något som bör tala för 

ett större allmänintresse att konsumera mat digitalt. Enligt en studie av Robinson et al., 

(2007, s. 98) uppgav konsumenter att avsaknaden av stress vid digital mathandel 

medförde att de upptäckte nya produkter att prova. Detta eftersom de i vanliga fall ofta 

köpte samma vara vecka ut och vecka in, till följd av rutin. Möjligheten att i en lugn 

tillvaro kunna undersöka produkter och hitta information om produkter som annars 

passerar i periferin under butiksbesöken uppges som positiv vid digital mathandel (Keh 

& Shieh, 2010, s. 79).  Däremot finns forskning som tyder på motsatsen vilket Pozzi 

(2012, s. 188f) finner att kunden istället för att utforska nya produkter blir än mer 

repetitiv i sitt köpbeteende, då möjligheten av färdiga inköpslistorna medför att 

konsumenterna går direkt till beställningsmomentet. 

 

Dessa iakttagelser av att konsumenter upplever en mindre stress vid digital mathandel 

återspeglas i konsumtionsmönstret. I en studie av Milkman et al., (2009, s. 28f) 
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framkom att konsumenter, till följd av minskad stress och den lugna tillvaron vid 

konsumtionen, minskade impulsinköpen och handlade mer rationellt. Studien fann att 

konsumenterna vid digital mathandel prioriterade köp av grönsaker och matvaror till 

middagen och drog ned på impulsiva köp som exempelvis glass och godis, som sällan 

står på inköpslistan. Enligt Pozzi (2012, s. 188f) underlättar digital mathandel 

konsumenternas inköp eftersom det är enkelt att finna de eftersökta varor och på ett 

smidigt sätt sammansätta varukorgen på ett översiktligt och repetitivt vis. Genom detta 

går det att anta att den digitala mathandeln blir något mer rationell där konsumentens 

impulshandel reduceras och de förutbestämda produkterna sällan kompletteras med 

sockerhaltiga törstsläckare och tilltugg. 

3.6 Upplevet nöje 
Det nöje konsumenten känner inför matinköpet, eller snarare avsaknaden av nöje, var en 

tidig inspiration för aktörer att skapa digitala handelslösningar. En av anledningarna till 

att internethandeln spåddes en sådan lysande framtid redan under 90-talet var 

möjligheten att undkomma trista butiksbesök (Burke, 1997, s. 352f) och undvika den 

stress som många konsumenter upplever med matvaruhandel (Aylott & Mitchell, 1998, 

s. 364). I en studie utförd 1997 uppgav hela 42 procent att de var intresserade av att 

handla mat hemifrån (Verhoef & Langerak, 2001, s. 176) vilket stärkte tesen att många 

konsumenter gärna minskade antalet besök till matvarubutikerna. Dessutom uppvisade 

konsumenterna en högre betalningsvilja för att slippa besöka dagligvaruhandeln, vilket 

stärkte bilden av matvaruhandeln som något konsumenterna inte upplevde som ett nöje 

(Delaney-Klinger et al., 2003, s. 190). Mot bakgrund av dessa tidigare studier, är den 

nuvarande konsumtionsnivån av mat via digitala distributörer lägre än den potential 

dessa studier har tillskrivit digital mathandel (Huang & Oppewal, 2006, s.335).  

 

Det nöje konsumenten upplever vid inköpen är en viktig del för att förstå de möjligheter 

och svårigheter som digital mathandel står inför. Som nämnts tidigare uppfattar olika 

konsumenter värde olika (Woodruff, 1997, s.142), vilket medför att den typ av shopping 

somliga kommer uppleva som trevlig anser andra som en börda (Cassil et al., 1996, s. 

318f). Ur ett konsumentperspektiv finns det två olika upplevelser förknippad med 

konsumtion. Generellt uppleva ett butiksbesök som antigen hedonistisk eller utilistisk. I 

de fall konsumenten ser köpet som ett nöje är det en hedonistisk upplevelse och 

konsumenten finner det roligt att handla. Det andra fallet är när konsumtionen ses som 

något nyttofrämjande och enbart genomförs för att fylla ett behov som behöver 

tillgodoses, är upplevelsen utilistisk. (Babin et al., 1994, s. 645f). Matvaruhandeln faller 

enligt de flesta konsumenters preferenser inom kategorin utilistisk konsumtion (Childers 

et al., 2001, 527f) vilket kan tolkas som att möjligheten att ersätta den med digital är 

god. Det är viktigt att påpeka att trots att många konsumenter upplever matvaruhandel 

som ett nödvändigt måste (Aylott & Mitchell, 1998, s. 364) finns det även en stor grupp 

konsumenter som gillar upplevelsen att spendera tiden i en fysisk butik (Burke, 1997, s. 

48). 

 

Den digitala mathandeln har en fördel mot den traditionella i form av den tidsmässiga 

flexibilitet som erbjuds för konsumtionen. Keh & Shieh (2010, s. 75ff) lyfter fram 

exempelvis barnfamiljer som istället för att behöva ta med barnen, i lugn och ro kan 

inhandla matvarorna när tid finns, vilket ökar tillfredsställelsen i de dagliga inköpen. 

Den ro som flexibiliteten i digital mathandel medför, gör det möjligt för konsumenter 

att upptäcka nya varor, vilket kan generera ett nyfunnet nöje med mathandel (Robinson, 

2007, s. 97). I de fall konsumenternas upplevelse om matinköpen ändras, från 
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nödvändigt till roligt, genom att byta inköpskanal ifrån traditionell butik till digital finns 

en möjlighet att ändra konsumentens köpupplevelse. Det medför att konsumenternas 

upplevelse kan ändras från att tidigare kännas som en standardiserad vana, till att 

upptäcka nya möjligheter, vilket kan få konsumenterna att omvärdera upplevelsen av 

matköpen ifrån utilistisk till hedonistisk (Babin et al., 1994, s. 645f). Det är viktigt att 

ha i åtanke att lösningen med färdiga matkassar ofta är begränsat till ett snävt urval av 

lösningar – exempelvis vegetarisk, ekologisk och andra teman. Däremot kan det tänkas 

att den variation matkassen medför genererar ett mervärde för konsumenten. Detta då 

matlagningen får en ny dimension i form av nya maträtter med färdiga recept och på så 

vis generera ett upplevt nöje till konsumenterna. Vilket kan liknas med Robinsons 

(2007, s.97) upptäkter om att nya produkter vid internethandel kan resultera i ett 

nyfunnet nöje i de dagliga matvaruinköpen. 

  

En anledning till varför mathandel kan upplevas som trist är att butikerna är utformade 

för att effektivisera köpen, snarare än att erbjuda konsumenten en upplevelse (Childers 

et al., 2001, s. 48). Andra faktorer som visat sig påverka det nöje konsumenten upplever 

vid mathandel är ifall det råder tidspress. Till följd av att konsumenter besöker 

matbutiken flera gånger under en vecka är stress ofta närvarande vid några av besöken 

till matbutiken, till följd av att mathandelns frekvens (Beatty & Ferrel, 1998, s. 185). 

Även anledningen till besöket spelar in, ifall det är ett rutinköp eller om köpet är till ett 

speciellt tillfälle, exempelvis helgmiddagar. Det har visat sig att rutininköpen uppleves 

mer som utilistiska medan de mer specifika inköpen uppleves mer hedonistiska. (Huang 

& Oppewal, 2006, s. 348). För att höja upplevelsen i butiken bör verksamheten se till att 

utveckla butiksformatet till mer attraktivt och trevligt för konsumenten (Burke, 1997, s. 

356; Wong et al., 2012, s. 247). Möjligheten för de fysiska butikerna att höja 

helhetsupplevelsen är en faktor som lyfts fram som en konkurrensfördel mot digitala 

handelsplatser (Hightower et al., 2002, s. 703f). Detta genom möjligheter som 

exempelvis smakprov och en trevlig inredning, som förhöjer upplevelsen för 

konsumenten genom att produkterna får en mer aktiv närvaro än när de enbart 

presenteras digitalt (Kim et al., 2007, s. 104). Det finns även forskning som visar att 

konsumenter generellt upplever fysisk handel som både trevligare, roligare och mer 

givande än digital handel (Dholakia et al., 1995, s. 32) även om den studien är väldigt 

gammal visar den att meningarna går isär om vad som är nöje och inte för konsumenter. 

 

3.7 Upplevd risk 
I kontexten mathandel innebär risk den osäkerhet och potentiella negativa påföljder som 

konsumtionen av en produkt kan innebära för konsumenten (Dowling & Staelin, 1994, 

s. 120). Initialt fanns en utbredd rädsla bland konsumenten att lämna ut 

kreditkortsnummer och andra känsliga personuppgifter till online-butiker (Allred et al., 

2006, s.328). Med tiden har konsumenterna vant sig med detta och rädslan att utlämna 

personuppgifter har minskat. Trots detta är upplevelsen av riskerna internethandeln 

medför fortfarande något som är närvarande i konsumetens köpbeslut. (Hong & Hoon, 

2013, s.927). Dock upplever konsumenterna en betydligt lägre risk med att lämna ut 

känsliga uppgifter i den fysiska matvaruhandeln mycket till följd av att en vana och tillit 

ackumulerats över tid för handelsplatsen (Hansen, 2008, s. 135).   

 

Den digitala mathandeln upplevs generellt som mer riskfylld än den traditionella. Dels 

har det med konsumenternas vana med den traditionella butiken att göra, vilket gör det 

svårt för konsumenten att överväga en annan distributionskanal. (Picot-Coupey et al., 

2009, s. 451). Även möjligheten att inspektera produkternas kvalitet i butiken gör att 
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risken upplevs som lägre i den fysiska butiken än på internet (Rasmus & Nielsen, 2005, 

s. 348). Vidare finns det en osäkerhet förknippad med första köpet online, eftersom 

avsaknaden av tidigare erfarenheter medför en osäkerhetskänsla (Cho, 2011, s. 1249) 

samt att det begränsade utbudet och oprövade varumärken medför en viss skepticism 

när konsumentens vanliga varor ej finns att tillgå (Dawes & Nenycz, 2013, s. 375). 

Vidare medför onlinehandel en otrygghetskänsla eftersom produkten inte tillkommer 

konsumenten i samband med transaktionen, vilket för konsumenten innebär en känsla 

av osäkerhet (Cunningham et al., 2005, s.369). När riskerna förknippad med en 

handelsplats utreds är det viktigt inse att risken som konsumenten upplever är summan 

av samtliga små osäkerheter och potentiella negativa utfall som konsumenten räds. 

Enligt Mitchell & Harris (2005, s 827ff) är riskerna med mathandel totalsumman av 

fyra kategorier risker: fysisk, finansiell, bekvämlighet och psykisk. Utav dessa faktorer 

uppges den psykiska, genom att utelämna känsla uppgifter samt oron för varornas 

kvalité, som mest påtaglig. 

  

De flesta riskfaktorer är mer närvarande vid digital mathandel, men ett fåtal är mer 

aktuella vid den traditionella. En risk som återfinns i det traditionella butiksbesöket är 

otrygghetskänslan av att bli iakttagen av andra konsumenter vid inköpen. Möjligheten 

att shoppa privat utan att känna sig iakttagen av andra konsumenter eller anställda är en 

känsla som uppskattas av många konsumenter vid online-handel (De Kervenoael et al., 

2006, s 596). Utöver det är riskerna för fysiska skador tämligen frånvarande vid den 

digitala inköpsprocessen, men en realitet i den traditionella (Aylott & Mitchell, 1997, s. 

366) även om de mer består av pinsamma situationer vid exempel kollisioner mellan 

kundvagnar. Förutom detta är även aspekten att kunna handla utan att ta med sina 

småbarn till butiken något som uppskattas för att undvika risken för stressiga situationer 

(Robinson et al., 2007, s. 97). 

 

En annan faktor som har en stor påverkan på köpintentionerna är tilliten som 

konsumenten har till internethandlaren. Tilliten påverkas av både hur företaget utför 

tjänsten och kvalitén på varan, men också det intryck konsumenten får efter att ha 

utvärderat sitt eget beslut i efterköpbeteendet (Hong & Hoon, 2013, s.938). Den risken 

upplevs framförallt vid handel av frukt och grönsaker online när konsumenten själv inte 

kan se eller känna produkten för att själv avgöra kvaliteten (Pechtl, 2003, s. 156; 

Verhoef & Langeark, 2001, s .276). Förutom kvalitén tillkommer osäkerheten kring 

hygien och huruvida varorna hållit rätt tempratur, exempelvis att frysta varor har fraktas 

i fel temperatur. Även vad som sker ifall varorna är skadade eller behöver returneras är 

förknippat med osäkerhet. Dessa rädslor är något som brukar försvinna över tid när 

konsumenterna blir mer erfarna med handel av livsmedel över internet. (Cho, 2011, 

s.1249; Hansen, 2008, s.136). 

 

En del av inköpsprocessen som varit en stor utmaningarna för de digitala aktörerna är 

att utföra leveranserna på ett sätt som upplevs som riskfritt och smidigt för kunderna. 

Konsumenterna är sällan villiga att acceptera ett tidsspann för leveransen mer än någon 

timme (Lunce et al., 2006, s.1350). Förutom att kunden inte vill begränsas av långa 

leveransfönster så uppgav 20 procent av konsumenter som handlade online att de fått 

varorna flera timmar utanför utsatt tid (Keh & Sheie,. 2010, s. 78). Till följd av den 

osäkra leveranstiden upplevde kunderna en oro och frustration när de ombads vara 

hemma, för att sedan bli besvikna av leveranspålitligheten. Det är av yttersta vikt att 

utleveranserna av matvarorna sker på ett pålitligt sätt och har hög leveranspålitlighet för 

att inte urlaka konsumenternas förtroende för leverantören (Fernie et al., 2010, s. 906).  
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Riskerna med att handla mat online är något som konsumenterna är överens om och 

återfinns oberoende av ålder, kön och inkomst. Detta exemplifierades i en studie av 

Ramus & Nielsen (2005, s. 348) som visade att konsumenterna av digital mathandel är 

relativt homogena i sin inställning till den digitala mathandelns risker och fördelar. 

Däremot återfinns inom samhället en tydlig uppdelning mellan de som ser handeln som 

riskfull eller säker, mycket till följd av stora kunskapsklyftor bland konsumenterna 

kring hur de på ett effektivt sätt ska kunna utnyttja internet som handelsplats (Allred et 

al., 2006, s. 328f). 

3.8 Självskapande 
Att konsumenterna integreras i produkter och blir en del av den värdeskapande 

processen är inget nytt. Dagligvaruhandeln är ett exempel där kunderna själva plockar 

och transporterar varorna och numera även i vissa fall övertar kassörens arbetsuppgifter 

genom att själva sköta scanningen av varorna (Bendapudi & Leone, 2003, s. 14). En 

stor del av denna kundintegration bidrar till ett mervärdesskapande genom att köandet 

har minskat i matvarubutikerna (Aylott & Mitchell, 1998, s. 363) och detta frigör tid för 

konsumenten att disponera mer effektivt (Feldman & Hornik, 1981, s. 407). 

 

I en av fåtalet studier rörande den färdiga matkassen studierar Troye & Supphellen, 

(2012, s.34) de psykologiska effekter som uppstår hos konsumenten, när denna är med 

och utgör en del av slutprodukten. För matkassen innebär det att konsumenten köper en 

förutbestämd måltid, som produceras av förutbestämda produkter och till en 

förutbestämd slutprodukt. Genom att integrera konsumenten i utförandet av produkten 

har konsumenterna en tendens att värderar varan högre, än om den varit färdig vid 

inköpet (Norton et al., 2012, s. 454). Detta beror möjligen på det mänskliga draget att 

generellt övervärdera sin egen förmåga/insats (Paulhus et al., 2003, s. 890). Genom att 

konsumenten upplever sig som medproducent av den färdiga måltiden bidrar detta till 

att måltiden kommer att få en mer subjektiv utvärdering, än en motsvarande vara som 

inköpts i färdigt skick, exempelvis mat från en restaurang. 

 

Enligt Vargo & Luch (2004) är det gynnsamt för företag att omvärdera sin syn på 

konsumenterna och betrakta dem som en tillgång, snarare än enbart som slutkonsument. 

Den genomgripande tankegången är att klassificera konsumenten som en medproducent 

med förmåga att fortsätta värdeskapandet även efter transaktionen (Xie et al., 2007, s. 

109). I kontexten med den färdiga matkassen innebär detta att återförsäljaren 

tillhandahåller varorna och slutprodukten färdigställs i hemmet (Troy & Suppehellen, 

2012, s. 33). Detta är något som Troye & Supphellen (2012, s.43) kallar för self-

production, hädanefter självskapande, vilket innebär att slutprodukten kommer att vara 

ett resultat av varorna och konsumentens egen ansträngning. Även om konceptet med en 

färdig matkasse är ett nytt fenomen går idén av konsumenten som medproducent och 

förädling av matvaror att spåra till 1950-talet enligt Norton et al., (2012, s. 453) då 

färdiga baksatser lanserades i USA. Dock misslyckades dessa tidiga försök, till följd av 

att konsumentens involvering var för låg, vilket ledde till att konsumenten inte upplevde 

någon vinning av att vara medproducent.  

 

Däremot kan en lyckad implementering av konsumenten i den värdeskapande processen 

vara framgångsrik på fler plan. Förutom att konsumenterna tenderar att subjektivt 

(Paulhus et al., 2003, s. 890) övervärdera sina egna verk (Franke et al., 2010, s. 125) 

genererar det kreativa medverkandet och utmaningen ofta tillfredsställelse för 
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konsumenten (Dahl & Moreau, 2007, s. 359). Därutöver kan konsumentens medverkan i 

slutprodukten resultera i en ökad självkänsla som genererar en positiv upplevelse 

(Moisio et al., 2013, s. 298f). Den ökade självkänslan kommer utav att konsumenten 

känner sig nöjd över sin egen insats och känslan av att bygga eller färdigställa något 

upplevs som stärkande. Detta sammankopplar Troy & Suppehellen (2012) med den 

färdiga matkassen. Leverantören tillhandahåller konsumenten med färdiga råvaror och 

recept för att överlåta slutförandet åt konsumenten. Detta resulterar i en ökad 

tillfredsställelse av slutprodukten där konsumenten själv tillskansar sig merparten av 

äran för utfallet. 

 

Att konsumenten är en del av skapandeprocessen är en balansgång i ansvarsdelegering. 

En studie av Xie et al., (2007) fann ett intressant samband mellan konsumentens 

möjligheter att påverka slutsprodukter och känslan av kontroll. Desto högre inflytande 

konsumenten hade över slutprodukten, dvs antalet olika variabler inom kontroll för 

utfallet, ju mindre kontroll upplevde konsumenterna (Xie et al., 2007, s. 119). Enligt 

studien berodde detta på att ifall konsumenten fick styra för mycket av processen, så 

blev processen alltför komplex och arbetssam för att upplevas som kontrollerbar. I en 

kontext där ett färdig utformat recept inkluderande nödvändiga råvaror väcks frågan i 

vilken utsträckning konsumenten kommer tillskansa sig själv äran för utfallet (Troy & 

Suppehellen, 2012, s. 33). Enligt Franke et al., (2010, s. 125) är tre viktiga faktorer 

närvarande vid kundens självskapande, vilka är att kunden känner sig i kontroll i valet 

av produktens utformning och att ansträngningen är värd produktens upplevda 

slutvärde. Slutgiltigen infogas kundens medvetenhet om sin egen inverkan på utfallet 

som den tredje variabeln. Det är av intresse att reda ut huruvida konsumenter kommer 

att belysa och upphöja sin egen prestation i slutförandet (Paulhus et al., 2003, s. 890) 

eller potentiellt uppleva ökad självkänsla (Moisio et al., 2013, s. 298f) beroende av ifall 

antalet påverkbara moment i slutprocessen är optimalt (Xie et al., 2007, s. 119). 

Forskning har visat att i de fall företag lyckas implementera konsumenten i den 

värdeskapandeprocessen ökar konsumentens betalningsvilja (Norton et al., 2012, s. 453) 

vilket är relevant vetskap med tanke på den färdiga matkassens kostnadsnivå. 

 

Trots att många studier identifierat positiva utfall av en integrering av konsumenter i 

värdeskapande processer finns även motstridiga forskningsrapporter. Bendapudi & 

Leone (2003, s. 26) konstaterar att om konsumenter kan välja att avstå från att delta i 

den värdeskapande processen, upplevs det ofta som bättre än att delta. Å andra sidan 

kan detta vara en åsikt av konsumenter som inte provat göra det själv och därmed svara 

utifrån ett perspektiv där den egna ansträngningen eftersträvas att minimeras. En 

parallell skulle kunna göras mellan den breda oron till varukvalitén inom matvaruhandel 

(Cho, 2011; Hansen, 2008; Pechtl, 2003) som senare motbevisas efter köpet och 

resulterar i nöjda kunder (HUI, 2014, s. 21). 

 

Vid medskapandet upplever konsumenten en rad olika känslor, varav många som kan 

vara positiva. En av dessa känslor är att vara kreativ, vilket är en faktor som 

självskapande ger upphov till (Dahl & Moreau, 2007, s. 360). Det kreativa inslaget i 

färdigställandet av slutprodukten bidrar till att den upplevda kvalitén höjs enligt Troye 

& Supphellen, (2012, s. 43) eftersom konsumenterna adderar värde på maten eftersom 

de själva tillrätt den. Utöver det har andra studier identifierat matlagning som ett område 

som erbjuder möjligheter till kreativa utsvävningar (Xie et al., 2007, s. 120). Detta 

eftersom matlagning är en syssla som sträcker sig från enkla till mer avancerade 
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maträtter vilket i sin tur kräver olika förkunskaper. Det innebär att oavsett kunskapsnivå 

finns det något alla kan bemästra att tillreda samt möjligheter till kreativa utsvävningar. 

 

Att implementera konsumenten i värdeprocessen är ett område på frammarsch (Varge & 

Lusch, 2004) där nya idéer kontinuerligt främjar utvecklingen. Genom att överlåta 

färdigställandet till konsumenten förskjuts den slutgiltiga produktförädlingen ifrån den 

traditionella butikshyllan till konsumentens hem (Xie et al., 2007, s. 119). Forskningen 

om att integrera konsumenter i värdeskapande processen är utförlig, men i en 

matkassekontext är den oansenlig. Det är därför svårt att veta ifall Troy & Suppehellens 

(2012) studie kommer att bekräftas med hjälp av vår studie. 

3.9 Modell  

För att ge en övergripande bild över de faktorer som påverkar konsumentens 

köppreferenser har vi valt att presentera en modell. Modellen är skapad av Huang & 

Oppewal (2006, s. 336) och illustrerar på ett enligt oss översiktligt vis sambandet 

mellan konsumenternas helhetsupplevelse av digital mathandel och 

shoppingpreferenser. Den ackumulerade upplevelsen av de fyra variablerna som har en 

direkt påverkan på köppreferenser kommer utgöra grunden för konsumentens val av 

konsumtionskanal och ifall den digitala handelskanalen kan överträffa den fysiska. 

Nedan illustreras deras konceptuella modell: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Påverkan på online-konsumenters köppreferenser (Huang & Oppewal 

2006) 

Huang & Oppewals (2006) modell ämnar förklara konsumentens helhetsupplevelse av 

digital mathandel. Modellen strävar efter att utgöra ett förklaringsverktyg där 

konsumenternas totala värdeupplevelse vid köp av mat online jämförs med traditionella 

inköp. Utfallet baseras på om den totala värdeupplevelsen som Woodruff (1997) 

beskrivit anses som högre vid digital mathandel, eller ej. Detta genom att utmejsla fyra 

huvudkategorier som rymmer det av författarna och tidigare forskning mest väsentliga 
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faktorerna vid val av handelskanal. De fyra huvudkategorierna är i likhet med 

teoriavsnittets kronologi. Huang & Oppewals (2006) har även identifierat och undersökt 

ett antal indirekta faktorer för att undersöka deras inverkan på de direkta faktorerna. De 

direkta och indirekta faktorerna går att utläsa i tabellen nedan: 

Tabell 2: Uppdelning av ämnesområdet digital mathandel (Huang & Oppewal, 

2006) 

Direkta faktorer Indirekta faktorer 

Upplevd kostnad Leveranskostnad & resande 

Upplevd bekvämlighet Resande & disponibel tid 

Upplevd glädje Disponibel tid & resans syfte 

Upplevd risk Resans syfte 

 

Vi har valt att fokusera på de fyra direkta faktorerna ur modellen som utgörs av den 

upplevda kostnaden, bekvämligheten, glädjen och risken. Anledningen är att vi avser att 

förenkla modellen för att underlätta förståelsen av den. Avsikten är att anpassa modellen 

för att i högsta mån möjliggöra studiens syftesuppfyllnad “... att komplettera nuvarande 

forskning om digital mathandel genom att undersöka de värden konsumenten upplever 

vid konsumtion av den färdiga matkassen.“. De indirekta faktorerna har vi valt att 

inkludera i den direkta faktor vi avser mest lämpad. Det medför självfallet svårigheter 

vid kategoriseringen av exempelvis en variabel som tid, som med fog kan klassificeras 

som såväl bekvämlighetsrelaterad som kostnadsbaserad. Dock framgår det i teorikapitlet 

inom vilket område olika aspekter har sorterats in i. 

Modellen erbjuder ett översiktligt förklaringsverktyg för att förstå konsumenter. Enligt 

oss är modellen effektiv och ger en uppfattning om hur konsumentbeteende inom digital 

mathandel fungerar. Däremot finns det faktorer som gör att modellen blir svår att 

applicera på den svenska marknaden. För det första är modellen uppbyggd för att mäta 

fullskalig digital mathandel (Huang & Oppewals, 2006, s.335) och ej den färdiga 

matkassen. Det medför det att modellen enligt oss möjligtvis saknar förklaringsvariabler 

för att kunna lämpas vid en liknande undersökning av färdiga matkassar. För att fullgöra 

studiens syfte och komplettera nuvarande forskning ämnar vi vidareutveckla denna 

befintliga modell och tillfoga en ytterligare variabel. 

3.9.1 Reviderad modell 

Den tidigare forskningen inom e-handel av livsmedel som exempelvis: Huang & 

Oppewal (2006); Robinson et al., (2007); Fernie et al., (2010); Keh & Shieh, (2001); 

Delaney-Klinger et al., (2003) med flera, har samtliga haft sin utgångspunkt i en 

livsmedelshandel online där konsumenterna blivit erbjudana ett fullskaligt 

varusortiment. Då matkassen innehåller endast ett fåtal speciellt utvalda matvaror som 

tillsammans med de medföljande recepten möjliggör för konsumenten att tillaga en 

komplett måltid (Moskin, 2013), kan det vara aktuellt att integrera fler faktorer som kan 

komma att påverka konsumentens shoppingpreferenser. Till följd av det har vi valt 

inkludera faktorn självskapande som presenterades av Troy & Suppehellen (2012), i en 

matkassekontext, till den befintliga modellen. Detta eftersom konsumenten i samband 

med den färdiga matkassen får en aktiv inverkan på slutprodukten och är en viktig del i 

den värdeskapande processen. Därför är det enligt oss rimligt att komplettera Huang & 

Oppewals (2006) modell med självskapande för att kunna undersöka vår utvalda 

frågeställning. 
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Inslaget av konsumentens möjlighet till självskapande i produkten har visat generera en 

högre tillfredsställelse med slutprodukten (Troy & Suppehellen, 2012; Norton et al., 

2012;Moisio et al., 2013; Xie et al., 2007; Dahl & Moreau, 2007). Samtidigt som det 

krävs en balansgång i antalet påverkbara faktorer konsumenten kan styra för 

förädlingsprocessens utfall (Bendapudi & Leone, 2003; Xie et al., 2007). Detta i 

kombination med konsumenters mänskliga förmåga att övervärdera den egna insatsen 

(Paulhus et al., 2003, s. 890) har inspirerat oss att undersöka om självskapande kan 

inkluderas som en femte variabel till Huang & Oppewals (2006) modell. Att applicera 

denna forskningsgren till modellen anser vi lämpligt och gör modellen mer anpassad till 

en färdig matkassekontext. Till följd av att denna faktor bidrar till att produktens kvalité 

upplevs som högre (Troye & Supphellen, 2012, s.44) anser vi att denna skiljer sig från 

de upplevda kostnaderna, bekvämligheterna, nöje och risker som konsumenterna 

upplever. Den reviderade modellen illustreras nedan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Matkasse-konsumenters köppreferenser, konceptuell modell 

Genom att nyttja denna reviderade modell kommer vi att undersöka de faktorer som får 

konsumenter att nyttja den färdiga matkassen. Genom att infoga variabeln 

självskapande anpassar vi modellen efter studiens syfte och hoppas således underlätta 

studien att utvinna relevant analysunderlag vid empiriinsamlingen. Modellen kommer 

utgöra ramverket för studiens empiriinsamling.  
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4. Praktisk metod 
Avsnittet avser att motivera och redogöra hur vi praktiskt har gått tillväga för att 

genomföra studien. Inledningsvis kommer valet av forskningsdesign och urvalet av 

respondenter att beskrivas samt motiveras. Vidare kommer insamlingen av studiens 

empiri att beskrivas samt tillvägagångssättet när materialet senare har bearbetats och 

analyserats. Avslutningsvis kommer de etiska riktlinjerna vi har valt att följa återges.  

 

4.1 Forskningsmetod  

Som tidigare nämnts i den teoretiska metoden (se 2.5) genomförs empiriinsamlingen till 

studien med hjälp av en kvalitativ forskningsdesign. Studien grundas utifrån vår 

problemformulering ”Vilka är de faktorerna som gör att konsumenter väljer att 

konsumera färdiga matkasselösningar online?” som syftar ”… undersöka de värden 

konsumenten upplever vid konsumtion av den färdiga matkassen”. På grund av att vi 

ämnar undersöka varför konsumenten väljer den färdiga matkasselösningen har vi valt 

att genomföra en fallstudie. 

 

Fallstudier är enligt Yin (2006, s.17) lämplig att använda om frågorna ”hur” eller 

”varför” ställs, eftersom denna typ av studie ämnar generera en helhetsbild över ett 

specifikt fall. Syftet är att undersöka de viktiga dragen i det specifika fallets natur 

(Bryman, 2011, s.84). Det innebär att vi i detta fall ämnar isolera och förstå de 

konsumenter som vi undersöker. Vilket i sin tur innebär att konsumenters upplevelser 

utanför fallstudien ramverk varken kommer, eller eftersträvas att, undersökas. Det 

specifika fallet kan vara en viss del av samhället, en viss organisation, en specifik familj 

(Bryman, 2011, s.73) eller en mindre avgränsad grupp individer (Patel & Davidson, 

2011, s.56) vilket är fallet i studien. Forskningsdesignen underlättar för forskarna att 

studera helheten och det meningsfulla i de verkliga händelserna, vilket möjliggör en 

förståelse för sociala företeelser på en djupare nivå (Yin, 2006, s.18). Till följd av att 

denna studie baseras på en hermeneutisk kunskapssyn och en konstruktivistisk 

verklighetssyn (se avsnitt 2.3) eftersträvas en djupare förståelse för konsumenternas 

egna upplevelser av den färdiga matkassen. Vilket enligt oss legitimerar valet av en 

fallstudie, då forskningsdesignen lämpar sig för studiens syftesuppfyllnad. 

Respondenterna vi har valt att använda tillhör alla en grupp individer som har valt att 

konsumera den färdiga matkasselösningen och utgör i detta sammanhang vårt fall. Även 

valet av en kvalitativ studie är enligt Bryman (1997, s.77) lämpligt då vi som forskare 

vill förstå vissa händelser, handlingar, normer och värden utifrån den studerade 

personens egna perspektiv, vilket bygger på viljan att återge händelser genom 

intervjupersonens egna ögon. 

 

4.2 Urval 
Studiens litteraturinsamling, vetenskapliga angreppssätt, kunskapssyn och andra 

vägledande val för studiens utformning utmynnar tillsammans i att välja en lämplig 

urvalsgupp att undersöka (Johansson Lindfors, 2003, s. 91). Den kvalitativa 

utformningen av studien medför att antalet respondenter kan vara relativt lågt, mellan 5-

8 ifall intervjuerna är långa, till följd av att en alltför stor respondentgrupp riskerar att 

generera en ohanterbar mängd data att bearbeta och sammanställa (Trost, 2005, s. 123). 

Introduktion 
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Metod Teori Praktisk 
Metod 

Empiri och 
Analys Slutsats 
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Lämplig mängd respondenter är svår att avgöra (Bryman, 2011, s. 190) och vår studie 

har landat i 15 intervjuer med en längd av 15-25 minuter vardera. När syftet är att bidra 

till en ökad förståelse, i likhet med vår studie, kan i somliga fall en enda respondent 

räcka (Trost, 2005, s. 122). Studiens empiriinsamling avslutades efter att 15 intervjuer 

var genomförda och berodde på att en empirimättnad uppnåtts.  På samma vis som en 

teoretisk mättnad uppstår under litteratursökningsprocessen (se 2.8) upplevde vi en 

empirimättnad under intervjuförfarandet. Vid den tolfte intervjun upplevde vi att nytt 

informationsunderlag drastiskt minskade att utvinnas. För att säkerställa att detta var en 

korrekt iakttagelse utfördes ytterligare tre intervjuer och uppfattningen bekräftades. 

Därmed upphörde empiriinsamlingen, vilket är i linje med grundad teori (se avsnitt 

4.5.2) som innebär att ny användbar empiri uteblir att utvinnas, trots att fler 

respondenter intervjuas (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 202). 

 

Till följd av studiens frågeställning har respondenterna behövt uppfylla två enkla, men 

absoluta, kriterier och valet av respondenter har därmed skett med en urvalsram 

(Bryman, 2011, s. 190). Urvalsramen har utgjorts av: (1) Respondenter måste nyttja 

eller tidigare nyttjat den färdiga matkassen (2) Respondenten är villig att delge sina 

tankar och känslor kring användandet av den färdiga matkassen. Till följd av de 

specifika kriterierna och studiens forskningsdesign har ett icke-slumpmässigt urval 

tillämpats genom att vi som forskare selektivt valt ut respondenter som vi anser gagna 

studiens syftesuppfyllnad (Johansson Lindfors, 1993, s. 95). Ett annat tillvägagångssätt 

är slumpmässigt urval, vilket lämpar sig när studien ämnar undersöka ett stickprov av 

den generella populationen (Patel & Davidson, 2011, s. 56). Det hade förmodligen 

utgjort urvalstekniken ifall inte studiens syftesuppfyllnad fodrade specifika 

respondenter. Valet av icke-slumpmässigt urval grundade sig istället på fördelen med att 

kunna uppsöka en förtjänstfull kontaktyta med respondenterna, vilket utgjordes av 

utlämningsstället. 

 

Genom att konfrontera konsumenterna vid utlämningstillfället bestod urvalet av ett 

bekvämlighetsurval. Det innebär att de respondenter som finns tillstädes och uppfyller 

urvalsramen också blir utvalda (Bryman, 2011, s. 204f). Valet av bekvämlighetsurval 

grundades av fyra anledningar. För det första, som ovan nämndes, sker varuutlämningen 

på en specifik veckodag vilket gör de olika tillfällena att stöta på respondenter sällsynt 

och därför en effektiv kontaktyta att nyttja. För det andra fick vi ej utdrag av kundlistor 

och vi antog dessutom att svarsfrekvensen hade varit betydligt sämre ifall ingen initial 

kontakt upprättats i butiken. För det tredje utgör den färdiga matkassen enbart runt en 

halv procent av dagligvaruhandeln (HUI, 2014) vilket medför att uppsökandet av 

respondenter på annat vis skulle vara förknippat med mycket arbeta för att hitta friviliga 

respondenter inom urvalsramen. Slutligen anser vi att bekvämlighetsurval var lämpligt 

eftersom respondenternas kön och ålder inte var av intresse. Anledningen till detta är att 

den färdiga matkassen, i samtliga fall hos våra respondenter, konsumerats av minst två 

personer och att den färdiga matkassen präglas av dualism. Det innebär att 

respondenterna fyllt en roll av språkrör för ett hushåll, snarare än som en privatperson 

och att variabler som kön och ålder därför varit av ringa intresse för studiens 

syftesuppfyllnad. 
 

Utifrån dessa förutsättningar kontaktade vi två stora dagligvarubutiker i Umeå för att få 

tillträde till en kontaktyta med lämpliga respondenter. Genom att ansöka om tillstånd av 

aktuella aktörer att närvara vid utlämningstillfällena möjliggjorde vi ett möte med 

respondenter inom urvalsramen (Dalen, 2015, s. 41). Vi fick möjligheten att närvara vid 



38 

 

utlämningen av den färdiga matkassen vid två tillfällen under utlämningstiden 15-19 på 

måndagar. Det har för studien inneburit att tidsaspekten gjort att vi enbart valt två 

tillfällen att insamla respondenter (Bryman, 2011, s. 202). Under tiden vid utlämningen 

fick vi möjlighet att ställa frågor till personalen. En intressant fakta som framkom var 

att över 90 procent av de som använde matkassen valde att hämta den i butik och att 

antalet som fick den hemkörd var väldigt litet. 
 

Ett 80-tal potentiella respondenter tillfrågades varav ett 30-tal godtog att bli intervjuade. 

Konsumenterna som valde att delta i studien fick med sig ett dokument som förklarade 

studiens syfte och fungerade som påminnelse (se appendix I). Att många potentiella 

respondenter avböjde medverkan kategoriseras som bortfall. Bortfall innebär enligt 

Bryman (2011, s. 202) att tilltänka respondenter avböjer att svara. Två veckor senare, 

det långa tidsspannet till följd av påskhelgen, genomfördes telefonintervjuer tills femton 

respondenter ihopsamlats. Bortfallet från de ursprungliga 30 var, som väntat, 

närvarande även här vilket medförde att 25 respondenter kontaktades tills 15 intervjuer 

var genomförda. Under intervjuförförandet fick vi mycket hjälp av att respondenter 

tipsade om vänner som använde den färdiga matkassen och föreslog oss att kontakta 

dessa. Det medförde att tre respondenter (E, F & J) tillkom och dessa respondenter är 

dessutom de tre respondenter som väljer att få matkassen hemkörd till dörren.  De 

övriga fem som ej uppringdes fick ett privat textmeddelande där de tackades för att de 

var villiga att delta, men att behovet för fler respondenter ej längre fanns. 

4.2.1 Arvode 

För att uppmuntra respondenterna att medverka erbjöds de en symbolisk ersättning, för 

att öka sannolikheten för medverkan. Respondent har som tack för sin medverkan 

tilldelats en Trisslott som arvode. Att erbjuda potentiella respondenter en lott som 

arvode kan enligt Johansson Lindfors (1993, s. 113) utgör en effektiv motivationsfaktor, 

till följd av möjligheten till ett positivt utfall. Anledningen var att vi ansåg att 

respondenterna generellt skulle se detta som mer spännande ersättning än motsvarande 

monetära summa i kontanter, det vill säga 30 svenska kronor. Vid undersökningar av 

alla typer är det viktigt att finna lösningar som ger respondenten incitament att besvara 

frågorna (Holme & Solvang, 1997, s. 173) och Trisslotten utgör enligt oss en effektiv 

motivationsfaktor i relation till kostnaden. Huruvida ersättningsmetoden vi nyttjat håller 

en etisk nivå disskuteras vidare i senare kapitel (se Etik 4.6). 

4.3 Intervjuförfarande 

4.3.1 Utformning av intervjuguide 

För att besvara studiens frågeställning valdes en semi-strukturerad intervjuform. Det 

innebär att vi har valt att styra ämnesvalet för frågorna, samtidigt som respondenten fritt 

får ge uttryck för sina åsikter (Dalen, 2008, s. 34). Behovet av att inte helt lämna 

frågorna öppna grundades mycket av intervjumetodsvalet som bestod av 

telefonintervjuer. Frågorna har utformats för att täcka de teoretiska områden vi ämnar 

undersöka. Därefter har frågorna utformats för att vara relevanta utefter det teoretiska 

ramverk som studiens teoriavsnitt utgör. Frågorna har haft en inom metodikfältet 

omnämnt som ostrukturerad karaktär (Trost, 2010, s. 40) där respondenten inte haft 

några fasta svarsalternativ. Valet av intervjustruktur motiveras av att den semi-

strukturerade intervjuformen erbjuder respondenten att ge utförliga svar på frågorna 

utan att avvika från ämnet (Bryman & Bell, 2005, s. 361). Med det semi-strukturerade 

intervjuupplägget som grund har sedan, vid uppfattat behov från vår sida, 

kompletterande frågor ställts. Det har utförts ifall vi haft fog att anta att respondenten 
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inte förstått frågan eller på annat vis misslyckats med att besvara frågan.  Intervjuguiden 

har varit standardiserad (Trost, 2010, s. 39) vilket innebär att frågorna har varit 

detsamma för samtliga respondenter, men att specifika följdfrågor ställts vid behov.   

 

Intervjumallen har eftersträvat att inte styra respondentens svar efter något syfte. Det 

inkluderar att undvika ledande frågor (Ejvegård, 2003, s. 61), begränsa frågor med 

enkom två utfall (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 214) samt att balansera mängden frågor 

på ett lämpligt vis (Trost, 2010, s. 71). Utifrån detta utformades intervjumallen (se 

appendix II) efter dessa riktlinjer, vilket i sin tur bygger på det ämnesområden vi valt att 

inkludera i studiens teoridel (se tabell 1). Frågorna är utformade för att ge respondenten 

möjlighet att utveckla sina tankar, känslor och upplevelser. Frågornas uppbyggnad 

eftersträvar att uppfatta konsumentens subjektiva åsikter i ämnet, där inget svar eller 

åsikt är fel eller konstigt. Frågornas karaktär bygger på studiens hermeneutiska upplägg 

(se avsnitt 2.3) där förståelse (Johansson, 2003, s. 96) för respondenten känslor är 

frågornas primära syfte. 

 

Intervjuerna inleddes med att studiens syfte presenteras för respondenterna, samt att 

informera om att deras svar och identitet behandlas anonymt. Detta med anledning till 

att få respondenten att känna sig avslappnad och bekväm (Ejvegård, 2003, s. 50f). 

Vidare börjar intervjun med några inledande frågor för att insamla 

bakgrundsinformation. Sedan övergår intervjun till att ställa frågor som baseras på de 

fem områden vi valt att undersöka: kostnader, bekvämlighet, nöje, risk samt 

självskapande. Intervjun avslutades med att respondenten fritt fick föreslå 

förbättringsmöjligheter. Även denna fråga kan i ett senare led återknytas till något av de 

fem undersökta områdena, eftersom respondenten exempelvis kan utge ett svar med klar 

förankring i bekvämlighet, som huvudsaklig förbättringsåtgärd. 

4.3.2 Genomförande av testintervjun 

Innan den första intervjun genomfördes två testintervjuer som förberedelse. Att 

genomföra testintervjuer är ett måste i sammanhanget och medför att intervjuguidens 

validitet testas, samt att vi som intervjuare får värdefull träning (Dalen, 2015, s. 40). 

Genom att utföra en testintervju kunde vi bilda en uppfattning huruvida frågorna höll 

rimlig kvalité, var ledande samt om respondenten förstod frågorna. De två 

testintervjuerna genomfördes och brister i intervjuguiden, samt i vårt eget förfarande, 

uppdagades vilket sedan korrigerades inför de övriga intervjuerna. Enligt forskningssed 

skall inte försöksintervjuer enligt Trost (2010, s. 144f) användas i studier vilket vi 

såldes följde. Att genomföra en intervju är ett hantverk som är vanskligare än vad 

många tror och det finns många intervjufäller som enligt Ejvegård (2003, s. 50ff) bör 

undvikas. Bland de vanligaste misstagen återfinns exempelvis att tala snabbt och/eller 

otydligt, ge ett dåligt första intryck samt att av misstag avbryta respondenten. 

 

Vid kvalitativa studier bör alltid intervjuerna spelas in med ett tekniskt hjälpmedel 

(Dalen, 2015, s. 37). Detta utfördes med hjälp av applikationen Type-A-Call som finns 

tillgängligt via Appstore för 95 kronor. Valet att nyttja denna applikation grundades i att 

den möjliggör att spela in intervjun utan att nyttja telefonens högtalarfunktion. Till följd 

av detta kunde vi använda hörlurar under intervjun vilket är bekvämt samt underlättar 

möjligheten att föra anteckningar samt säkerställer en god ljudkvalitet för båda parter. 

Testintervjuerna utfördes även de med telefonintervju för att sedan lyssnas igenom och 

analysera förbättringsåtgärder. Valet att använda intervjuutrustningen även under 

testintervjuerna grundades i att skapa en förståelse för utrustningens funktionalitet och 

bekanta oss med denna. Under testintervjuerna uppdagades att några av frågorna 
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upplevdes som ledande, samt att vårt eget agerande inrymde förbättringsmöjligheter. 

Framförallt märkte vi svårigheten att veta när respondenten var klar med sitt svar och 

när denne letade efter ord, något vi bar med oss vid de övriga intervjuerna. 

 

Testintervjuerna utfördes enligt ett bekvämlighetsurval där två bekanta till oss 

tillfrågades och vi således visste att vi skulle få frågorna besvarade (Bryman, 2011, s. 

204). Dessa uppfyllde kriterierna, eftersom de nyttjade den färdiga matkassen, samt 

medförde att vi efter avslutad intervju även kunde diskutera med dem vad de ansåg om 

frågorna. Generellt var de nöjda med frågorna, men efterlyste en förenkling av 

intervjumallens språk, då somliga facktermer återfanns i frågorna, vilket kunde vara en 

källa till missförstånd enligt dem. Vi ansåg detta vara en konstruktiv kritik och vi valde 

att följa deras rekommendationer. Testintervjuerna pågick i ungefär 20 minuter vardera 

och genomfördes under påskhelgen veckan innan intervjuerna vecka 16. 

4.3.3 Genomförande av intervjuer 

Under den initiala kontakten vid utlämningsplatsen av matpåsarna godtog 

respondenterna att vid ett senare skede bli uppringd under vecka 16. De respondenter 

som var villiga att delta fick då specificera under vilka tider de var disponibla för 

uppringning (se appendix I). Att be respondenterna att själva ange en lämplig tid för 

intervjuförfarandet grundades dels på viljan att effektivisera processen genom att inte 

försöka nå de tillfrågade under tider de ej var disponibla. Dessutom var detta en åtgärd 

för att undvika att kontakta respondenten under tider som ej uppskattades, vilket kan 

vara förargelseväckande. 

 

Inför intervjuerna och i samband med den första kontakten genomfördes en rad åtgärder 

för att tydliggöra för respondenterna om intervjuernas syfte, samt säkerställa studiens 

fristående ställning. Detta förklarades muntligt vid första kontakten samt att varje 

respondent fick med sig en skriftlig påminnelse (se appendix I). Påminnelsen bestod av 

en kort beskrivning om vilka vi som uppsatsförfattare är, studiens syfte samt om vilken 

vecka telefonkontakten skule ske. Det första mötet såg vi som väldigt betydelsefullt för 

studiens utfall, vilket medförde att vi noggrant förberedde oss. Det inkluderar att ha 

lämplig klädsel (Trost, 2010, s. 77), tydlig information om studiens syfte och garanterad 

sekretess för respondenterna (Dalen, 2015, s. 24f). Vidare hyste vi förhoppningen att 

tiden mellan första kontakten och intervjun skulle medföra att respondenterna, medvetet 

eller undermedvetet, reflekterat över sin konsumtion av den färdiga matkassen och 

således själva förberett sig. Avslutningsvis finns intervjuerna samt deras längd 

illustrerade i tabell 2 nedan samt den kodning vi gett dem. 

Tabell 3: Tidsåtgång intervjuer 

Intervjuperson A B C D E F G H 

Tidsåtgång  15 min 19 min 18 min 22 min 16 min 22 min 16 min 15 min 

         Intervjuperson I J K L M N O 
 

Tidsåtgång 21 min 18 min 16 min 20 min 15 min 22 min 25 min 
 

 

Samtliga 15 intervjuer har skett genom telefonintervju under framförallt vecka 16. Att 

använda telefonintervju som metod är fördelaktigt ur kostnadssynpunkt samt tidsåtgång 

(Bryman & Bell, 2011, s. 494). I denna studie var framförallt tidsaspekten viktig, 

eftersom det hade fodrats väldigt mycket energi att stämma träff med femton unika 

respondenter under tider som passade dem och på en överenskommen plats. Utöver det 

saknar vi tillgång till bil, vilket i kombination med tidsaspekten medförde att 
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telefonintervju ansågs som den mest lämpade metoden. Genom att utföra telefonintervju 

mister vi värdefull icke-verbal kommunikation i form av kroppsspråk och dylikt (Dalen, 

2015, s. 42f). Detta är en avvägning vi, med ovanstående argumentation om valet av 

telefonintervju, får räkna med. Däremot hade det varit fördelaktigt med ett personligt 

möte, eftersom materialet i ett senare skede skall tolkas (Trost, 2010, s. 147), vilket i 

kombination med studiens hermeneutiska kunskapssyn hade tjänat på en bättre 

kontaktyta än telefon. 

 

Arbetsfördelningen skedde genom att Bergström intervjuade åtta stycken och Solhall 

sju stycken respondenter. När intervjun var genomförd utfördes transkriberingsarbetet 

(se 4.5.1) omgående. Valet att dela lika på ansvaret vid insamlingen och 

transkriberingen av intervjuerna grundades i att vi upplevde liknande kompetens inom 

området och vi såg även fördelar med att båda fått utföra intervjuer. Däremot har vi 

båda lyssnat igenom de intervjuer som ej personligen utförts, för att ta fasta på intryck i 

respondentens svar, som transkriberingen ej varit möjlig att förmedla. Det är av särskilt 

vikt vid telefonintervjuer att försöka utläsas information utifrån tonfall, eftersom 

möjligheten till icke-verbal kommunikation inte går att utvinnas (Dalen, 2015, s. 42). 

 

Väl medvetna om metodens begränsningar, eftersträvade vi att försöka ta tillvara på de 

känslor och uttryck vi fick ta del av. Under intervjun fördes anteckningar (Dalen, 2015, 

s. 70) för att nedteckna våra egna tankar och reflektioner under intervjun. Vidare 

spelades samtalet in för att senare vid transkriberingen kunna ta tillvara på viktiga 

aspekter som tonläge, humör och ordval (Trost, 2010, s. 74). Vi själva upplevde under 

intervjuprocessen att det första mötet med respondenterna fått en positiv effekt när de 

hade “ett ansikte” på den på andra sidan luren. Detta medförde att vi upplevde att 

respondenterna kände sig avslappnade och svarade öppenhjärtat på våra frågor. Vi 

upplevde även att många var extra medgörliga eftersom vi intervjuade i egenskap av 

studenter. 

4.4 Kritik mot primärkällor  
Studien har enligt oss ingen anledning att misstro respondenternas besvarande av 

intervjufrågorna. Med det sagt fodrar svaren ändock en kritisk granskning, då en 

människas verkliga svar och faktiska agerande ofta kan skilja sig åt (Ejvegård, 2003, s. 

59f). Det innebär att respondenterna kan tendera att svara på frågorna utan att kritiskt 

reflektera över vad som frågas efter. Detta kan exempelvis innebära att respondenten 

negligerar vissa positiva aspekter med den färdiga matkassen och tillskansar sig själv 

äran. Exempelvis belyser Paulhus et al., (2003) artikel “The over-claiming technique: 

Measuring self-enhancement independent of ability” hur människor ofta omedvetet 

övervärderar sin egen prestation. I studiens kontext kan det innebära att respondenter 

undervärderar den färdiga matkassen och det värde som inkluderas. För att undvika 

detta har vi eftersträvat att först förklara studiens syfte och upplägg, för att uppmuntra 

respondenten att analysera den färdiga matkassen innan frågan besvaras. Detta är 

synnerligen viktigt i en kvalitativ intervju där tolkning av respondentens svar kommer 

utgöra en central del för studiens slutsatser (Dalen, 2015, s. 121). 

 

En faktor som fodrar vidare kommentar är att respondenterna på förhand kände till 

studiens syfte. Genom att upplysa respondenten om studiens syfte intar vi som forskare 

en roll som tål att studeras närmare. Enligt Kvale & Brinkmann (2009, s. 48f) intar 

forskaren antingen en grävande- eller observerande roll. Den grävande rollen innebär att 

forskaren använder verktyg för att utvinna den information som fodras för studiens syfte 
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och således aktivt letar efter fynd från empirin som insamlas. Vid ett sådant förfarande 

finns en risk att forskaren kontaminerar svaren, eftersom forskaren fyller en aktiv 

funktion i informationsutvinningen. Den andra varianten är att inta en mer observerande 

roll i jakten på empiri. Den typen av forskningsroll försöker att få en inblick i sociala 

företeelser och normer, men eftersträvar att göra detta utan att själv påverka 

observationen.  

 

Enligt dessas olika rollbeskrivningar nyttjade vi genom att upplysa respondenten en 

grävande roll, där vi upplyst respondenten vad vi letar efter redan innan intervjun 

startat. Genom att göra detta är det möjligt att vi tangerar, eller i vissa fall överskrider, 

det Bryman (1997, s. 137) benämner som intervjuns ekologiska validitet. Det innebär 

ifall respondenten faktiskt har den kunskap som krävs för att besvara frågorna som 

ställs. Detta översätts i vår studie till ifall konsumenterna faktiskt har någon aktiv åsikt 

om den färdiga matkassen, eller ifall detta är något som vi med våra intervjuer gräver 

fram och själva skapar. Den ekologiska validiteten går att likna med den kända 

Hawthorneffekten där det faktum att en persons beteende studeras och belyses kan 

resultera att personen faktiskt ändrar sitt beteende/upplever en förändring (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 11, 116f). Det skulle kunna illustreras av att respondenterna uppger 

förändringar och effekter genom konsumtion av den färdiga matkassen, som de enbart 

uppger eftersom de vet att vi efterfrågar det, men som i vår frånvaro inte skulle kunna 

identifieras. Således finns en risk att vi omedvetet kontaminerat respondenternas svar. 

För att undvika detta har frågornas utformning eftersträvat en öppen karaktär, där 

dikotomier och ledande frågor undvikits i hög utsträckning. Vi hoppas således att 

informationsutvinningen i intervjugenomförandet skett på ett mer observerande, snarare 

än grävande, tillvägagångssätt men att vår egen påverkan på respondenterna ej helt kan 

förbises vid analys av empirin.  

 

Med dessa svårigheter omnämnda hoppas vi ändå kunna utläsa respondenternas svar på 

ett tillförlitligt sätt. En av de främsta anledningarna till varför vi anser respondenternas 

svar som gångbara är eftersom frågorna som ställts inte berör känsliga ämnen eller är 

politisk laddade. Frågor av känslig dignitet medför en större felkälla genom att 

respondenten svarar något felaktigt, till följd av illa genomtänka svar eller uppsåtligt för 

att dölja något. 

4.5 Hantering av insamlad data 

4.5.1 Transkribering av intervjuer 

De intervjuer som genomförts och spelats in transkriberades direkt efter att intervjuerna 

var utförda. Detta för att arbetsprocessen skulle vara effektiv och intryck från intervjuen 

skulle vara färskt i minnet (Dalen, 2015, s.71). Transkriberingen av intervjuerna ger oss 

som forskare möjlighet att bevara intervjupersonernas formuleringar och hur de 

uttrycker sig, för att sedan på ett djupgående sätt kunna analysera materialet (Bryman, 

2012, s.429). Även om transkriberingen är en mycket tidsödande process, så är det 

enligt Dalen (2015, s.69) viktigt att forskaren utför denna själv, eftersom det är en 

enastående möjlighet att lära känna materialet. Mot denna bakgrund utfördes både 

transkriberingen och intervjun av samma person, vilket enligt Kvale & Brinkmann 

(2009, s.180) även ger oss som forskare möjlighet att utvärdera vår egen intervjuteknik 

och se potentiella förbättringsmöjligheter.  

 

Materialet transkriberades genom att de ljudfiler som erhållits via programmet Type A 

Call överfördes till en persondator. Ljudfilerna spelades sedan upp i långsammaste 
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hastighet i gratisprogrammet VLC media player. Genom att använda detta program 

kunde en 20 minuters intervju spelas upp i en tre gånger så långsam hastighet, vilket 

medförde att en korrekt transkribering kunde genomföras tidseffektivt. Den 

långsammare uppspelningen möjliggjorde en detaljerad transkribering, utan att ständigt 

behöva pausa uppspelningen. Vilket effektiviserade transkriberingsprocessen genom att 

en 20 minuters intervju kunde transkriberas på cirka 60-90 minuter. För att ytterligare 

underlätta denna tidskrävande process utfördes transkriberingen kontinuerligt under 

arbetsprocessen, vilket resulterat i en effektivare arbetsgång. Transkriberingen var en 

tidsdödande process, som vi valt att genomföra då vi anser denna vara essentiell för 

uppsatsens kvalité samt för att resultaten vi kommer att presentera har ett fundament, 

som ökar dess validitet. 

4.5.2 Framställning av empiri och analys 

Det transkriberade materialet har sedan vi sedan valt att analysera utifrån synsättet 

”grounded theory”, hädanefter grundad teori, som enligt Bryman (2012, s.513) är det 

vanligaste sättet att analysera kvalitativ data. Metoden går ut på att den insamlade 

empirin granskas noggrant och bryts ner i mindre beståndsdelar, som sedan sorteras in i 

olika kategorier med gemensamma egenskaper (Nylén, 2005, s.54). Anledningen att vi 

valt att analysera empirin utifrån denna metod är att synsättet är fördelaktigt, eftersom vi 

inte enbart vill testa befintliga teorier utan även finna samband och mening i den 

kontext som undersöks (Kvale & Brinkmann, 2009, s.202). En ytterligare fördel med 

denna metod är att insamlingen av empiri och analysen av denna sker kontinuerligt 

(Nylén, 2005, s.54), vilket är fördelaktigt med hänsyn till studiens snäva tidsram. De 

kategorierna vi valt att dela in det kodade materialet i är enligt de fem faktorer vi 

identifierat som påverkar konsuments köppreferenser vid digital mathandel. Det är även 

i denna ordningsföljd empirin kommer att redovisas. En sådan indelning bör enligt oss 

även göra att läsaren får en tydligare bild över de samband som råder mellan arbetets 

teoridel och den empiri som redovisas. Vid kodningen av materialet har 

transkriberingarna av de utförda intervjuerna använts, vilket har underlättat processen 

och gett en översiktlig bild av det insamlade materialet. Till följd av den tydliga 

strukturen underlättades arbetsgången genom att vi kategoriserade respondenternas svar 

under de olika kategorierna. 

  

Vi som uppsatsförfattare har valt att presentera empirin och analysen av denna i samma 

avsnitt. Valet bygger på åsikten att detta kommer att höja läsbarheten, då upprepningar 

undviks och texten får en mer följsam struktur. Således undviker vi ett potentiellt 

problem med en separat empiridel, som enligt Nylén (2005, s.16) kan bli alltför 

detaljerad och påverka studiens läsbarhet negativt. Resultatet av detta kan bli att 

empiridelen blir oläst av läsaren, vilket är förödande för forskningens trovärdighet. 

Samtidigt hävdar en del forskare att momenten bör vara helt åtskilda, då rapportens 

empiri ligger till grund för arbetet och bör vara tydligt åtskild från övriga delar. Därför 

blir det viktigt för oss som forskare att även om delarna är sammanflätade, eftersträva 

att på ett tydligt sätt presenterar vad som är vår empiri, för att sedan kunna analysera 

den med studiens teoretiska referensram (Nylén, 2005, s.17). Det är även viktigt att vi 

separerar studiens slutsatser från empiri och analysdelen då detta är två separata 

processer och en blandning av dessa kan påverka arbetets slutliga trovärdighet (Nylén, 

2005, s.23) och därför kommer våra egna slutsatser presenterat i arbetets avslutande del. 

 

Eftersom studien utgörs av ett fall blir det enligt Nylén (2005, s.70f) viktigt att 

resultaten presenteras på ett sådant sätt att forskaren förmedlar en äkta och klar bild av 
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den studerade verkligheten till läsaren. Målet med empirin är att presentera fallets ”röst” 

och genom omskrivna citeringar förmedla dennas helhet till läsaren. Valet att omskriva 

delar av citaten grundar sig i att öka empirins läsbarhet, censurera olämpligt språkbruk 

och slutligen för att värna om respondentens integritet.  Det läggs även ett stort ansvar 

på oss som forskare att vi väljer ut data och framställer denna på ett analysvänligt sätt 

utan att vi förvränger gruppens, användare av den färdiga matkassens, ”röst”. 

4.6 Etik 
Etiken innebär inom forskning att medvetet reflektera över de konsekvenser forskningen 

utgör för deltagare och samhället i stort (Kalman & Lövgren, 2012, s. 9). Vi har genom 

hela processen eftersträvat att genomföra studien på ett etiskt försvarbart vis, vilket 

framförallt har gällt våra respondenter. En del av detta var att tillfråga respondenterna 

om deras vilja att medverka i studien (Dalen, 2015, s. 41) och vid ett nekande svar inte 

utföra något övertalningsförsök. Vi eftersträvar att utföra studien på ett sätt som är 

förenligt med god forskningssed och ej riskerar att tillföra respondenter obehag, känsla 

av utsatthet eller annan eventuell skadeverkan. Respondenterna har behandlats med 

anonymitet och frågornas utformning anser vi inte utgjort någon potentiell risk för 

känsla av utsatthet. Enligt Kemp (1991, s. 37) gäller det att ”Vid forskning på 

människor får vetenskapens och samhällets intressen aldrig gå före hänsynen till 

försökpersonens välbefinnande”. Studien anser vi har genomförts med hänsyn till detta, 

men vi inser också att vår egen värdegrund kan få oss att bortse från vissa etiska 

överträdelser, som kan tyckas som petitesser, men ändock utgör vissa tvivel för studiens 

etiska utförande. Detta eftersom den värdegrund som författarna tolkar informationen 

utifrån, kommer att utgöra referensramen för hur författarna bedömer olika situationer 

(Bryman, 2011, s. 363ff). Med detta i åtanke har vi utvärderat det utförda arbetet och 

funnit framför allt två potentiella etiska tveksamheter i studien som fodrar ett utlåtande. 

 

En etisk tveksamhet är Trisslottens funktion som incitament för att uppmuntra 

respondenter att deltaga i studien. De tveksamheter som omgärdar detta är att vi inte har 

någon förkunskap huruvida någon av respondenterna tidigare upplevt problem genom 

missbruk av spel. Spelberoende är en vedertagen beteendestörning som lätt kan 

återuppväckas genom att respondenten mottar lotter som belöning. Enligt oss går det att 

likställa att ge en lott till en före detta spelmissbrukare med att ge en nykter alkoholist 

en öl som belöning. Trots denna etiska aspekt valde vi att använda detta incitament till 

respondenterna. Med detta sagt anser vi att risken för skada i sammanhanget är väldigt 

liten och att i denna kontext anser vi att ersättningen trots sin potentiella risk fortfarande 

är etiskt försvarbar och dessutom mer uppskattad än en ringa monetär ersättning i 

kontanter. 

 

Den andra etiska aspekten vi vill lyfta fram är att studien ej tar hänsyn till den färdiga 

matkassens klimatpåverkan, något vi själva ser som en mycket viktig aspekt som 

ständigt bör vara närvarande i beslutsfattande. Vi har valt att utelämna denna variabel 

enkom till följd av att vi ej bedömt det som möjligt att implementera denna faktor, utan 

att göra utsvävningar utanför studiens syfte och problemformulering. Det innebär att 

studiens innehåll ej bistår med några riktlinjer om produktkonceptets hållbarhet och 

huruvida det kan minska persontransporter eller på andra sätt uppfylla högskolelagens 

riktlinjer att ”… främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och 

kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social 

välfärd och rättvisa (Högskolelagen § 5)”. Med dessa två potentiella etiska 

tveksamheter i åtanke hoppas och anser vi att studiens etiska nivå är acceptabel. 
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5. Empiri och analys 
Kapitlet avser att presentera de empiriska resultaten av studien och återkoppla detta 

med syftes- och problemformuleringen. Informationsutvinningen från respondenterna 

kommer att redogöras och vägas mot studiens teoretiska referensram. Genom 

redogörelsen kommer vi som författare vara närvarande, men markera när det är våra 

egna antaganden som presenteras. Presentationen kommer att följa den kronologi som 

anammats i teoriavsnittet och således bestå av fem övergripande kategorier. 

 

5.1 Upplevda kostnader 
Vilket tidigare nämnts är kostnadsposten ett mångfacetterat område inom 

konsumentbeteende. Under intervjuerna med respondenterna har tre huvudsakliga 

kostnadsfaktorer eftersträvats att undersökas och därav kommer avsnittet delas upp i 

dessa tre kostnadsfaktorer. De utgörs av konsumenternas (I) upplevelse av varumärkena 

på produkterna i den färdiga matkassen, (II) den monetära kostnadsskillnaden mellan 

matpåse och självständiga inköp samt (III) konsumentens subjektiva värdering av 

kostnaden för hemleverans. Studien är utförd med hjälp av 15 stycken intervjuer och 

respondenterna är namngivna i alfabetisk ordning i den kronologi de blev intervjuade. 

För att erbjuda en liten presentation av respondenterna och ge en referenspunkt till dem 

för vidare läsning kommer de att presenteras i tabellen nedan där svaren på de tre 

kostnadsfaktorerna presenteras. Dessa utlåtanden kommer sedan studeras närmare i de 

olika avsnitten om kostnader. Exempelvis utläses tabellen genom att respondent A är 

negativ till produkterna i den färdiga matkassen, vidare ansåg respondenten att 

matkostnaderna hade ökat. Respondent A uppvisade slutligen en betalningsvilja på 100 

kronor för att få matkassen hemkörd. Med tabellen som utgångspunkt ger vi således en 

liten bild av respondenterna, som kan bäras vidare genom hela avsnittet och som ger en 

inblick i deras relation till matkassen. Nedan illustreras den övergripande uppfattningen 

hos respondenterna vi intervjuat och som senare kommer att beskrivas mer ingående. 

Tabell 4: Sammanställning av respondenternas upplevelse av kostnad 

Intervjuperson A B C D E F G H 

Upplevelse av 
produkterna 

Negativ Positiv Positiv Negativ Positiv Neutral Positiv Neutral 

Upplevelse av 
matkostnader 

Ökat Minskat Oförändrad Minskat Oförändrad Oförändrad Minskat Ökat 

Betalningsvilja 
hemleverans 

100 70 50 100 50 150 100 100 

         Intervjuperson I J K L M N O 
 

Upplevelse av 
produkterna 

Neutral Positiv Positiv Positiv Neutral Positiv Positiv 
 

Upplevelse av 
matkostnader 

Minskat Okat Minskat Ökat Minskat Oförändrad Minskat 
 

Betalningsvilja 
hemleverans 

75 100 100 100 100 100 100 
 

Introduktion Teoretisk
Metod 

Teori 
Praktisk 
Metod 

Empiri och 
Analys 

Slutsats  
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5.1.1 Fasta kostnader 

Under empiriinsamlingen har inom kategorin fasta kostnader den huvudsakliga 

frågeställningen varit att undersöka hur respondenterna upplever det styrda varuutbudet 

i den färdiga matkassen. Tidigare studier om digital mathandel har identifierat 

svårigheter för aktörer att bli konkurrenskraftiga, till följd av att de inte lyckats matcha 

den fysiska matvaruhandelns utbud av varor. Vid intervjuerna framkom att 

respondenterna inte upplevde denna problematik som speciellt närvarande. Det förekom 

att respondenter uppvisade ett missnöje på grund av avsaknaden av närproducerade 

produkter eller motsatte sig att grädde och crème fraiche var lågfettprodukter.  Trots att 

det övergripande omdömet var positivt, illustrerar respondenternas svar den problematik 

tidigare forskning identifierat när valfriheten av varumärken och innehåll kommer i 

kläm till följd av konceptets standardisering.  

 

Dessa anmärkningar utgjorde däremot en minoritet och de flesta respondenter upplevde 

ingen problematik till följd av att standardiserade märkesvaror på pasta, kyckling och 

andra basvaror ändrades, eftersom de var nöjda med kvalitén. Några åsikter som var 

återkommande ifrån respondenterna var gällande varornas kvalitet, variation och mer 

“grönt till maten” som genomgående upplevdes som positivt. Respondenterna var nöjda 

med produkterna och ofta överaskade över varumärkena likt respondent L “ ... färsk 

svensk kyckling så det är ju fina grejer och de slänger inte in så mycket lågprismärken 

som jag trodde de skulle göra […] och så får man massa spännande sallad ex en 

cosmopolitansallad som jag aldrig sett tidigare“.  Respondenterna var genomgående 

positiva till sallader och liknade tillbehör som kännetecknades av en högre variation än 

tidigare och upplevdes som mer spännande. Detta gav intrycket av att variationen 

upplevdes som mer värdefull än friheten att välja själv - “skönt att slippa 

isbergssalladen” som respondent H uttryckte det. Utöver detta upplevde många 

respondenter en spänning och ett mervärde i att prova nya varumärken, istället för att 

utöva ett repetitivt köpbeteende av samma produkter vecka efter vecka. Denna 

förmodade alternativkostnad av att inte få sina standardvarumärken uppleves istället, 

utifrån respondenternas svar, som ett mervärde. 

 

Till följd av att forskningsfältet om den färdiga matkassen är tämligen obevandrat 

medför det att somliga delar av empirin måste belysas ur en annan synvinkel. I 

kontexten den färdiga matkassen har vi tolkat att varumärkeslojalitet även omfattar när 

konsumenten får produkter de inte vill eller kan äta, till följd av att möjligheten att 

frånsäga vissa komponenter i matkassen ej existerar. Exempelvis beskriver respondent F 

problematiken att som allergiker nyttja matkassen “...  jag har inget problem med 

märkena som kommer men är allergisk mot nötter[…]. Många recept innehåller nötter 

och jag måste plocka bort de från receptet”. Övriga respondenter hade generellt en 

positiv upplevelse om produktinnehållet, samtidigt som majoriteten hade en del mindre 

och specifika anmärkningar om produkterna i matkassen. Några värda att lyfta fram är 

respondent J “[varor jag ogillar] När kycklingsvarianten som jag inte alls gillar 

kommer händer det faktiskt att jag köper en annan istället och det är tyvärr vanligt 

förekommande” och respondent D “... inget problem med varumärken, men däremot en 

grej jag har framfört är att det inte alltid är närproducerat”. Avslutningsvis uppgav 

respondent O en viss frustration när somliga varor ständigt kommer, trots att de inte 

används “jag fattar inte varför det alltid kommer majs på burk, vi har femton burkar 

majs i skafferiet nu för vi äter det aldrig”. Att det förekommer delade meningar bland 
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respondenterna blir tydligt och merparten hade någon specifik anmärkning på 

innehållet. Sammanfattningsvis landade ändå respondenterna i slutsatsen att matkassens 

innehåll och varornas karaktär upplevdes som positivt eller neutralt gentemot när 

inköpet sköttes självständigt. Utifrån detta framstod det strikt styrda utbudet som något 

positivt, snarare än en nackdel, med den färdiga matkassen. 

 

Vad som genomgående går att utläsa ur respondenternas svar är att det styrda innehållet 

kraftigt minskade responderas sökkostnad efter varor (Pozzi, 2012, s. 188f) genom att 

slippa sondera butikerna i jakt på middagstillbehör. Den underlättande inverkan på 

vardagen detta medförde innebar för respondenterna att den konkurrensnackdel som det 

begränsade utbudet medför (Dawes & Nenycz, 2013, s. 375) inte upplevdes som ett 

problem. Vi tolkar dessa utlåtande som att kombinationen av att konsumenten 

outsourcar sökkostnaden till distributören får en positiv synergieffekt när detta 

kombineras med att konsumenten har frihet i kompletteringshandeln. Det innebär att de 

fortsatt får ta del av den mänskliga integration som många uppskattar med 

matvaruhandel (Verhoef & Langerak, 2001, s. 276) samtidigt som sökkostnaden i butik, 

det vill säga den ansträngning som krävs för att finna produkter, frånsägs konsumenten. 

Det framstår som att matkassen lyckats överbrygga denna tidigare identifierade 

konkurrensnackdel angående det begränsade utbudet jämfört med en fysisk butik (Ring 

& Tigerts, 2001, s. 266). Enligt oss tyder respondenternas svar på att det utbudsmässiga 

underläget i sammanhaget överskuggas av andra värden som variations- och 

hälsoaspekter. Risken finns att dessa positiva resultat uppmålar en missvisande bild och 

att det begränsade utbudet är en faktor till att konsumenter avstår konceptet. Källan till 

detta är, som i många övriga fall i studien, att de som intervjuas är nyttjare av matkassen 

och således av naturliga skäl är positivt inställda. En av respondenterna uppger att de 

tänker sluta med matkassen till följd av detta, vilket kan vara ett skäl till varför andra 

konsumenter inte väljer att använda den färdiga matkassen. 

 

Pozzi (2012, s 188f) konstaterade att en viktig del av konkurrensförmågan hos 

internetaktörer består av att tillhandahålla varor som konsumenten är bekant med, något 

som under intervjuförförandet framgick inte överensstämde med respondenternas svar. 

Istället går respondenternas svar om varumärkena att sammankoppla som en del av ett 

positivt efterköpsbeteende, vilket är det sista steget i köpbeslutprocessen i Deweys 

(1910) modell (se figur 1). Denna observation är intressant att belysa till följd av att 

respondenterna i många fall genomgått en lång process ifrån problemidentifiering till att 

gå vidare i köpbeslutprocessen. Respondent D var en av flera som beskrev ett långt 

tidsspann ifrån problemidentifieringen till handling “Vi hade tittat på den rätt mycket 

[under ett års tid] och till och med använt recepteten innan vi började använda den 

själva.”. De flesta respondenter uppger att den långa påfartsträckan ofta initieras med 

det Constantinides (2004) beskriver (se Figur 3) som yttre påverkan ifrån vänner och 

bekanta som provat och som till sist får problemidentifieringen att övergå till praktiskt 

handlande. Ur respondenteras svar går att utläsa vikten av den yttre påverkan, eftersom 

rekommendationerna från betrodda människor i respondentens omgivning undergrävt 

de tvivel som omgärdat den färdiga matkassen. 

 

När konsumenten slutligen väljer att prova varukonceptet är det därför intressant att 

konstatera det positivt efterköpsbeteendet som flera av användarna uppger. Det 

återspeglades genom att innehållet i matkassen ofta överträffat förväntningarna, vilket 

enligt oss kan vara en bidragande förklaringsvariabel till varför märkeslojaliteten inte 

visat sig vara viktig för konsumenterna. Respondent B ger en talande bild om vad 
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många respondenter uppgett “Jag tycker dom är duktigare än vad jag hade varit. Det är 

bra med ekologiskt och sånt där”.  

 

Den övergripande uppfattningen bland respondenterna lyder att varumärkena i 

matkassen är ändamålsenliga och få upplever problem med att gamla varumärken byts 

ut mot nya. Detta ger enligt oss underlag att anta att varumärkena på matvarorna inte 

upplevs som viktigt för respondenterna. Detta kan vara ett utfall av att matvarorna är en 

produktkategori som präglas av låg involveringsgrad i köpbeslutet och där det primära 

syftet med råvarorna helt enkelt är smaken. Att låginvolveringsprodukter har en tendens 

att inte omgärdas av samtliga steg i köpbeslutprocessen är vedertaget (Kotler & Keller, 

2009, s.208; Salamon et al., 2013, s.338) och är förmodligen vad konsumenterna 

illustrerar. Vi anser att möjligheten att själv styra standardvaror som flingor, juice och 

dylikt medför att varumärkena på maten minskar i betydelse för konsumenterna och 

fördelarna av att få varorna med recept överväger det. Det är en möjlig förklaring till 

varför den färdiga matkassen inte verkar lida av det utbudsproblem som fullskalig 

digital mathandel dras med (Dawes & Nenycz, 2013, s. 375) och att den subjektivt 

värdeupplevelsen utifrån dessa aspekter utmynnar i ett positivt utfall (Woodruff, 1997, 

s. 142). 

5.1.2 Varierande kostnader 

Den varierande kostnaden utgörs av den monetära kostnad som är förknippad med 

matvaruhandel. Att den varierar beror på att matkostnaderna baseras på varornas pris 

och att detta varierar mellan återförsäljare. Priset har tidigare identifierats som en 

nyckelfaktor för en butiks konkurrensförmåga och är något konsumenterna innehar en 

hög medvetenhet om. Mot denna bakgrund är det intressant vad som utläsas i tabell 4 

där merparten av respondenterna uppgav en oförändrad eller minskad matkostnad till 

följd av den färdiga matkassen. Skälen till kostnadsreduceringen som uppgavs var 

unisona och bestod främst av (I) mindre matsvinn, (II) mindre impulsköp, (III) mindre 

transporter, (IV) mindre småhandling, (V) mindre hämtmat och (VI) matlådor till 

jobbet. Synergieffekten av dessa kostnadsreducerande faktorer har enligt de flesta 

konsumenterna sänkt hushållets totala matkostnader.  

 

Respondenterna illustrerar en prismedvetenhet och samtliga respondenter utom tre (A, J 

& L) hävdade att matkostnaderna var oförändrade eller lägre än tidigare. Detta utfall var 

anmärkningsvärd, eftersom att den färdiga matkassen har ett prispåslag på produkterna 

som överstiger kostnaden av att manuellt plocka dem i butik. Av de som uppgett att 

matkostnaden stigit bör en av respondenternas svar överses, eftersom konsumenten i 

form av respondent A uppgav “Jo men vi gör inte maten längre så vi får kastar den[har 

ej bemödat sig att säga upp matkassen]”. Övriga två respondenter som uppgav en 

kostnadsökning svarade att så var fallet, men med reservation för att de inte var helt 

säkra. Exempelvis respondent L “... kanske lite dyrare än om jag skulle göra tre 

måltider själv hemma då skulle jag kanske göra något enklare och billigare”. Det 

enhetliga intrycket av de modesta kostnadsförändringarna var något som skiljer 

respondenternas svar ifrån vad tidigare forskning om digital mathandel identifierat. Till 

följd av det kostnadspåslag som aktörerna adderar på varorna skiljde respondenternas 

svar från vad tidigare studier visat, då den digitala mathandeln upplevts mer kostsam. 

Däremot överensstämde respondenternas medvetenhet om totalkostnaden med tidigare 

forskning där det visat sig att konsumenten är prismedveten när det kommer till handel 

av matvaror. På nästa sida ger respondent F ett talande exempel på den 

kostnadsmedvetenheten som återfanns bland respondenterna. 
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“Den är ju om jag handlar maten bara vanligt som jag tänker så blir det ju billigare [att 

själv plocka innehållet i butik]men jag tycker att kostnaderna ändå inte ändrats. Det går på 

ett ut”.  

 

I motsats mot tidigare forskning anser inte respondenterna att kostnadspåslaget från 

aktörernas sida resultera i en ökad total matkostnad. Därmed uppvisar respondenterna 

enligt oss en stor kostnadsmedvetenhet vilket tidigare studier identifierat (Jensen & 

Grunert, 2014, s. 343). Denna konstandsmedvetenhet blir enligt oss tydlig när 

respondenterna anger en lägre/oförändrad matkostnad, trots att de enskilda varorna i den 

färdiga matkassen är billigare köpa manuellt (Privata affärer, 2010). Detta är en 

intressant iakttagelse enligt oss, men kan samtidig synliggöra en problematik för 

matkassen. Enligt oss föreligger en potentiell risk att konsumenten i 

köpbeslutsprocessens inledande fas problemidentifiering (se figur 1) utesluter den 

färdiga matkassen till följd av att de tror att matkostnaderna ska öka. Detta är något som 

bör undersökas närmare eftersom studier har identifierat pris (Bell et al., 1998, s. 352) 

som den enskilt viktigaste faktorn för konsumenter. Ifall respondenterna utesluter 

matkassen som lösning på problemet, till följd av farhågor om ökade matkostnader, 

skulle detta kunna utgöra en åtgärdsmöjlighet. Detta genom att undersöka möjligheten 

att marknadsföra den färdiga matkassen även utifrån en kostnadssynpunkt, för att 

uppmuntrar fler konsumenter att prova den färdiga matkassen. I dagsläget är tid, 

variation och nyttighetsaspekten de centrala kärnvärdena, vår studies empiri illustrerar 

att även den monetära faktorn kan tala till konceptets fördel. Ifall denna iakttagelse kan 

bekräftas på en större urvalsgrupp är det av intresse för både aktörer inom branschen 

som vill växa och för konsumenter som ser ett värde i matkassen men avstår till följd av 

priset. Vidare tolkar vi respondenternas hushållskonstellation som en bidragande orsak 

till den höga kostnadsmedvetenheten. Eftersom merparten av konsumenterna utgörs av 

hushåll med mellan tre och fem personer, utgör matkostnaden förmodligen en ansenlig 

kostnadspost. Detta kan enligt oss medföra att de är mer kostnadsmedvetna än ett 

singelhushåll eller ett hushåll med två inkomsttagare utan barn. 

5.1.3 Värdering av hemkörning  

Under tidigt 2000-tal utfördes forskning om varför fullskalig digital mathandel var svår 

att få kommersiell gångbar. Där framkom att konsumenternas betalningsvilja för 

hemleverans var en central orsak till problemet. Grunden till detta har varit att 

logistikkostnaderna varit oförenliga med konsumenternas betalningsvilja för 

hemkörningen och att den geografiska kundtätheten som varit nödvändig, ej uppnåtts. 

Vilket går att utläsa tidigare i studien (se 4.2) väljer majoriteten av respondenterna att 

själva hämta matkassen i butiken. Eftersom respondenterna som tillfrågades samtliga 

utom respondent E, F och J valde att hämta matkassen själv. Respondent J var för övrigt 

den enda respondent som saknade tillgång till bil. Betalningsviljan bland 

konsumenterna sträckte sig mellan 50 kronor som lägst och 150 kronor som högst. 

Nedan illustreras tre olika resonemang, som utmynnar i tre olika betalningsviljor där en 

respondent är villig att betala 50 kronor extra för tjänsten, en 100 kronor och den tredje 

som är beredd att betala 150 kronor för utförandet. Värt att notera är att respondent F, 

som återger en betalningsvilja på 150 kronor, väljer att få matkassen hemkörd i 

dagsläget med en tilläggskostnad på 100 kronor. Trots detta uppges en betalningsvilja 

som överstiger den nuvarande kostnaden med 50 kronor: 

 

Respondent C: “En femtiolapp tycker jag är rimligt, nu är det en hundring och det 

känns lite häftigt och speciellt när jag bor så nära. Så en 50-lapp skulle fungera 

eftersom för mig är det inte värt så mycket mer att få den hemkörd” 



50 

 

 

Respondent O: “Vi bor så nära matbutiken så det blir så vi väljer att hämta den själv… 

vi bor bara 500 meter därifrån. Men bor man en bit ifrån tycker jag väl det är rimligt 

uppåt 100 kr för att få den hemkörd men inte mycket mer än så det tycker jag inte. Om 

man är handikappad eller har någon annan funktionsnedsättning tycker jag det kan 

vara värt det.” 

 

Respondent F: “En rimlig kostanad tycker jag är 150 kronor. Det tycker jag kan vara 

värt det att få den till dörren. De behöver ju ha personal och täcka kostnaderna dom 

har. Sen måste ju butikerna tjäna på någonting jag kan göra själv.” 

 

De flesta respondenter bodde i närheten av butiken de hämtade matkassarna från och de 

övriga besökte butiken på väg till eller från arbetet. Detta angav respondenterna som 

skäl till varför de ej valde hemkörning som allternativ. Till följd av att besöken för 

upphämtning upplevdes som tidseffektiva och kombinerades med 

kompletteringshandel, var det få som övervägt alternativet hemkörning. De flesta såg 

ingen vinning med hemkörning, eftersom den färdiga matkassen sparade tid på andra 

sätt. Värderingarna av hemkörning visade en förhållandevis stor spridning mellan 

summorna 50 och 150 kronor där de flesta respondenter (se tabell 4) uppger 100 kronor 

som en skälig kostnad för servicen. Resonemangen som fördes skiljde sig mellan 

respondenter där somliga vägde in aspekter som företagets kostnad som en viktig faktor 

medan andra enbart resonerade kring hur hög deras egen vilja var att betala, utan hänsyn 

till utförandet. 

 

Slutsligen visade respondenterna i studien en högre betalningsvilja för hemkörning av 

varor än tidigare forskning antytt (Fernie et al., 2010, s. 903) och högre än Handels 

Utredningsinstituts egen utredning där få uppgav vara villiga att betala mer än 50 kronor 

(HUI, 2014). Detta fodrar dock en kritisk granskning. Eventuellt kan den personliga 

intervjun medföra att respondenterna övervärderar sin betalningsvilja för att ej framstå 

som snåla. Utöver detta är frågeställningen rent hypotetisk för merparten av 

respondenterna eftersom de väljer att hämta matkassen vid utlämningsställena. Därför 

bör vår studies resultats kritiskt granskas, eftersom studier med mångt högre antal 

respondenter funnit en lägre betalningsvilja. Däremot kan resultatet utläsas utifrån flera 

olika synvinklar. Möjligtvis är fallet att de som väljer att nyttja den färdiga matkassen 

får en annan värdering av hemkörning, än de som inte handlar mat via digitala 

lösningar. Det innebär att konsumenterna på ett mer konkret sätt kan värdera kostnaden 

av hemkörningen, vilket föranleder dem att uppvisa en högre betalningsvilja för 

hemkörning. Exempelvis ingår i HUI:s (2014) studie respondenter som ej handlar mat 

online, vilket enligt oss kan ge den betalningsvilja de uppgett en lägre kredibilitet, än de 

respondenter som handlar mat online. Vidare väcker respondenternas svar funderingar 

ifall konsumenternas värderingar av hemleverans kan ha skiftat över tid. Huvuddelen av 

tidigare studier gällande betalningsviljan är utförde under 2000-talets första år (Lunce et 

al., 2006, s. 1355) och dessutom mestadels i England och USA, vilket kan indikera att 

betalningsviljan har ändrats samt att en geografisk aspekt kan vara närvarande.  Detta är 

något som mer omfattande studier av hemkörning av färdiga matkassar skulle kunna 

utröna mer effektivt. Hemkörningen kommer även att diskuteras senare i empiridelen 

(se avsnitt 5.2.2). 
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5.2 Bekvämliget  
Bekvämlighetsfaktorn är något som aktörerna av den färdiga matkassen gärna 

marknadsför. Ordet bekvämlighet är ett brett begrepp och det omfattar såväl en känsla 

av minskad uppoffring, tidssparande och fysiska ansträngningar. En utökad 

bekvämlighet brukar generellt vara förknippad med en ökad monetär kostnad, något 

som ej är fallet för respondenterna i studien (se avsnitt 5.1.1) eftersom de ej uppger en 

ökad kostnad till följd av matkassen. Vidare har vi valt att dela bekvämlighetsfaktorn i 

tre olika kategorier som består av (I) tidsmässig bekvämlighet (II) den fysiska 

bekvämligheten och (III) den psykologiska bekvämligheten genom att bland annat 

frånsäga sig planeringen av middagar. Empirin från studien och respondenternas svar 

kommer att presenteras i den ovan nämnda kronologin. 

5.2.1 Tidsmässig bekvämlighet 

När beställning av mat via nätet blev tillgängligt var den tidsbesparande faktorn en 

viktig fördel som tidigare studier lyfte fram. Under slutet av 90-talet lovordades 

potentialen med att handla mat online och bekvämligheten sågs som en av de största 

fördelarna för konsumenterna, eftersom konsumenterna ej längre skulle behöva 

spendera tid på mataffärerna. Dessa tidigare studier kan verifieras ur respondenternas 

svar om deras upplevelse av den färdiga matkassen. Det återspeglas genom att 

merparten av respondenterna spenderar mindre tid i butiken, samt att besöken blir mer 

effektiva. Även upplevelsen av butiksbesöken ändrades vilket vi återkommer till senare 

(se avsnitt 5.3). Den upplevda bekvämligheten återger respondenterna genom ett flertal 

tidsreducerande parametrar, som minskar tidsåtgången i samband med middagen. Något 

som gick att utläsa ur respondenternas svar var att arbetsprocessen förknippat med 

middagen blev betydligt effektivare, vilket sparade tid. Några olika exempel hur detta 

speglas i vardagskontext återges nedan: 

 

Respondent B “Framförallt att när jag kommer hem så är det ju bara sätta igång och 

laga mat. Frun har läst receptet på vägen hem och vi har bestämt vad vi börjar med.” 

 

Respondent J “Det blir mindre tid i butiken det enda gången man åker och handlar är 

ju främst för basvaror som mjölk och kompletteringshandlar för de varor som inte följer 

med i matkassen men det är så pass liten del så det tar inte så lång tid” 

 

Respondent N “Nu när vi använder matkassen är det mycket lättare att be min son [18 

år] att påbörja matlagningen och börja göra i ordning när recept och allt finns 

tillgängligt och redo så förutom att han blir bättre på att laga mat så spara det massa 

tid för mig när jag kommer hem” 

 

Att produkten upplevs som en bekväm lösning är genomgående bland respondenterna. 

De tre svaren ovan illusterar några representativa utlåtande för hur den färdiga 

matkassen innehar en positiv verkan för middagsprocessen. Det återspeglas på olika 

sätt, men som går att utläsa är faktorer som att (I) lättare delegera matlagningen (II) 

kortare startsträcka för middagen och (III) mindre tid spenderad i butik. Dessa tre 

faktorer är några av de vanligaste som respondenterna återger som tidsreducerande och 

uppskattade. Respondenterna återgav att momenten som inkluderar middagen blev 

effektivare och det frigjordes tid för andra saker som upplevdes som mer stimulerade, 

exempelvis lättare att hinna träna, skjutsa ungarna och tid att ta det lugnt. Respondent D 

uttrycker detta genom “Jag gör hellre något annat istället för att springa runt i butiken. 

Det tar helt enkelt för mycket tid att planera och sen gå och handla, nu är allt klart 
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istället.”. Något som framkom tydligt var att det inte enbart var butiksbesöken som blev 

mer tidseffektiva. Genom den färdiga matkassens tydliga upplägg uppstod en rad 

organisatoriska fördelar där matlagningen enkelt kunde delegeras till andra 

familjemedlemmar likt respondent N återger i citatet ovan. Detta var återkommande att 

hushållens rollfördelning blev mer uppluckrad och att andra familjemedlemmar både 

smidigare och med mindre skepticism åtog sig ett större ansvar för matlagningen. 

Respondenter med småbarn upplevde även en bekvämlighet då butiksbesöken hade minskat 

i antal eller effektiviserats, vilket resulterade i mindre ansträngningar att hålla barnen under 

uppsikt. 

 

Matkassen upplevs överlag som en bekväm lösning och ett koncept som underlättar 

måltiderna ur ett tidshänseende. Genom att undgå behovet att besöka en butik och själv 

leta efter varor upplevs handeln som bekväm, vilket bekräftar tidigare studier (Burke, 

1997). Den minskade påfartssträckan vid måltiderna i kombination med underlättande 

av planering medförde ett tidssparande som bland de vuxna var uppskattat. Den 

återkommande aspekten är att tidsallokeringen bland de moment som omfattar 

matlagningen blir mer effektiva genom nyttjandet av den färdiga matkassen. Enligt 

respondenterna genererade detta ett flertal positiva aspekter som är värda att lyftas fram. 

Dels upplevdes den färdiga matkassen som ett fördelaktigt sätt att introducera sina barn 

för matlagning. Vidare fyller matkassen en avlastande funktion på hushållet kock, 

eftersom delegering till andra familjemedlemmar blev båda enklare och mottogs med 

mindre protester. Enligt oss synliggör dessa aspekter en spännande effekt av matkassen 

där konceptet medför en mer friktionsfri arbetsfördelning samt att det möjliggör en 

spännande inkörsport för barn att börja laga mat. Denna delegering till framför allt 

barnen kan medföra många positiva känslor i form av kreativt utövande och stolthet (se 

avsnitt 5.5). 

 

I linje med Feldman & Hornik (1981, s. 407) återspeglades det i att respondenterna kan 

ägna mer tid åt mer nöjesrelaterade sysslor utan att matlagningen blir lidande. De flesta 

respondenter med barn instämde även på det Robinson et al., (2007, s. 96) konstaterar 

att konsumenter med barn föredrar matlösningar där de slipper besöka butiken vid 

handling. Vidare bekräftades att bekvämligheten som utvinns genom att ej behöva leta 

efter matvaror var något respondenterna starkt uppskattade (Pozzi, 2012, s. 188f). Att 

konsumenten upplever konceptet som en bekväm lösning är i linje med produktens syfte 

och således inte anmärkningsvärt. 

 

Däremot blir detta synnerligen intressant när detta utläses utifrån respondenternas egen 

utsago om minskade matkostnader (se tabell 4). Till följd av att den bekvämlighet som 

respondenterna uppger, inte sker till följd av en ökad monetär kostnad uppstår enligt oss 

en lukrativ potential. Det innebär att det resonemang som förts i avsnitt 3.5.1 om att 

bekvämligheten sätts i relation med uppoffringen av ett högre pris, inte blir centralt i 

köpbeslutprocessen för den färdiga matkassen. Till följd av att den monetära kostaden 

med den färdiga matkassen generellt uppgavs som lägre, bör bekvämlighetsutvinngen 

inte ses som en motpol mot den monetära kostnaden, utan som ett komplement. Ifall 

detta skulle stämma finns enligt oss en tydlig tillväxtpotential för den färdiga 

matkassen. 

5.2.2 Den fysiska bekvämligheten  

Besöket av matvarubutiker har i forskningen konstaterats som besvärlig, 

stressframkallande och dessutom en svårighet för konsumenter med funktionshinder 

eller barn. Genom att den färdiga matkassen minskar antalet besök och längden av 
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vistelsen i matvarubutiken, undersöktes den fysiska bekvämlighet som respondenterna 

upplevde. Av de tillfrågade uppgav tre respondenter (E, F och J) att de fick matkassen 

levererad hem till dörren. Genom att använda den färdiga matkassen upplevde de flesta 

respondenterna en lägre fysisk ansträngning i samband med livsmedelsköpen. 

Respondent J, den enda medverkande utan tillgång till bil, upplevde mest nytta: “ … vi 

har inte någon bil så tillgängligheten har varit en viktigt faktor då vi behövde gå 20-25 

minuter för att handla och sedan bära hem ett gäng tunga kassar, så då var det skönt 

att få det direkt hem till dörren.”. Även bland respondenterna som valde att själva 

hämta upp matkassen blev antalet resor mindre, vilket var uppskattat. Detta återges på 

ett bra sätt av respondent I: “Det blev inte lika mycket impulsbesök, att man kommer på 

något på dagen man är sugen på och så tar man bilen till butiken. Det händer faktiskt 

ganska många dagar att man tar bilen till butiken för man är sugen på något på 

kvällen, så matkassen uteslöt en del bilturer till affären.”. Detta var återkommande för 

respondenterna att behoven att besöka matbutiken minskade drastiskt och att detta 

resulterade i en minskad ansträngning för att tillgodose hushållets matbehov. 

 

Merparten av respondenterna hämtade matkassen i butiken vilket gällde även de 

konsumenter som ej deltog i undersökning (se avsnitt 4.2). De flesta respondenter valde 

att själva hämta matkassen och valde den butik som låg i närheten till bostaden. En 

annan vanligt förekommande anledning till att hämta matkassen var att butikens 

lokalisering samstämde med färdrutten till eller från arbetsplatsen. Vidare uppgav 

respondenterna inget upplevt problem med att själva hämta matkassen, eftersom det 

enbart skedde en gång per vecka och att detta förtjänstfullt kunde kompletteras med 

snabba inköp av andra basvaror. Nedan illusteras hur ett par respondenter motiverade 

varför de väljer att hämta matkassen själv: 

 

Respondent G: “Det är för enkelheten då jag jobbar nära så då kan jag ju lika gärna 

springa in och hämta den.” 

 

Respondent K: “För att vi åker förbi affären på väg hem från jobbet plus att man ska ju 

alltid ha någonting och behöver ju komplettera med mjölk och andra basvaror.” 

 

Respondenterna bekräftar enligt oss tidigare studier som konstaterat att konsumenter 

upplever en uppoffring genom att behöva besöka matvarubutiken (Aylott & Mitchell., 

1998, s. 362). Vidare uppger respondenterna och styrker tidigare studier som visat att 

många konsumenter värdesätter närheten till butiken högt (Huang & Oppewal 2006, 

s.342) och skiljer sig från Bell et al., (1998, s. 352) som påstår att priset är den 

viktigaste variabeln vid val av matvarubutik. Respondenternas svar går att tolka som att 

närheten, i alla fall för dessa konsumenter, utgjort en viktig del av beslutsgrunden för 

valet av butik. Enligt respondenterna verkar smidigheten att ta sig till butiken vara mer 

utslagsgivande än att åka långt i jakt på ett billigare pris. Därmed uppvisar 

respondenterna enligt oss en låg priskänslighet, vilket inte nödvändigtvis är applicerbart 

på övriga konsumenter på marknaden. Vidare återger respondenterna att den färdiga 

matkassen minskar deras ansträngningar. Däremot finns det enligt oss en intressant 

aspekt att studera i denna bekvämlighetsutvinning, vilket är den ändrade 

ansvarsfördelning som sker mellan handlare och konsument. Tidigare har utvecklingen 

skett genom att matvarubutiken successivt delegerat aktiviteter till konsumenten genom 

att konsumenten själv plockar varorna, transportera inom butiken och på senare år 

övertagit kassörens uppgifter, genom självscanning, och själva sköta betalningen vid 

utgången från butiken (Verhoef & Langerak, 2001, s. 283). Det finns enligt oss skäl att 
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betrakta onlinemathandeln som ett skifte inom handelsstrukturen där konsumenten 

återigen delegerar dessa uppgifter tillbaka till säljaren och dessutom utökar detta 

eftersom recepten även är inkluderade. Genom denna strukturomvandling av inköpet 

frånsäger sig konsumenten merparten av momenten vid matinköpet och väljer sedan 

själv ifall varan ska bli hemkörd eller upphämtas i butik. 

 

En faktor som mycket tidigare forskning fokuserat på och som varit en av de mer 

svårövervinnerliga utmaningarna för fullskalig digital mathandel är utlämningsfönstret 

vid hemleverans (Fernie et al., 2010, s. 906; Keh & Sheih, 2010, s. 78). Enligt vår studie 

har däremot leveransfönstret inte utgjort något problem. Respondenterna uppger det 

smidigt att hämta matkassen, samtidigt som komplementshandlingen blir snabb och 

effektiv. Enligt oss illusterar detta vår studies särskillnad ifrån tidigare forskning om 

digital mathandel och förstärker uppfattning om att den färdiga matkassen fortfarande är 

ett väldigt outforskat ämnesområde. Något som är värt att studera närmare är den 

fysiska bekvämlighet som respondenterna återger. Utfallet ifrån studien skiljer sig ifrån 

tidigare studier och är svårt att direkt översätta, eftersom tidigare studier studerat 

fullskalig digital mathandel. Konsumenterna måste i fallet matkassen uppsöka 

matbutiken trots användandet av matkassen (se avsnitt 1.5), vilket skiljer sig från den 

fullskaliga digitala mathandeln. Enligt respondenterna utgör detta inte något problem 

eftersom matkassen har förändrat och underlättat butiksbesöken (se avsnitt 5.3). 

 

Genom att undgå de logistikproblem som de fullskaliga digitala aktörerna tampas med 

(Keh & Sheih, 2010, s. 78) överbryggar konceptet enligt oss en svårhet. Detta eftersom 

konsumenten upplever de moment som säljaren utför (Verhoef & Langerak, 2001, s. 

283) såpass värdefulla att mödan att ta sig till butiken blir bagatelliserad. Detta skulle 

kunna utläsas som att den färdiga matkassen är ett koncept, som är en slags kompromiss 

och som enligt oss kan vara lättare att få kommersiellt gångbart till följd av minskade 

logistikkostnader. Utöver de reducerade logistikkostnaderna medför möjligheten att ej 

tillhandahålla ett fullskaligt sortiment en kostnadsreducerande aspekt som bör höja 

aktörernas marginaler. Den komplexiteten logistiken inom onlinehandel (Fernie et al., 

2010, s. 906) dras med överkommer aktörerna av den färdiga matkassen då dessa 

antigen kan väljas att hämtas i butik eller få utkörda under begränsade tidsfönster. 

Samtidigt väljer aktören vilka varor som ska tillgodoses den specifika veckan, vilket 

enligt oss bör reducerar lagerhållning av produkter samt reducerar antalet inkuranta 

varor, då aktörerna kommer kunna beräkna efterfrågan på ett mer exakt sätt. 

5.2.3 Den psykologiska bekvämligheten 

Det har tidigare konstaterats att möjligheten att beställa maten online är en 

tidsbesparande funktion som konsumenter uppskattar och att den frigjorda tiden kan 

läggas på annat. Utöver att konsumenterna uppskattade den tidssparande aspekten är 

den psykologiska aspekten något som respondenterna uppgav som den färdiga 

matkassens främsta styrka. Anledningen är att många konsumenter uppger en 

stresskänsla i samband med middagarna. Denna grundade sig på en känsla att inte 

riktigt räcka till när maten ska försöka varieras, vara nyttig och hemmalagad utan att 

den ska ta tid från övriga sysslor. Det var enligt respondenterna den främsta anledningen 

till att börja med matkassen och även efter utvärderingen framstod den som den enskilt 

viktigaste aspekten. Vidare uppgav respondenterna en stor nytta i att slippa engagera sig 

i veckans meny och flertalet respondenter påpekade att vardagslivet består av ett 

ständigt beslutfattande. Matkassen fyllde därigenom en avlastande funktion genom att 

frånsäga detta. Respondent C och L ger på följande sida en talande bild av detta: 
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Respondent C: “Jag känner mig mindre stressade för vi vet att maten finns hemma när 

vi hämtat den på måndag och det mesta vi behöver finns med. Slipper fundera på vad vi 

ska äta idag och allt finns ju bestämt så det resulterar i en mindre stressig vardag.” 

 

Respondet L: “… allt som man köper i sin vardag är man fullt påläst om och man gör 

allt själv och bombas med information och det är så otroligt skönt att slippa tänka själv 

för en gångs skull! […] Jag betalar gärna lite extra pengar att slippa tänka ut vad jag 

ska köpa och slippa tänka ut recept och att man köper sig fri från ett sånt tänkarmoment 

i vardagen. Man har så mycket att tänka på annars så det är som en flykt att köpa sig fri 

från en av alla saker man ska ha koll på.“ 

 

Likt respondent C och L illustrerar i sina svar fyller den färdiga matkassen en 

stressdämpande funktion genom att konsumenten frånsäger sig ansvaret för planering av 

matinköpen. Den färdiga matkassens funktion av att överta planeringen av veckans 

meny var genomgående en uppskattad egenskap som respondenterna lyfte fram. Dessa 

svar bekräftar tidigare forskning, som hävdat att mathandel är en källa till stress. 

Däremot framgår att planering av middagen är ett påtagligt stressmoment, något som 

forskningen vår studie byggt på inte berört nämnvärt. Något som lyftes fram från 

respondenterna var att vardagslivet består av otroligt mycket val och stort utbud att 

behovet av att ständigt vara informerad och aktiv som konsument upplevs som 

betungande. Respondent L utlåtande, angett ovan, förkroppsligar mycket av de känslor 

respondenterna beskrivit och utvecklar den vardagsunderlättande effekt som den färdiga 

matkassen har. 

 

Utöver att respondenterna angav en mindre stressfull vardag till följd av matkassen 

upplevde de att deras butiksbesök blivit mer rationella. Detta har tidigare konstaterats av 

forskning att när en konsument är mindre stressad blir besöken mer självständiga, något 

som respondenterna även återgav. Respondent I beskriver ett vanligt besök innan de 

började nyttja matkassen “Man går runt i butiken och funderade så mycket över 

middagen utan att komma ihåg vad man skulle köpa som toapapper och salt och så 

fastnade man i godishyllan där på slutet [skrattar]”. Även respondent O ger en tydlig 

bild av ett ändrat beteendemönster i butiken efter påbörjandet av matkassen “... 

skillnaden är att jag tittar efter andra lokala produkter. Jag har ju ändrat tänkandet i 

maten på ett annat sätt genom att jag har fått inspiration ifrån matkassen. Jag låser inte 

fast mig så att jag alltid handlar samma sak längre och jag har blivit firare i 

mattänkandet.”. Det mer rationella beteendet bestod av att respondenterna uppgav att de 

handlade mindre godis och dessutom tog sig tid att hitta nya produkter i butiken på ett 

sätt de inte gjort tidigare. 

 

Det visade sig även att många respondenter med barn uppgav en lättnad att kunna dra 

ned på mathandeln, eftersom de upplevde den som jobbig. Dels upplevdes det som 

jobbigt eftersom barnen gärna ville följda med och i butiken var barnen en stressfaktor. 

Detta är i linje med tidigare forskning som understrukit att barnfamiljer är den 

konsumentgrupp som ser störst nytta i att kunna minska stressen i samband med 

matinköpen. Utöver att respondenterna uppgav en lättnad att slippa ta med barnen till 

inköpen påpekades även att möjligheten att dra ned på antalet besök. Respondent B 

återger på följande sida lättnaden av att slippa uppsöka matvarubutiken: 

 



56 

 

Respondent B: “Ibland blir jag tokig när jag måste ha med mig barnen och handla[… ] 

Alltså de är ju jättefina men på affären blir det bara en pina att släpa med sig dom och 

jag är glad att jag slipper storhandla med de [barnen]”  

 

De rutinmässiga matinköpen har i tidigare forskning identifierat att stora grupper 

konsumenter upplever aktiviteten som slentrianmässig och en källa till stress (Aylott & 

Mitchell, 1998, s. 363). Utöver den monotona upplevelsen av att handla mat är den även 

tidskrävande och tar värdefull tid ifrån konsumenterna, vilket kan innebära mindre tid 

med barnen (Keh & Shieh, 2010, s. 75ff). På samma vis upplevas den som bekymrande 

i de fall små barn behöver medtas till butiken (Robinson et al., 2007, s. 97). Enligt oss 

uppvisar respondenterna en stor lättnadskänsla genom att undgå mathandeln, alternativt 

effektivisera besöken. Vidare är konsumenterna eniga om att den avlastande funktionen 

av att slippa lägga energi på att planera kosten är ett välkommet inslag. Tidigare 

forskning har belyst att även om vissa konsumenter upplever inhandlingen som 

stressande, finns studier som hävdar motsatsen (Picot-Coupey et al., 2009, s. 451; 

Pechtl, 2003, s. 147). Återigen visar forskningen flera sidor utav mathandeln vilket är 

naturligt med tanke på kundernas heterogenitet. 

 

Bland respondenterna fanns generellt ett ljummet intresse av att besöka 

matvarubutikerna, men även bland dem fanns de som uppskattade att handla och som 

dessutom upplever det bättre än tidigare. Något som flertalet respondenter tog upp som 

positivt var att kringgå behovet att veckohandla. Det medför att de standardiserade och 

stressframkallande veckoinköpen minskar och istället ersätts med mindre ansträngande 

kompletteringshandel, vilket även dämpar den stress som konsumenter ofta upplever 

med matinköpen (Aylott & Mitchell, 1998, s. 365). Genom att reducera stressmomenten 

vid middagsinköpen uppger respondenter en ändrad helhetsupplevelse av middagarna 

och har gett måltiderna en mer positiv laddning (se avsnitt 5.3). Vidare uppvisar 

respondenterna i flera fall att den minskade stressen förknippad med mathandeln, i 

likhet med Milkman et al., (2009, s. 28f), att köpbeteendet i butik blivit mer rationell. 

Detta illusteras delvis genom de minskade matkostnaderna till följd av minskad 

impulshandel (se avsnitt 5.1) och även det Milkman et al., (2009) konstaterar att 

godisinköp minskar samt att annat onyttigt som ej står på inköpslistan. Vi anser detta är 

en positiv aspekt av matkassen, eftersom den minskade godiskonsumtion som 

respondenterna återger ytterligare stärker matkassen profilering som hälsosam. Även 

om det minskade godisköpen inte direkt går att tillskriva den färdiga matkassen, 

upplever konsumenterna en korrelation mellan minskat godisintag och användandet av 

matkassen. Detta är något vi tolkar att respondenterna upplever som positivt, då 

butikens lockelser lättare avstås. 

 

Avslutningsvis var respondenterna eniga om att matkassens möjligtvis största 

nyttofunktion är att undvika den psykologiska börda som konsumenter relaterar till 

planering och utförande av en varierad och nyttig kost. Något som var anmärkningsvärt 

var att uppfattningen var så pass unison. Därmed finns skäl att anta att den färdiga 

matkassen möjliggör en positiv beteendeändring för konsumenterna och adderar ett 

sorts mervärde i form av en positiv spiral där en minskad stress (Aylott & Mitchell, 

1998) och varierad mat slutligen resulterar i ett mer rationellt köpbeteende i butik. 

Liknande mönster går att utlösa i upplevelsen av själva middagen (se avsnitt 5.3) som 

på ett liknande sätt korrelerar med matkassens närvaro i hushållet. 
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5.3 Upplevt nöje 
Redan för närmare 20 år sen fanns det ett stort allmänintresse att handla mat hemifrån 

(Verhoef & Langerak, 2001, s. 176) vilket kunde härledas från att besöken i 

matvaruaffärerna inte alltid upplevs som positiva (Childers et al., 2001, 527f; Delaney-

Klinger et al., 2003, s. 190). I liknelse med denna forskning visade användarna av den 

färdiga matkassen att majoriteten av dessa såg inköp av matvaror som en nödvändig, 

men ej uppskattad syssla. De tillfrågade återgav att den tid som butiksbesöken tog i 

anspråk, med fördel hade kunnat spenderas på några av de andra tidskrävande 

aktiviteter som tillhör vardagen för flerpersonshushåll. Vad som framgick ur 

respondenternas svar var ett ogillande mot handel i matvarubutiker, detta grundades i de 

faktorer som den färdiga matkassen underlättar. Ett exempel på detta var risken att 

komma till matvarubutiken och på plats behöva planera veckans måltider, vilket ansågs 

både besvärligt och stressframkallande. Detta framgick tydligt i respondenternas svar 

och illustreras här nedan: 

 

Respondent C: ”Det värsta jag vet, är att fara och handla. Jag tycker inte alls att det är 

kul att handla. Jag blir bara stressad, vad ska jag ha? Ska ha skrivit en lista, söka 

varorna, och fundera på vad jag ska ha, och trött. Jag blir bara trött på mataffären. 

Nej, det är ingen favoritsyssla [skratt].” 

 

Respondent G: ”Asså, det är väl något mer nödvändigt ont enligt mig. Jag tycker det är 

för tidskrävande helt enkelt. Man ska först komma på vad man ska äta och sen springa 

runt i butiken och plocka ihop allting. Det blir för tidskrävande helt enkelt. En kväll i 

veckan försvinner nästan eller nästan två och så mycket tid försvinner inte nu. Nu 

kanske vi lägger en halvtimme i veckan och det är ingenting.” 

 

Som respondent C och G återger är mathandeln något som de anser vara en stressig och 

tidskrävande syssla, vilket överensstämmer med de flesta av respondenterna som 

upplever besöken i matvarubutiken som trista. Trots att majoriteten av respondenterna 

tycker mathandel är ett jobbigt inslag i vardagen, så fanns det tillfällen då mathandeln 

upplevdes som rolig. Detta går att utläsa ur respondent D som återger att ”Just för 

vardagsmaten tycker jag inte det är speciellt kul, men för helgmaten är det ju roligare 

för då har man ju mer tid och laga”. Vad vi kan utläsa ur respondent D:s svar så är det 

speciellt helgmaten som upplevs som ett nöje att handla. Enligt respondenterna erbjuder 

helgen tid för avkoppling vilket även gör att inköpen av helgens förnödenheter får en 

positiv association. Även om de flesta respondenter i vår undersökning upplever den 

dagliga handeln av matvaror som tråkig, så fanns det även undantag i vår studie. Utav 

de 15 tillfrågade var det enbart respondent F som var odelat positiv till besöken i 

matvaruaffären ”Jag älskar ju att handla i matvarubutiker till skillnad från vanliga 

människor [skratt]. Nä men jag gillar att gå där och fundera, se vad dom har för 

extrapriser och så.”. Utöver respondent F fanns även andra respondenter som 

uppskattade att handla, men enbart vid enstaka tillfällen. Att konsumenters åsikter 

skiljer sig åt är naturligt, men det är ändå anmärkningsvärt att respondenterna i studien 

har så pass homogena åsikter om butiksbesöken. 

 

Att de flesta respondenter upplevde butiksbesöken som utilistiska kan vara ett av skälen 

till att de använder den färdiga matkassen, vilket enligt oss kan vara en förklaring till att 

butiksbesöken inte ses som ett nöje. Anledningarna som konsumenterna uppgav var att 

butiksbesöken upplevdes som tidskrävande och stressiga. I forskningsvärlden är detta 

inte något nytt och Beatty & Ferrel (1998, s.185) tar bland annat upp dessa två faktorer 
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som en anledning till att butiksbesöken inte upplevs nöjesfulla. Att respondenterna 

upplevde butiksbesöken olika beroende på ändamålet med besöket är i linje med Huang 

& Oppewals (2006, s. 348) studie. Där de identifierade att ifall inköpet skedde för ett 

specifikt ändamål och detta var något konsumenten såg framemot, upplevs besöket 

roligare. Vi tolkar detta som att handla mat till speciella tillfällen är något som har en 

annan laddning än den traditionella veckohandlingen. En möjlig förklaring kan enligt 

oss vara att tidspressen inte är lika påtaglig för konsumenten exempelvis under helgen. 

Samtidigt kan vi vrida på situationen och säga att handeln för måltiderna på veckan 

upplevs mer utilistiska och är något som måste genomföras trots att tiden är begränsad. 

Något som däremot är intressant att studera närmare är hur upplevelsen av 

butiksbesöken har förändrats sedan konsumenterna började med den färdiga matkassen. 

Denna förändring består inte enbart av att butiksbesöken har blivit färre i antal och mer 

tidseffektiva (se avsnitt 5.2.1). Under intervjuerna har en del av respondenterna uttryckt 

hur upplevelsen av butiksbesöken har förändrats vilket respondent J uttrycker följande: 

 

“Jag gillar att handla men det är samtidigt väldigt skönt att få det hemkört. Lagom är 

bäst! Det är jättetrevligt att gå runt och kolla i matvarubutiken och att få impulshandla 

saker ibland så det är ju något man missar med matkassen så jag tror man behöver 

någon slags kombination av båda grejerna [...] Man vill inte förlora känslan att gå runt 

i butiken, men däremot är det skönt att minska antalet besök och då får man även 

roligare när man väl går, det blir en positiv aktivitet”. 

 

Flera av respondenterna uttrycker likt J hur den underlättade planeringen av måltiderna 

och det minskade antalet butiksbesök har resulterat att de butikbesök som görs upplevs 

som mer positiva. Samtidigt nämner några av respondentera att de effektiva 

butiksbesöken som den färdiga matkassen gjort möjliga inte heller upplevs lika 

krävande som de traditionella besöken. Vilket exempelvis respondent L beskriver på 

följande sätt “ Jag har inget problem med att efter jobbet svänga in, springa in en kvart, 

hämta några varor som man behöver och åka hem, det kan tillhöra vardag. Men att åka 

in till en stormarknad och gå runt där i 1,5 timme [som vi gjorde innan matkassen], 

jaga barn och inte hitta saker uppskattar ju tjejen, men inte jag. Det är precis som att 

gå på IKEA ungefär.”. Respondent L:s svar kan i det här sammanhanget tolkas som att 

ett fåtal och tidseffektiva kompletteringshandlingar, inte ger upphov till samma stress 

som ett butiksbesök innan matkassen. Till följd av matkassens avlastande funktion 

uppgav respondenter ett flertal nyvunna och positiva inslag i butiksbesöken. De olika 

anledningarna var vitt spridda och bestod exempelvis av att respondenterna (I) hittade 

nya spännande varor, (II) var mer avslappnad vid besöken, (III) ett nyvunnet intresse 

för charkgjuterier, (IV) började handla mer lokalproducerat samt (V) slutade handla 

på stormarknader. Samtidigt som hälften av respondenterna upplevde att butiksbesöken 

evolverat till något mer positivt - från utilistiska till hedonistisk - upplever fortfarande 

den andra hälften av respondenterna butiksbesöken som något “nödvändigt ont”. Det 

innebär att deras uppfattning av butiksbesöken är fortsatt utilistiska, även efter 

implementeringen av den färdiga matkassen. 

 

Under intervjuförfarandet uppgav merparten av respondenterna att butiksbesöken nu 

blivit mer effektiva samt att den upplevda tidspressen minskat. Att respondenterna 

upplever ett förhöjt nöje illustreras av de nya köpbeteenden som beskrevs ovan. Det 

respondenterna återger är i linje med Beatty & Ferrels (1998, s. 185) forskning om att 

minskad stress bidrar till att butiksbesöken upplevs mer som ett nöje. En förklaring till 

denna stresslindring kommer sig naturlig från att matkassen redan levererar en komplett 
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middag (se avsnitt 5.2.3). Vi tolkar detta som att oron för den stressiga situationen i 

butiken inte uppstår hos konsumenten, vilket har en positiv inverkan på upplevelsen av 

butiksbesöket. De mer rofyllda butiksbesöken konsumenterna återger kan enligt oss 

resultera i att konsumenterna av den färdiga matkassen nu kan fokusera mer på de 

butiksaktiviteter som Kim et al., (2007, s.104) belyser där aktiviteter som exempelvis 

smakprover höjer butiksupplevelsen. Dessa butiksaktiviteter är troligtvis något 

konsumenterna inte uppmärksammar i lika hög utsträckning när inköpen sker under mer 

tidspress, vilket enligt oss kan vara en del av förklaringen till ogillandet av 

butiksbesöken. 

 

Vad gäller den färdiga matkassen är det inte bara butiksbesöken som upplevs mer 

hedonistiska utan detta fortsätter även i hemmet, vilket utläses ur respondenternas svar. 

Det som enligt respondenterna har en stark påverkan på den hedonistiska upplevelsen 

var möjligheterna att både få prova nya produkter och recept. Det uppgav 

respondenterna som ett skifte från att betrakta middagen som en nödvändighet, till en 

trevlig aktivitet. Användandet av nya produkter och tillagningen av nya recept betraktas 

överlag som positivt hos respondenterna och som exemplifieras av flera av 

respondenterna. 

 

Respondent K ”Dessutom har det blivit roligare att laga mat och vi har fått prova på 

nya saker vi aldrig skulle ha gjort utan den här matkassen. Och så är det återigen det 

här med att slippa fundera och planera måltiderna, utan att få det planerat och då blir 

det roligare.” 

 

Respondent I ”När man får recept och det är bara att komma hem och ”åhh spännande 

vad ska man laga för roligt idag” man får lite variation. Man har sina maträtter som 

man rullar runt på annars...” 

 

Användarna av den färdiga matvarukassen uttrycker överlag en stor uppskattning till 

den nyvunna variationen av middagar. Något som lyfts fram är att nya produkter och 

maträtter introduceras i hushållet, som respondenterna annars aldrig skulle ha prövat. 

Merparten av respondenterna uppger detta som positivt och exempelvis respondent G 

uttrycker middagens utveckling som följande ” Det är väl blivit lite av en happening 

både för mig och barnen…”. Även respondent O uttrycker att upplevelsen kring 

middagsbordet ändrats till en positiv händelse på dagen “Det är roligt också för det har 

blivit en annan matordning hos oss vi har börjat prata mer mat vid matbordet och det 

är alltid sammanhållning att vi äter ihop trots olika åldrar så är det spännande med 

maten.” 

 

Vad respondent G och O, tillsammans med andra respondenter, återger är enligt oss ett 

positivt efterköpsbeteende (se figur 1) där köpet genererar ett upplevt värde i form av 

trevnad och familjesammanhållning. Att konsumenterna upplever att matlagningen har 

blivit roligare i och med användandet av matkassen kan enligt oss liknas med Robinsons 

(2007, s. 97) studie som visade att handeln av matvaror online kan hjälpa konsumenten 

att finna nöjet i mathandeln igen. Vi tolkar detta som att den färdiga matkassen på ett 

liknande sätt hjälper konsumenten att återfinna nöjet i mathandeln. Trots att matkassen 

inte erbjuder möjligheten för konsumenter att medvetet välja nya produkter, kommer de 

genom matkassen automatiskt att erbjudas nya outforskade produkter. Den variation 

matkassen erbjuder, trots de begränsade valmöjligheterna, medför enligt oss en snarlik 

effekt som den av digitala mathandeln. Enligt oss blir skillnaden att vid digital 
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mathandel sköter konsumenten själv variationen, medan vad gäller den färdiga 

matkassen sköts detta av en professionell aktör. 

 

Slutligen är det viktigt att poängtera att vi, utifrån respondenternas svar, anser att 

matkassen har en tydlig påverkan på det upplevda nöjet i både butiksbesöken, som 

tillredning av måltiderna. Detta är inte ett helt framände fenomen inom internethandeln 

av matvaror, som tidigare forskning har konstaterat. Dock anser vi att matkassen tar den 

hedonistiska upplevelsen ett steg längre eftersom matkassen tillhandahåller en 

spännings- samt överraskningseffekt. Enligt oss illustrerar detta en av den färdiga 

matkassens främsta styrkor. Detta är dock en tveeggad styrka eftersom konceptet 

förvisso erbjuder nöje, men lider av att det strikt styrda innehållet stundom kommer att 

göra konsumenten besviken, vilket respondenterna återgett (se avsnitt 5.4). 

5.4 Upplevd risk 
Risken vid handel av matvaror online är som tidigare nämnt baserat på den osäkerhet 

och negativa påföljder som konsumtionen av en produkt kan innebära för konsumenten 

(Dowling & Staelin, 1994, s.120). Osäkerheten grundar sig främst på varornas kvalité, 

leveranspålitligheten samt hur betalningen och känsliga uppgifter hanteras av aktören. 

Även om konsumenternas oro har minskat genom att internethandelns utbredning och 

att konsumenterna blivit vana med handelsplatsen, är riskerna fortfarande påtagliga 

(Hong & Hoon, 2013, s.927). I kontexten med den färdiga matkassen går det att uttyda 

några av de risker som tidigare forskning har påvisat vid digital mathandel, samtidigt 

som inte alla går att utläsa ur respondenternas svar. Vi kommer i slutet av det här 

avsnittet gå igenom några av de risker vi identifierat och ser som specifika för den 

färdiga matkassen. 

 

Till skillnad från tidigare forskning uppgav respondenterna att de inte upplever någon 

oro över betalningar online eller att de inte erhåller varorna direkt vid köpsituationen. 

Respondenterna blev istället ofta förvånade när dessa frågor ställdes om hur de 

upplevde betalningar på internet. Vid frågor gällande osäkerhet återgav respondenterna 

att det inte var något problem de reflekterat kring och därmed inte kände någon som 

helst oro över. Det faktum att de inte erhöll produkten i samma ögonblick som 

beställningen var inte heller det något de reflekterat över, eftersom de var övertygade att 

varorna skulle komma enligt den tidsram aktören angivit. Tilliten medförde att de inte 

heller upplevde några risker med att utlämna kreditkortsnummer över internet till 

aktörerna. Den stora tilliten respondenterna känner till aktörerna grundades utifrån 

svaren i (I) välkända aktörer, (II) personer i respondentens omgivning använder 

matkassen, eller (III) bra service om något skulle bli fel. Respondent N:s svar 

förkroppsligar respondentgruppens trygghet med betalningslösningar på talande sätt, 

genom att uppvisa en vis lättja inför frågan: 

 

“[funderar en kort stund] Auto-giro. Eller man uppgav kanske kortnummer, jag 

kommer faktiskt inte riktigt ihåg hur vi gjorde.” 

 

I kontrast till den osäkerhetskänsla Cunningham et al., (2005, s.369) identifierat att 

konsumenter upplever när de inte erhåller varorna direkt vid köp, upplevde ingen av vår 

studies respondenter denna känsla av otrygghet. Respondenterna uttryckte istället en 

utbredd tillit till aktörerna som tillhandahåller den färdiga matkassen och de upplever ej 

några risker vid utlämnandet av kreditkortsnummer till aktörerna via internet. Detta 

medför att denna studie inte finner de finansiella risker som Hong & Hoon (2013, s.936) 
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identifierat gällande osäkerheten att inte erhålla produkten samt att sköta betalningen 

online.  De flesta respondenterna uppgav att kostnaden för matkassen dras från 

aktörernas egna betalkort eller att de faktureras i efterhand, vilket enligt oss kan vara en 

förklaring till den obefintliga risken konsumenterna upplever vid handel av matkassen 

online. En annan anledning kan enligt oss vara att internet som handelsplats växer och 

många konsumenter har använt någon form av online-handel innan. Detta kan liknas 

med Hansens (2008, s.135) forskning där konsumenternas upplevda risk av att lämna ut 

känslig information i den fysiska matvaruhandeln över tid ackumulerades och vant sig 

med informationsutbytet. Vi anser att en förklaringensvariabel till att respondenternas 

svar kontrasterar tidigare forskning förmodligen grundas i tidssambandsprincipen (se 

avsnitt 2.9). Detta till följd av att merparten av studierna som identifierat dessa 

osäkerhetskänslor är utföra vid en tid när internethandeln fortfarande upplevedes som 

ny, vilket medförde att konsumenter både upplevde den som främmande och 

skrämmande. Utöver det medför enligt oss de svenska konsumenternas utbredda 

internetvana en källa till trygghet för internet som handelsplats, vilket utgör en till 

potentiell förklaringsvariabel. Det är enligt oss möjligt att svenska konsumenter är mer 

bekväma med konceptet än motsvarande konsumenter i de länder där studierna är 

utförda. 

 

Däremot upplevde vissa respondenterna en osäkerhetskänsla förknippad med varornas 

kvalité innan första matkassen mottagits. Ungefär hälften av respondenterna uppgav att 

de kändes en skepticism inför varornas kvalité, innan den första matkassen anlände. Två 

av respondenterna uttryckte en direkt oro över hanteringen och produktkvalitén av 

matkassen, vilket respondent I uttrycker på följande sätt “Jag var skeptisk innan jag 

provade, eftersom jag trodde de skulle försöka ta sämre varor och just konceptet att 

skicka hem mat samt hur de kan hålla kvalitén på grejerna, men som sagt över 

förväntan faktiskt.”. Även om dessa två respondenter ställde sig frågande till konceptet 

var det största orosmomenten bland de övriga respondenterna vilken typ av produkter 

och varumärken som aktörerna skulle välja att leverera. Nedan illustreras hur denna 

oroskänsla kunde gestaltas: 

 

Respondent K: “Man vet ju inte vad de skickar för kyckling och sådär, så innan vi 

började var vi oroliga. Men de skickar jättebra mat och mycket svenska råvaror så det 

känns jättebra nu, men det var klart man var lite orolig innan vi började. Det vi var 

mest tveksamma på var ursprungsland och ifall allt skulle vara fryst. Att kycklingen 

skulle vara ifrån något konstigt land och att det skulle vara lite sämre råvaror än de 

man handlar i vanliga fall.” 

 

Konsumenternas oro i samband med första köpet är i linje med vad tidigare forskning 

påvisat, vad som däremot är anmärkningsvärt var att ungefär hälften av respondenterna 

ej upplevt någon oro förknippad med köpet. De konsumenter som ej uppgav någon oro 

hade antigen tagit kvalitén för givet eller blivit försäkrad av en vän/bekant att varorna 

höll en hög kvalitet. Respondent N återger en rättvis bild av den andra delen av 

respondentgruppen -“Man hade väl ändå hört från vänner och bekanta att det var bra 

så vi var inte oroliga. Sen tog man ju ändå reda på att det var med hyfsat kort varsel 

man kunde avbryta. När vi visste att man kunde avbryta snabbt också så var kvalitén 

inget som vi oroade oss för alls.”. Vidare framgick att efter det initiala köpet, uppgav 

ingen av respondenterna längre någon oro över kvalitén. Vidare uppgav majoriteten av 

respondenterna att de kunde tänka sig att rekommendera matkassen till sina vänner och 

bekanta, vilket överensstämmer med tidigare studier på den svenska marknaden. 
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Konsumenternas oro i samband med första köpet var i linje med Chos (2011, s.1249) 

tidigare forskningen om digital mathandel och riskerna konsumenter upplever i vid 

första köpet. De två respondenterna som uttryckte en direkt oro över produkternas 

kvalité kan enligt oss härledas från att de inte kunde inspektera kvalitén innan köpet, 

vilket kan liknas med Rasmus & Nielsens (2005, s.348) forskningsresultat. Samtidigt 

går det att utläsa att de ställer sig frågande till aktörernas förmåga att leverera produkten 

på ett sätt som inte äventyrar produktens kvalité. Detta kan enligt Picot-Coupey et al., 

(2009, s.451) härledas från konsumentens vana att handla i en fysisk matvarubutik, 

vilket medför en svårighet att acceptera en annan distributionskanal. Vi tolkar dessa två 

respondenters svar som att de möjligtvis saknade erfarenhet av online-mathandel, vilket 

resulterade i att det inte upplevdes lika säkert. Den oro över varumärkena och 

produkterna som respondenterna gav uttryck för innan de provat matkassen, visade sig 

omvändas till något positivt och uppskattat genom introduceringen av nya produkter (se 

avsnitt 5.1 och 5.3). Detta tyder enligt oss på att de risker Dawes & Nenycz (2013, 

s.375) tar upp gällande internethandelns begränsade utbud och oprövade varumärken 

kan appliceras på matkassen i en viss utsträckning. Då konsumenten inte har några 

möjligheter att välja vilka varumärken matkassen innehåller, blir utbudet enligt oss 

begränsat.  

 

Det som var något överaskande i respondenternas svar var att hälften inte 

överhuvudtaget upplevt någon oroskänsla gällande varornas kvalitet. Vid analys av 

svaren utläses enligt oss ett mönster av att rekommendationer ifrån personer i 

respondenternas omgivning haft en stark påverkan, vilket medfört att de risker som kan 

uppkomma innan matkassen provas upplevdes som marginella. Detta är i linje med vad 

vi tidigare har belyst om att den externa påverkan konsumenten utsätts för (se figur 3) 

har en stark påverkan, samtidigt som det är svårt för företagen att ha en direkt kontroll 

över den (Constantinides, 2004, s.114). I fallet med matkassen blir det därför enligt oss 

viktigt för företagen att leverera en hög pålitlighet och en god service för att 

konsumenterna ska fortsätta med den positiva, indirekta marknadsföringen, till sina 

vänner. Detta är något vi anser aktörerna i dagsläget lyckas med och vi tolkar 

respondenternas stora tilltro till konceptet samt viljan att rekommendera det till vänner 

som ett tecken på en hög kundnöjdhet. 

 

I studiens teoretiska referensram tog vi upp riskerna mathandeln online ställs inför i 

form av hemleveranser och med leveransfönster i fokus. Utav de tre respondenter som i 

dagsläget använde hemleverans återfanns den enda respondent som saknade bil, vilket i 

dennes fall var den avgörande orsaken till att få matkassen hemlevererad. De som fick 

matkassen levererad nyttjade en aktör som sköte utleveransen mellan 18-21 på 

söndagar. De som använda hemleverans uppgav att det relativt stora leveransfönstret 

inte vållade några problem, då de hur som helst var hemma på söndagskvällarna. Vidare 

fanns även alternativet att få hemleveransen på måndagar, men de tre respondenterna 

valde enhetligt söndag som leveransdag. 

 

Däremot utläser vi ur respondenternas svar en del risker som skiljer sig ifrån studiens 

referensram och därmed möjligtvis kan betraktas som säregna för den färdiga 

matkassen. Den första faktorn som kan uppfattas som ett riskmoment hos konsumenten 

är måltidens portionsstorlekar. Respondenterna uttrycker inte någon utbredd oro över 

portionerna, men under intervjuförfarandet framkommer ändock att det är en källa till 

oro för delar av respondentgruppen. Sex av respondenterna anser att portionerna är små 
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eller att de knappt räcker för att alla i familjen ska bli mätta. Denna oroa återfinns alltså 

i en förhållandevis stor del av studiens deltagare. Respondenterna uttrycker 

problematiken följande: 

 

Respondent G: “Jag tycker nästan att dom är lite små, jag tycker dom hade kunnat vara 

lite större och man får inte vara riktigt hungrig. Ibland har dom bara räckt till oss två 

[använder en matkasse för fyra portioner], om det är för att vi är matvrak eller så vet 

jag inte.” 

 

Respondent D: “ I början när vi började med matkassen så var det mycket mat för oss, 

men nu har sonen blivit äldre [14 år] så det kan faktiskt vara på gränsen. För han har 

börjat äta mer, men det fungerar”. 

 

Utifrån dessa vittnesmål går det att utläsa att bland familjer med tonårsbarn och 

tvåpersonshushåll återfinns en åsikt att maten stundals tangerar det behov som hushållet 

har på portionsstorleken. Fastän sex stycken respondenter uppger denna åsikt så vittnar 

övriga respondenter om en annan uppfattning. Av de övriga uppger flera av 

respondenterna att de anser att portionsstorlekarna är fullt tillräckliga samt att de även 

får mat över, som exempelvis respondent M: ”De är bra och det blir ofta mat över så 

det tycker jag är smidigt. Det blir ofta en matlåda över efter att alla har ätit klart.” 

 

Detta illustrerar enligt oss en del av den problematik aktörerna ställs inför för att hitta en 

rimlig standardiserad nivå på portionsstorlekarna. Eftersom konsumenternas subjektiva 

åsikt skiljer sig från varandras och matkassen levereras i en förbestämd storlek utifrån 

det valda antalet middagsmåltider konsumenten har valt. Konsumenterna har därmed 

ingen kontroll över storleken på måltiden och får därför förlita sig till att aktören 

levererar rimliga storlekar på måltiderna för att alla konsumenter ska bli mätta. Här blir 

Woodruffs (1997, s.142) värdedefinition högst aktuell genom att konsumentens 

tillfredsställelse med matkassens portionsstorlekar kommer att baseras på de 

förväntningar konsumenten har sedan innan. Dock kan en anledning till den 

förhållandvis låga oron enligt oss härledas till att konsumenterna möjligtvis har en 

relativt god uppfattning om hur storleken på en “normal” måltid bör vara och därför är 

medveten om de äter mer eller mindre än genomsnittet. 

 

Något som ursprungligen inte var tänkt att mätas, men som tydligt framkom under 

intervjuförfarandet, var problematiken som uppstår när medlemmar av 

familjen/hushållet ogillar konceptet. Respondenternas var överens om den variation och 

höga kvalité som den färdiga matkassen genererar. Däremot uppmålades en bild av 

motsättningar inom familjer mellan barn under 15 år och deras föräldrar. Respondent A 

återger tillfällen när barnen underkänner maten “Vissa gånger tycker barnen verkligen 

inte om maten och då har vi åkt och köpt en pizza istället”.  

 

Det som föräldrarna upplevde som en tidssparande och spännande middagslösning, 

mottogs av barnen med i många fall högljudda protester. Okända produkter och 

frånvaron av det som barnen uppfattar som “vanlig” mat bidrog till missnöjet. 

Respondent L beskriver exempelvis “man skulle ju kanske kunna ändra lite granna i 

recepten för det är väldigt mycket bönor i receptet och barnen gillar ju inte bönor det 

minsta så fort de ser en böna ryggar de till […] Min dotter brukar säga - det smakar 

blä fast jag inte har provat”. Vidare påpekar Respondent L att även under de dagar som 

matkassen är anpassad för barn återkommer problemet att barnen vägrar äta maten till 
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följd av hetta, smak eller att de inte känner igen maten. Denna faktor innebär att några 

av respondenterna tänker avsluta matkassen medan andra använder matkassen under 

färre dagar än de önskar. Respondent L sammanfattar problematiken med de 

meningsskiljaktigheter som återfinns mellan vuxna och barn på följande sida: 

 

“... de är bortskämda med makaroner, korv, köttbullar och fiskpinnar då [skrattar]. För 

min del hade det passat jättebra när man var sambos innan man skaffade barn att ha 

det som inspiration eller om några år när barnen är lite äldre och mer mottagliga för 

det här. Men just nu utav de här maträtterna vi gjort ett tiotal så är det bara ett fåtal 

som barnen gillar, kanske en och en halv. Det fungerar inte riktigt för dom.”. 

 

Problematiken mellan barnens och förädlarnas upplevelse var en påtaglig källa till 

problem som vår studie uppdagade. Utifrån ett konsumentbeteendeperspektiv uppstår en 

motsättning i konsumenternas köpbeslutsprocess (se Figur 3). Konsumenterna har blivit 

varse om produkten, de ser den nyttobringande funktionen av konceptet och de är själva 

nöjda med utförande från aktören. Problemet blir den yttre påverkan som barnen utgör 

och som dessutom innehar en stark position inom hushållet. Här identifieras studiens 

första stora motsättning mellan produktkoncept och konsumenterna. Utifrån 

värdedefinitionen uppstår en motsättning inom hushållen mellan barnen och föräldrarna. 

De två olika grupperna barn och vuxna får olika upplevelser av produkten och till följd 

av att barnen utgör medkonsumenter uppstår en problematik. Detta illustreras av att 

viljan ifrån föräldrarna att få en tilltalande måltid för hela familjen inte uppfylls. 

Föräldrarna ställs inför situationen att avväga den bekvämlighetsutvinning som 

matkassen medför (Berry et al., 2002, s. 12) i kontrast med helhetsupplevelsen av 

tjänsten när barnens negativa inställning kommer att sänka värdeupplevelsen enligt 

Woodruffs (1997, s. 142) definition. Målbilden av konsumtionen i form av en mer 

varierad och nyttigare kost uppnås för de vuxna, vilket är en syftesuppfyllnad utifrån 

problemidentifieringen hos konsumenterna. Däremot motarbetar och negligerar barnen 

konceptet och utgör en inflytelserik lobbyverksamhet mot den färdiga matkassen och 

sänker därmed de vuxnas värdeupplevelse. Det hela utmynnar i en ekvation för 

föräldrarna att ta ställning till huruvida konceptets bekvämlighet övervinner motviljan 

ifrån barnen. 

5.5 Självskapande 
Under intervjuerna eftersträvades det att undersöka hur konsumenterna upplever faktorn 

att de själva är en del av den värdeskapande processen. Tidigare forskning har 

konstaterat att konsumenter som själva deltar i medskapandet upplever en positiv känsla 

genom utförandet och dessutom kan uppleva en känsla av stolthet. Vi undersökte om 

respondenterna upplevde en utvecklingsfas genom att använda den färdiga matkassen 

och ämnade ta reda på om de ansåg att användningen förbättrade deras egenskaper i 

köket. Genom att undersöka denna känsla av utveckling och tolka respondenternas svar 

eftersträvade vi att se ifall respondenterna verkat fått en ökad självkänsla i köket. Svaren 

blev väldigt spridda på frågan ifall matlagningskunskaperna ändrats, där somliga 

respondenter angav att de blivit bättre kockar, medan andra uppgav att ingen förändring 

skett. De flesta respondenter var dock överens om att matlagningskulturen ändrats inom 

hushållet och en del uppgav att ansvarsfördelingen spridits vid matlagningen, vilket 

utvecklat andra familjemedlemmar matlagningskunskaper. Vad många respondenter 

påpekade var framförallt att den färdiga matkassen hjälpte dem finna nya 

smakkombinationer, som de själva inte tidigare provat eller trott varit möjliga. Spannet 

av respondenternas svar illusteras av respondent I och H på följande sida. 
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Respondent I:”Jag har lärt mig en hel del nya rätter om inte annat och spännande 

grejer. Jag skulle fritera broccoli en gång och var väldigt skeptisk, men det funkade 

jättebra och var gott. Så jag skulle säga att jag fått upp ögonen för nya rätter och nya 

kombinationer, hur olika kryddor kan kombineras. Det var lite syftet med varför jag 

provade kassen.” 

 

Respondent H: “Nej jag är nog samma kock som tidigare. Vad som däremot ändrats till 

det positiva tycker jag är att man lägger mer tid på matlagningen, men jag tycker inte 

att jag blivit bättre på att utföra det.” 

 

Att analysera svar av denna karaktär är ofrånkomligt omgärdad av osäkerhet. Enligt oss 

finns en risk att respondenternas svar inte nödvändigtvis ger en korrekt återspegling av 

förloppet. Till följd av att vi frågar respondenterna om subjektiva upplevelser (Paulhus 

et al., 2003, s. 890) uppstår problematiken när respondenten ska korrelera ifall deras 

känslor tillhör matkassen eller ej. Detta eftersom konsumenten nu blir en del av den 

värdeskapande processen och därmed delaktig i den slutgiltiga upplevelsen av 

konsumtionen (Vargo & Luch, 2004). Vi anser att en del av respondenternas svar med 

fog kan tolkas som att en viss stolthet uppstår när nivån på matlagningen höjs. 

Exempelvis illusterar respondent H:s svar, som anges ovan, att matlagningen inte 

ändrats, men medger att mer tid och energi läggs på utförandet. Genom att öka 

ansträngningen och därmed förmodligen förbättra utfallet av middagen anser vi att 

matkassen verkar ha en positiv inverkan på respondenternas uppfattning om sig själva 

som kock. Analyserna av detta bör däremot granskas, eftersom människor har en 

tendens att subjektivt övervärdera sin egen förmåga (Franke et al., 2010, s. 125). Vid 

utförandet av matlagningen kan detta innebära att konsumenterna upplever en viss 

stolthet till följd av att middagskvaliteten ökar, men att detta ej uppmärksammas när vi 

frågar om det. Den övergripande bilden om huruvida konsumenterna utvinner en 

stolthetskänsla i egenskap av medproducent anser vi ändå närvarande. Detta skulle 

enligt oss kunna medföra att kunskapslyftet som matkassen generar med de varierande 

recepten förmodligen är en källa till stolthet. 

 

Vidare eftersträvade vi att undersöka ifall konsumenterna upplevde att de trots 

standardiseringen av konceptet hade nog mycket egen kontroll över middagens 

utformning. Detta eftersom tidigare forskning av denna typ av konsumentintegration i 

värdeprocessen har konstaterat att känslan av kontroll bör hållas på en rimlig nivå. I de 

fall konsumenterna upplever en alltför stor börda av att vara medproducent, till följd av 

att styra för mycket av skapandet, upplevs detta inte som ett positivt inslag. 

Respondenterna uppgav delade meningar om hur mycket kontroll de upplevde vid 

utförandet. Förvisso uppgav respondenterna att de var överlag nöjda med recepten, 

råvarorna och variationen samt att deras möjlighet att påverka middagen var ansenlig. 

Detta genom att de själva kan, när så önskades, korrigera recepten efter eget behag. 

Däremot var omöjligheten att exkludera ogillade produkter en faktor som bidrog att 

minska respondenternas känsla av kontroll. Detta återges på ett representativt vis av 

respondent O som illusterar, på följande sida, både en positiv aspekt av matkassen, men 

även den negativa påverkan som det standardiserade konceptet medför: 
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Respondent O:“Jag tycker det är roligt att krydda och salta och allt vad jag gör med 

recepten som kommer för att få det som jag vill ha det […] Däremot är det ju trist när 

de återkommer saker vi absolut inte gillar, vi tycker till exempel inte om kalkon och när 

det kommer en sådan rätt så är det bara att bita ihop”. 

 

Överlag uppger ändock respondenterna att fördelen med konceptet överväger de fåtalet 

gånger som matkassen levererar ett recept som inte uppskattas och därmed inkräktar på 

konsumentens känsla av kontroll. Enlig oss belyser detta konceptets balansgång med det 

Xie et al., (2007) beskriver om möjligheten att påverka utfallet av medproduktionen för 

konsumenten. Vi tolkar respondenternas utlåtande som att konceptet, trots sina 

begräsningar, upplåter en rimlig mängd kontrollvariabler till konsumenterna för att 

konceptet ska vara uppskattat. Enligt Xie et al., (2007) innebär det att ifall konsumenten 

har för mycket eget inflytande, så minskar känslan av kontroll vid utförandet. Detta 

styrks av att konsumenter i flera fall inte önskar för mycket valmöjligheter (Bendapudi 

& Leone, 2003, s. 26) vilket kan innebära att det styrda innehållet trots begränsningarna 

upplevs som positivt. Enligt oss verkar de tillfråga anse att de variabler de kan 

kontrollera - såsom kryddning, dosering och andra faktorer på måltiden - lyckas 

kompensera den bristande kontroll konsumenterna upplever över matkassens innehåll. 

Vi tolkar detta som att mervärdet konceptet genererar med exempelvis det positiva 

utfallet att själva tillreda maten (Troy & Suppehellen., 2012) kompenserar för andra 

brister i konsumenternas totala värdeupplevelse. Däremot anser vi att det finns skäl att 

anta att den ringa kontroll av matkassens innehåll kan vara en potentiell barriär för 

konsumenter att prova konceptet, eftersom de vill ha en större kontroll på innehållet. 

Detta skulle kunna innebära att potentiella nya konsumenter utesluter den färdiga 

matkassen vid problemidentifieringen (se Figur 1) i köpbeslutprocessen och istället 

söker andra allternativ, såsom hämtmat från restauranger. 

 

En annan aspekt, med nära anknytning till konsumentens kontroll av den värdeskapande 

processen, är den kreativa aspekt konsumenten får utlopp för i skapandet. Vi 

eftersträvade att se i vilken omfattning konsumenterna fick utlopp för sin kreativitet vid 

användandet av matkassen och hur denna upplevelse gestaltades. Tidigare forskning har 

konstaterat att den kreativa aspekten kan utgöra ett mervärde för konsumenterna. I fallet 

med den färdiga matkassen har respondenterna en relativt fri roll där de själva kan välja 

vilken dag maträtten ska tillredas, vilka kryddor de ska ha samt själva fritt får ändra på 

saker. Denna valfrihet var genomgående uppskattat av respondenterna och gav 

möjligheterna att använda sina egna preferenser för att förfina måltiderna. Vidare 

framträdde en tydlig trend i tillredningen av måltiderna som var beroende på hur länge 

respondenterna nyttjat den färdiga matkassen. Majoriteten uppgav att de initialt följde 

de medföljande recepten till punkt och pricka, men att allteftersom tiden led och de blev 

mer bekväma med recepten började de att själva ändra och förfina recepten efter eget 

behag.  

 

Respondent L: “Jag hade kanske gärna ändrat lite i recepten om jag hade gjort det 

själv men nu tycker jag det är kul att följa recepten och göra exakt vad som står för det 

är som att bygga ihop en legosats man börjar ju bygga med lego efter instruktionsboken 

första gången när man bygger ihop sin lilla bil men sedan i fortsättningen så utvecklar 

man det och gör något annat. Nu när man får hem ett recept vill man gärna prova och 

göra exakt som det är sagt för att se om det blir bra men om jag själv hade köpt 

grejerna så hade jag ju gjort liknande recept men kanske bytt ut vissa varor.” 



67 

 

 

Respondent L ger på föregående sida utlåtandet av att i dagsläget följa recepten till 

punkt och pricka, men belyser även möjligheterna att i framtiden börja konfigurera 

dessa efter eget behag. Detta utlåtande var karaktäristiskt för de respondenter som 

använt den färdiga matkassen under en kortare tidsperiod, under sex månader. Alltefter 

som konsumenten blir mer van med konceptet uppstår en större lust att utveckla 

recepten och det kreativa inslaget blir mer påtagligt. Nedan går att utläsa en respondent 

som nyttjat matkassen under två års tid och genomgått en beteendeförändring till att 

numera ofta ändra receptens utformning: 

 

Respondent D: “Vi följer dom inte strikt. Ibland är det grejer som tomatsås och då tar 

vi bort det, jag tycker personligen inte det blir så roligt. Ibland följer vi dom när de ser 

roliga ut men ser vi att det är något som är tveksamt så kan vi göra en egen variant. 

Ibland gör vi även nått helt annat då vi använder potatis, kött, kyckling eller nått annat 

för att göra något eget. Men i början följde vi dom strikt men nu har det blivit kanske 

50/50 att vi följer dom eller gör egna beroende på vad dom innehåller.” 

 

Enligt Dahl & Moreau (2007, s. 359) ger möjligheten till kreativa inslag ofta ett 

mervärde för konsumenterna. Vi tolkar respondenternas svar som att den färdiga 

matkassen genom sitt koncept lyckas förkroppsliga detta. Respondenterna kan med 

fördel kategoriseras i tre olika grupper gällande den kreativa inblandningen där det 

fanns (I) de som aldrig ändrade på receptet, (II) de som inte ändra eftersom de nyligen 

börjat använda matkassen och slutgiltigen (III) de som ändrade recepten eftersom de 

använt den färdiga matkassen en längre tid. Utifrån tidigare forsknings konstaterades 

att medskapande resulterar i mervärde (Vargo & Luch, 2004) för konsumenten. Vi anser 

oss identifierat en inlärningskurva hos konsumenterna som upplevs som positiv, genom 

att konsumenterna över tid utvecklar sin relation med konceptet. Det innebär enligt oss 

att konsumenterna kommer att mer se slutprodukten som deras egen och därmed 

förmodligen subjektivt (Paulhus et al., 2003, s. 890) övervärdera den färdiga maträtten 

(Franke et al., 2010, s. 125). Vi anser att dessa iakttagelser återger en positiv trend för 

matkassen. Detta eftersom konsumenterna över tid utvecklar sin relation till matkassen 

och skräddarsyr upplevelsen efter eget behov, i samklang med att de själva blir mer 

närvarande i slutprodukten. 

 

Faktorerna stolthet, kontroll och kreativitet som ovan är illustrerade bildar tillsammans 

den känsla av värde som medskapandet i den färdiga matkassen innebär (Troy & 

Supphellens, 2012). Respondenternas svar gav sken av att känslan av att själva göra 

god, nyttig och varierad mat, var en stor källa till förnöjdsamhet. Det återges under 

intervjuförfarandet att den nyvunna förmågan att variera kosten och tillreda mat som 

tilltalar andra familjemedlemmar var något som uppgavs som en uppskattad faktor. 

Faktum var att respondenterna som tillagade maten upplevde en förhöjd känsla när de 

själva kunde erbjuda mat av, enligt de, hög klass även under veckodagarna. Tidigare var 

veckorna en tidspunkt för snabb och enkel mat, medan nu fanns utrymme att skapa 

kreativ och spännande middagar. Ur respondenternas svar gick att utläsa en inte 

obetydlig förnöjdsamhet vilket överensstämde väl med Troy & Supphellens (2012) 

studie. På följande sida går att utläsa två olika respondenters syn på att själva skapa 

maten och hur detta återspeglas i hushållet: 
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Respondent O: “... mina barn, jag har en vuxen och en tonåring, frågar gärna vad det 

är i maten, vad det är för krydda eller creme fraiche eller de är ju nyfiken och det är ju 

en annorlunda mat, delvis. Så man känner sig lite mer uppskattad än tidigare [skrattar] 

samtidigt som det är ju roligt när man känner att man gjort en god måltid” 

 

Respondent J: “Tidigare sa jag och sambon ofta att ikväll hämtar vi hem något käk så 

vi får något annat för en gångs skull men nu gör vi istället själva mat som både är 

spännande och som i alla fall jag tycker är lika god”  

 

Vi tolkar utifrån respondenternas svar som att studien av Troy & Suppehellen (2012) 

överensstämmer även hos våra respondenter. Det verkar som att kombinationen av 

självskapandet och matlagningsmomentet genererar ett positivt utfall. Tidigare studier 

har undersökt detta fenomen och benämnt det som exempelvis IKEA-effekten när 

konsumenter upplever ett nöje i att själv slutföra produkten. Den färdiga matkassen 

verkar därmed enligt oss utgöra en lyckad mixtur av konsumentens egen 

involveringsgrad och konceptets standardiserade moment. Enligt Vargo & Luchs (2004, 

s. 12) teori om att det krävs det en balanserad komponering av konsumenternas 

ansvarsroll i medproduktionen. Vi anser att matkassen enligt vår studie har en lyckad 

konstellation av konsumentens paradoxala roll som både producent och konsument. 

Genom att bemästra denna balansgång anser vi att matkassen är ett väl avvägt koncept 

med det rätta ”receptet” för att lyckas. 
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6. Slutsats 
I detta avsnitt kommer studiens resultat presenteras och hur detta svarar till studiens 

frågeställning samt syfte. Vi kommer att presentera de värden som konsumenterna 

upplever till följd av användandet av den färdiga matkassen. Genom detta kommer vi 

kunna redogöra för studiens kunskapsbidrag. Slutligen presenteras förslag till praktiska 

implementeringar för företag samt underlag för framtida forskning inom 

ämnesområdet.  

 

6.1 Genomgång av den konceptuella modellen 
Under studiens gång har vi identifierat faktorer som överensstämmer med nuvarande 

forskning, samt en del resultat som särskiljer vår studie från tidigare forskning. Vidare 

har vi under studiens gång identifierat ett antal faktorer som kan tolkas som unika för 

den färdiga matkassen. Sammanfattningsvis kommer utgångspunkten i de slutsatser som 

presenteras att grundas i studiens problemformulering som lyder: Vilka är de faktorerna 

som gör att konsumenter väljer att konsumera färdiga matkasselösningar online? Detta 

för att möjliggöra studiens syftesuppfyllnad: ”att komplettera nuvarande forskning om 

digital mathandel genom att undersöka de värden konsumenten upplever vid 

konsumtion av den färdiga matkassen” 

 

Nedan kommer de områden som inkluderas i den konceptuella modellen (se avsnitt 

3.9.1) att redogöras och studiens upptäkter kommer att presenteras inom det aktuella 

området. För att bibehålla en strukturell kontinuitet kommer presentationen av 

slutsatserna att anamma den kronologi som utgjort ramen för såväl teori som empiri- 

och analysdelen. 

6.1.1 Upplevd kostnad 

Från resultatet i vår studie går det att utläsa att 12 av 15 respondenterna upplever en 

minskad/oförändrad matkostnad genom den färdiga matkassen, vilket gör att resultatet 

skiljer sig från tidigare forskning. Anledningarna som uppgavs till de 

minskade/oförändrade matkostnaderna utgjordes främst av (I) mindre matsvinn, (II) 

mindre impulsköp, (III) mindre transporter, (IV) mindre småhandling, (V) mindre 

hämtmat och (VI) matlådor till jobbet. Detta är något som enligt oss är ytterst intressant 

och visar på att konsumenterna har en god insikt över sina matkostnader. Det som enligt 

oss blir uppseendeväckande är trots ett högre varierande pris på matkassens innehåll, i 

kontrast till den traditionella mathandeln, upplever konsumenten en lägre/oförändrad 

total matkostnad. Enligt oss uppstår inte kostnadsbesparingarna till följd av att varorna 

blir billigare, utan kan härledas från ett ändrat köpbeteende. Detta tolkar vi som en 

positiv faktor utifrån värdedefinitionen. 

  

Enligt tidigare studier torde konsumenterna uppleva en kostnad av att inte få sina 

standardvaror, i form av varumärken. Däremot uppgavs studiens respondenter att 

varumärken var av marginell betydelse. Enbart två respondenter var negativa till 

varumärkena. Vi anser att det är något överraskade att konsumenterna inte upplever 

någon problematik med detta. Enligt oss beror detta sannolikt på att 

kompletteringshandeln sker individuellt, vilket gör att konsumenterna själva styr inköp 

av produkter där varumärket har en särskild betydelse, exempelvis kaffe. 

Introduktion Teoretisk
Metod 

Teori Praktisk 
Metod 

Empiri och 
Analys 

Slutsats  
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Slutligen uppgav respondenterna en högre betalningsvilja för hemleverans än vad 

tidigare, såväl svenska som utlänska, studier visat.  Resultat kan enligt oss bero på två 

anledningar. Dels kan den högre betalningsviljan härledas från att respondenterna 

hämtar påsen själv, vilket medför att betalningsviljan de uppger blir hypotetisk. En 

annan förklaring är att respondenternas kännedom om produkten medför en ökad 

kunskap, vilket genererar en mer verklighetsförankrad monetär värdering av 

hemkörning. Enligt oss är det sistnämnda den mest trovärdiga förklaringen till 

respondenternas, i sammanhanget höga, betalningsvilja. Anledningen till denna slutsats 

är att samtliga respondenter nyttjar matkassen, till skillnad från tidigare studier som ofta 

inkluderat konsumenter som ej använder digital mathandel. 

6.1.2 Upplevd bekvämlighet 

Respondenterna återgav att den färdiga matkassen hade underlättat vardagen genom att 

(I) lättare att delegera uppgifter inom familjen (II) startsträcka för middagen blev 

kortare och (III) mindre tid spenderad i butik. Enligt oss är dessa iakttagelser 

intressanta att utläsa i korrelation till de kostnadsbesparingar merparten av 

respondenterna uppger. Magnituden av detta bör belysas utifrån att respondenternas 

förändrade livssituation genom att bekvämligheten ökar, utan att de monetära 

kostnaderna stiger. Enligt praxis bör en utökad bekvämlighet ske till följd av en ökad 

monetär kostnad. Eftersom respondenterna istället uppger ett samband mellan ökad 

bekvämlighet och oförändrad/sänkt monetär kostnad, blir resultatet anmärkningsvärt. 

Enligt oss är denna upptäckt ett av de primära värden som konsumenten upplever vid 

konsumtion av matkassen. 

  

Vidare uppgav majoriten av studiens respondenter att de själva hämtar matkassen. 

Respondenterna såg ingen större vinning i hemkörning, eftersom de ofrånkomligen 

behövde besöka butiken för kompletteringshandel. Därutöver uppgav respondenterna att 

butiksbesöken numera inte upplevdes lika ansträngande. Enligt oss grundas 

respondenternas utlåtande på att kompletteringshandeln inte omgärdas av en lika 

omfattande köpbeslutsprocess och därmed inte är lika betungande, eftersom den 

genomförs utan djupare beslutsunderlag. 

 

Slutligen var den psykologiska bekvämligheten som matkassen medförde det 

respondenterna uppskattade mest. Detta genom att planeringen av middagens variation 

och inköp kunde strykas från den dagliga agendan. Utfallet blev att den färdiga 

matkassen fyllde en stressdämpande funktion i respondenternas vardag. Resultatet blir 

en mer strömlinjeformad händelsekedja i samband med middagarna, vilket var odelat 

positivt. Enligt oss är detta en viktig iakttagelse. Förvisso är detta i linje med hur den 

färdiga matkassen marknadsförs, men att få en djupare inblick i hur detta gestaltas i 

konsumenternas sinne har utgjort en hörnsten för oss vid analysen av de övriga 

undersökta faktorerna. Anledningen är att faktorn är absolut enligt studiens 

respondenter. 

6.1.3 Upplevd nöje 

Merparten av studiens respondenter hade i grunden en utilistisk syn mathandeln. 

Däremot evolverade denna åsikt över tid efter att respondenterna börjat med matkassen, 

vilket resulterat i att ungefär hälften av de tillfrågade numera uppskattar butiksbesöken. 

Den numera positiva inställningen grundades enligt respondenterna i att de (I) hittade 

nya spännande varor, (II) var mer avslappnad vid besöken, (III) ett nyvunnet intresse 

för charkgjuterier, (IV) började handla mer lokalproducerat samt (V) slutade handla 
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på stormarknader. De respondenterna som uppger en reinkarnation av butiksbesöken, 

som övergått ifrån trist till nöjsamt, är enligt oss intressanta att kommentera. Enligt oss 

verkar finnas en korrelation mellan matkassens stressdämpande funktion och nöjet av 

butiksbesöken. Genom att skala bort betungande moment, som planering och inköp, i 

samband med middagen blev butiksbesöken i högre utsträckning förknippat med nöje. 

 

Nöjet matkassen genererade återfanns inte enbart i butiksbesöket, även i hemmet där 

middagen numera upplevdes som ett positivt inslag i vardagen, istället för en rutin. 

Uppfattningen att middagen blivit mer nöjessam var tämligen utbredd och uttrycktes 

främst av de som även ändrat åsikt om butiksbesöken. Vi anser att matkassen upplevdes 

som hedonistisk, vilket resulterade i en positiv värdeupplevelse. Detta eftersom 

middagen transformerats från en vana till en aktivitet. 

6.1.4 Upplevd risk 

De risker den tidigare forskningen om digital mathandel identifierat visade sig vara 

svagt förknippade med den färdiga matkassen. Att respondenter upplevde få risker i 

samband med köpet grundades i (I) välkända aktörer, (II) personer i respondentens 

omgivning använder matkassen, eller (III) bra service om något skulle bli fel. De 

finansiella riskerna i samband med onlineköp går således ej att återfinna i studien, 

istället återges detta som en värdeskapande faktor att betalningarna upplevs som enkla 

och säkra. Däremot fanns initialt en oro gällande varornas kvalité, innan första 

matkassen anlänt. Vi anser att denna oro fortsatt kommer att vara närvarande. Däremot 

vidhåller vi en tro på att i takt med att konceptet växer kommer en utbredd tilltro för 

konceptet att spridas, vilket på sikt bör minska oron. 

 

Däremot uppdagades två risker, som tidigare forskning ej belyst, vilket enligt oss tolkas 

som att dessa är specifika för den färdiga matkassen. Studien identifierar en säregen risk 

genom att hälften av respondenterna känner en viss oro över portionsstorlekarna i 

matkassen. Förvisso är det en förhållandevis hög siffra som uppger en oro över 

portionsstorlekarna, men samtidigt uppger dessa att portionerna är “normala”. Trots att 

respondenterna uppger detta som ett potentiellt problem, medför deras uppfattning om 

att portionsstorlekarna är skäliga till att värdeupplevelsen enligt oss ej påverkas 

nämnvärt. 

 

Vidare identifierar studien att konsumenterna upplever en risk genom att barnen i 

familjen motsätter sig konceptet, på grund av ogillande av maten. Detta är något vi 

anser vara en påtaglig nackdel för matkassen, eftersom barnfamiljer är ett lukrativt 

kundsegment för konceptet. Matkassen visar sig vara svårförenligt med barnens 

önskemål om vad en god middag består av, eftersom barnens önskemål sällan varken är 

nyttiga eller varierade. Enligt oss identifieras här en akilleshäl för konceptet. Detta 

eftersom respondenterna återger att även under de dagar matkassen är anpassad för 

barnens smak, misslyckas aktörerna komponera en måltid som uppskattas bland barnen. 

6.1.5 Självskapande 

Respondenterna uppger en stolthet med att själva skapa måltider som både är varierande 

och nyttiga. Samtidigt upplever de flesta av respondenterna att den egna kontrollfaktorn 

över måltiden är positiv och att det finns utrymme för egen kreativitet. Utöver detta 

uttrycker respondenterna en hög tillfredsställelse i att kunna erbjuda en högklassig 

middag, oberoende på förkunskaper, som uppskattas av familjen. I likhet med tidigare 

studier tycks de psykologiska faktorerna vara närvarande vid utvärdering av den egna 

prestation, vilket genererar ett värde för konsumenterna vid konsumtion av matkassen.  
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Enligt oss, vilket även är i linje med tidigare forskning, uppstår denna värdeskapande 

känsla genom att konsumenten upplever den egna insatsen som den avgörande faktorn 

för middagens utfall. Denna känsla kan enligt oss ytterligare förstärkas genom att övriga 

familjemedlemmars lovord för middagen göder denna känsla. Studien påvisar att 

respondenternas integration i värdeprocessen, inom konceptets ramar, utgör en enligt 

oss välbalanserad mixtur av konsumentens frihet i integrationen och antalet 

kontrollerade variabler.  

 

Variabeln självskapande var något vi själva valt att infoga för att anpassa studiens 

konceptuella ramverk efter den färdiga matkassen. Anledningen utgjordes av en 

ambition att utröna huruvida den självskapande faktorn kunde identifieras som en 

bidragande faktor till konsumentens värdeupplevelse. Vi anser att studien har 

identifierat åtskilliga indicier som tyder på att faktorn självskapande är en bidragande 

orsak till en positiv värdeupplevelse för konsumenten. Dessa indicier kan vi ej med 

säkerhet katigorisera som bevis, men anser att de är tillräckligt starka för att konstatera 

att självskapande har en påverkan på konsumentens värdeupplevelse. 

6.2 Praktiska rekommendationer 
Studien innehar ett konsumentperspektiv, men det är ofrånkomligt att potentiella 

förbättringsmöjligheter identifieras ur ett företagsperspektiv. Genom 

forskningsprocessens kontinuerliga fortskridande har vi identifierat praktiska 

implikationer som vi ämnar framföra. Dessa utgörs av kort, medel och långsiktiga 

implikationer, presenterad i den kronologin.   

 

Vår rekommendation till de befintliga aktörerna är att på ett tydligare sätt förmedla till 

konsumenterna de potentiella kostnadsbesparingar som vår studie identifierat. Detta bör 

ske på ett sakligt och väl underbyggt vis för att upplysa potentiella kunder om 

konceptets kostnadsnivå. Detta skulle exempelvis kunna genomföras med hjälp av 

intervjuer med befintliga konsumenter, som sedan publiceras på företagens webbsidor. 

Eftersom vår studie, som utförts oberoende, konstaterat att merparten av respondenterna 

uppger en lägre totalkostnad bör detta resultat gå att återfinna även i en studie utfört 

med egenintresse. I ett längre perspektiv anser vi att den akilleshäl, som studien 

identifierat, konceptet innehar genom svårigheten att attrahera små barn bör åtgärdas. 

Aktörerna bör eftersträva att utveckla middagslösningar som fortsatt erbjuder såväl 

varierad som hälsosam kost och samtidigt attrahera barnen. Vi inser svårigheterna med 

detta, men anser att det lukrativa kundsegmentet som småbarnsfamiljer utgör bör 

eftersträvas att tjänas efter bästa förmåga. 

 

Avslutningsvis har vi identifierat en långsiktig potentiell utvecklingsmöjlighet för 

butiksutformningen. Ifall konceptet fortsätter att växa och konsumenter i lägre 

utsträckning storhandlar, medför detta ett förändrat konsumentbeteende i butikerna. Ifall 

denna utveckling blir realitet ställer de krav på butikerna att utvecklas för att 

tillgodogöra de nya behov som uppstår. Denna studie har illustrerat hur 

konsumentbeteendet i butikerna har förändrats till följd av matkassen. Ungefär hälften 

av respondenterna har återgett att butiksbesöken ändrats, vilket vi anser gör dem mer 

mottagliga för butiksaktiviteter. Vår rekommendation vid en sådan utveckling är att 

butikerna bör eftersträva att erbjuda en hedonistisk butiksupplevelse – där smakprover, 

personlig service och butiksdesign får en mer framträdande roll.  

  



73 

 

6.3 Förslag till framtida forskning 

Studiens kvalitativa metod har varit förtjänstfull för syftesuppfyllnaden där målbilden 

utgjordes av att skapa en djupare förståelse för konsumenternas värdeupplevelse. 

Övergripande anser vi att vår studie skulle vara intressant att utföra med en kvantitativ 

metod. Ett större urval skulle tjäna ett syfte genom att undersöka om de resultat som vi 

utvunnit är generaliserbara på övriga konsumenter av matkassen. Utöver att angripa 

frågeställningen kvantitativt har under processen har en rad spännande ämnesområden 

identifieras som vi har presenterar som underlag för fortsatta studier. 

 

Den första intressanta hörnstenen för fortsatt forskning härstammar från vår studies 

upptäckt om de sjunkande/oförändrade matkostnaderna. Det vore intressant att 

genomföra en kvalitativ studie och undersöka huruvida denna uppfattning återfinns 

bland konsumenter som inte nyttjar matkassen. Resultatet av en sådan studie skulle 

tydliggöra ifall potentiella målgrupper är medvetna om den kostnadsnivå vår studies 

respondenter uppger, nämligen oförändrade/sjunkande.  

 

Vidare är det utav intresse att med en kvalitativ studie undersöka konsumenters 

betalningsvilja för hemkörning av mat. Detta eftersom vår studies resultat skiljer sig 

från andra studier i den uppvisade betalningsviljan. Studien bör utföras på två 

urvalsgrupper som senare kan ställas mot varandra. Den ena grupper bör utgöras av de 

som nyttjar och den andra av de som aldrig provat matkassen. Resultatet av en sån 

studie skulle kunna erbjuda förståelse om hur monetöra värderingar utformas bland 

konsumenter.  

 

Slutligen har vår studie identifierat en rad indicier för att faktorn självskapande har en 

positiv inverkan för konsumenterna. Enligt oss är det av intresse ur både forsknings och 

företagsmässigt perspektiv att undersöka detta djupare. Ett förslag för framtida 

forskning är att med hjälp av en kvantitativ studie undersöka skillnader av 

middagsupplevelsen mellan konsumenter som använder den färdiga matkassen och de 

som ej nyttjar. Resultatet skulle kunna reda ut huruvida middagsupplevelsen förbättras 

med hjälp av matkassen. Avslutningsvis skulle detta utgöra ett underlag som i högre 

utsträckning skulle öka generaliserbarheten av resultaten. 

 

6.4 Samhälliga aspekter 

Till följd av den kvalitativa ansatsen som nyttjas har vi ofrånkomligen fått ta del av 

respondenternas tankar och idéer, ur ljuset av den färdiga matkassen. Det har gett en, 

enligt oss, spännande insyn i en liten grupp konsumenteras vardagsliv och väckt en 

räcka tankar och funderingar hos oss. Dels uppvisade respondenteras svar den starka 

påverkan som barn har på sina föråldras köpbeteende, genom att en del av 

respondenternas uppgav problem med detta som upplevs så pass stora att de överväger 

att kancellera prenumerationen av matkassen. Barnens inflytande är enligt oss 

intressant, men överskuggas av en annan iakttagelse.  

 

Vad vi anser vara den mest intressanta insikten som arbetet givit oss är det moderna 

samhällets utformning och de biprodukter som informationssamhället genererar i form 

av ständiga val. Under studiens gång har det på ett flagrant vis tydliggjorts den 

potentiella stresskälla som detta medför. Att ständigt behöva välja saker – oavsett om 

det gäller en ny tv, byxor eller kvällens middag – har under studiens gång visat sig ha 

baksidor. Detta återspeglas enligt oss i respondenternas svar att matkassens primära 
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funktion är den stresslindring och avlastande funktion den fyller genom att frånsäga 

respondenterna ett av de många val som skall göras varje dag – vad det ska vara för 

middag.  

 

Respondenteras utsago om den lättnat som matkassen genererar är intressant ur ett 

större och mer långsiktigt perspektiv. Möjligvis indikerar matkassen, trots sin i nuläget 

modesta marknadsandel, en trend där konsumenter mer och mer kommer att efterfråga 

tjänster där näringsidkarna sköter urvalet av produkter. Detta finns sedan tidigare i 

exempelvis klädbranschen där personal shoppers finns att hyra på större varuhus. Ifall 

detta är korrekt eller ej är självfallet omöjligt att veta och framtiden lär utvisa. Vi är, 

efter att genomfört studien, hoppfulla om att framtidens konsumentmarknad kommer 

inkludera flera typer av lösningar där näringslivet fyller en avlastande funktion i 

samband med tjänster och försäljning. Hur detta kommer att förkroppsligas är det enbart 

fantasin som sätter gränser, men i en vardags som präglas av ständiga val är det inte 

långsökt att prognostisera en motreaktion. 
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7. Sanningskriterier 
Arbetets avslutande avsnitt avser utgöra en utvärdering av vår kvalitativa studies 

trovärdighet. Avsnittet avser även generera en förståelse, till er som läsare, för de val vi 

gjort under studiens genomförande. Som verktyg har en referensram lämpad för 

kvalitativa studier nyttjas för att redogöra, förklara och legitimera studiens 

trovärdighet.  

 

Vi har valt att anamma fyra kriterier som Bryman & Bells (2011, s. 394) anser som 

lämpade för att skärskåda en kvalitativ studies reabilitet och validitet. Dessa utgörs av 

att redogöra för studiens (I) externa reabilitet (II) interna reabilitet (III) externa 

validitet och slutligen (V) interna validitet. Valet att nyttja dessa två kriteriers både 

externa och interna karaktär grundas i att utan en ändamålsenlig trovärdighet kommer 

studien att sakna den kredibilitet som fodras (Ejvegård, 2009, s. 77). Vidare avser vi att 

med stöd av dessa kriterier kunna redogöra hur den kvalitativa metoden har gestaltat det 

valda ämnesområdet (Starrin & Svensson, 1994, s. 164f). 

 

7.1 Extern reabilitet 
Studiens externa reabilitet innebär huruvida möjligheten finns, eller i vilken 

utsträckning det går, att replikera studien. Enligt Esaiasson et al., (2007, s. 33) utgör 

extern reabilitet det mest svåruppnådda sanningskriteriet för en kvalitativ studie. 

Grunden till detta består av att små urvalsgruppen är nästintill omöjlig att rekonstruera 

och utföra vid en annan tid och på en annan plats. Problematiken resulterar i en ständig 

svårighet för en kvalitativ studie att vinna absolut reabilitet, eftersom den sociala 

kontexten i den studerade omgivningen kan kontaminera resultatet (Bryman & Bell, 

2011, s. 394). Eftersom kvalitativa studier likt denna eftersträvar att mäta abstrakta 

värden, som upplevelser, kan ingen enhetlig måttskala nyttjas, som andra studier skulle 

kunna använda för att verifiera (Patel & Davidson, 2011, s. 102). Med dessa svårigheter 

för att upprätthålla vår studies externa reabilitet i åtanke anser vi ändock att vi försökt 

att neutralisera detta potentiella reabilitetstvivel.  
 

En nyckelfaktor för att undergräva de tvivel som kan uppstå har vi eftersträvat att 

systematiskt och pedagogiskt redovisa vår teoretiska och praktiska metod för att stärka 

den externa reabiliteten. Viktiga metodikdelar som intervjuförfarande, litteratursökning, 

kontakt med respondenterna, intervjuguide samt andra nyckelfaktorer som möjliggör en 

replikering, har blivit utförligt presenterade i studien. Framförallt anser vi att 

redogörelsen av kontaktytan med respondenterna (se avsnitt 4.2) möjliggör för andra att 

replikera studien. Därmed anser vi oss ha uppfyllt de åtagande, som i sammanhanget 

kan anses skäligt, för att säkerställa att studiens externa reabilitet är förenlig med 

studiens ändamål. 

7.2 Intern reabilitet 

När en kvalitativ studie utförs av fler än en forskare uppstår ofrånkomligt en risk att den 

interna reabiliteten påverkas. Avsaknad av absolut måttenhet medför att 

bearbetningsprocessen av data och teori kan tolkas olika av oss som uppsatsförfattare 

(Ejvegård, 2009, s. 77f). Enligt oss utgör denna faktor en icke obetydlig problematik, 

eftersom det nära arbete som ligger till grund för denna studie bygger på en ömsesidig 
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tillit mellan oss två i rollen som uppsatsförfattare. Enligt Bryman & Bell (2011, s. 158) 

måste under hela forskningsprocessen en homogen tolkningsnivå nyttjas av samtliga 

medskribenter av studien. Ett hypotetiskt exempel är hur vi som forskare tolkar en 

mening. Ifall en respondent anger att “maten är ok” kan detta tolkas på två sätt och ifall 

empirin sedan nyttjas i analysen och används för att styrka två olika ståndpunkter 

uppstår en problematik. 

 

Denna reabilitetsfaktor är något som självklart är svår för oss att objektivt överse, 

eftersom hela problematiken utgår ifrån det ofrånkomliga i att alla människors 

tankeprocesser är subjektiva. Denna subjektivitet är även en viktig del vid valet av 

kvalitativ metod och hermeneutisk kunskapssyn. Med detta sagt vill vi istället lyfta fram 

en annan risk som ej bygger på tolkningsskiljaktigheter. Eftersom vi båda har en 

liknande förförståelse (se 2.1 & 2.2) samt på fritiden är nära vänner anser vi att det är 

mer rimligt att anta att vår homogena referensram till forskningsområdet medför en 

potentiell källa till ensidig tolkning. Det skulle medföra att trots att två personer tolkat 

samma material, så har meningsskiljaktigheterna mellan det studerade materialets 

innebörd varit mindre än vad som kan tänkas rimligt. 

 

Med ovan nämnda resonemang anser vi oss ändå landa i slutsatsen att den interna 

reabliteten håller skälig nivå. Detta eftersom vi båda tagit del av samtliga komponenter i 

form av forskning, intervjuer och transkriberat material som utgjort byggstenarna för 

studien. Dessa har sedan under långa stunder diskuterats tills en gemensam uppfattning 

har upprättats. Genom att tillsammans ackumulera samma mängd information och sedan 

unisont enas om dess innebörd anser vi att den interna rebiliteten håller den kvalitet som 

är förtjänstfull för studiens syftesuppfyllnad.  

7.3 Extern validitet 
Validitet innebär att det studerade fenomenet som forskaren undersökt de facto har 

utmätts (Ejvegård, 2009, s. 80). Detta innebär att de fenomen, i studiens fall 

värdeupplevelser, är det som studien också mäter. Den externa validiteten är en 

indikator för huruvida studiens resultat kan översättas till en annan social kontext än den 

aktuella (Bryman & Bell, 2011, s. 395). Det innebär ifall de samband och slutsatser 

(Esaiasson et al., 2007, s. 69ff) som empirin legat till grund för studiens slutsatser går 

att återfinna på andra ställen. Anledningen till att denna faktor är närvarande vid 

kvalitativa studier är att urvalsgrupperna som studierna utförs på är små, vilket inte 

garanterar en möjlighet att generalisera resultatet.  

 

För att undvika problematiken har vi eftersträvat att redogöra för den sociala kontext där 

studien har genomförts vilket har belysts i studiens avgränsningar (se 1.5). Därmed har 

vi redogjort för de begränsningar som omgärdar studien samt var resultatet kan vara 

generaliserbart utifrån sociala, ekonomiska, demografiska och geografiska aspekter. 

Vidare har det i den teoretiska metoden redogjorts för att en hermeneutisk kunskapssyn 

nyttjats, vilket tydligt framhävt att den inkluderar en rik mängd subjektiv tolkning ifrån 

vår sida. Därmed anser vi att studiens resultat är framställt på ett nyktert vis där 

nyckelfaktorer som präglat den sociala kontexten där studien utförts är redogjorda. 

Således bör läsaren vara rustad med de verktyg som krävs för att förstå i vilken miljö 

den externa validiteten är aktuell och därmed i vilken utsträckning resultatet kan 

generaliseras. 
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7.4 Intern validitet 

Den interna validiteten innebär ifall det finns ett samband som går att berättiga mellan 

studiens observationer och den teoretiska referensramen för studien. Denna aspekt 

påverkas av de övriga komponenter som föranlett studien i form av metodval, teoretisk 

referensram samt praktiskt utförande (Ejvegård, 2009, s. 83f). Denna faktor omgärdas 

därmed av en räcka företeelser som bör belysas utifrån dess validitetshalt. För 

enkelhetens skull redogörs detta genom att först resonera kring respondenternas 

validitet och sedan den teoretiska validiteten för att ända i en slutsats. 

 

Respondenternas del av den interna validiteten gäller huruvida respondenternas svar har 

den tendensfrihet som fodras (Thurén, 2013, s. 242f) där subtila över- och underdrifter 

kan förekomma. Därvid tillkommer frågeställningen kring ifall respondenternas 

ekologiska validitet (Bryman, 1997, s. 137) varit av den karaktär som fodras för att 

utvinna ett lämpligt empiriunderlag för vidare analys och teoretisk koppling. Det 

innebär ifall respondenten haft kunskapen, eller viljan, som krävts för att utvinna ett 

användbart empiriunderlag. För att motverka denna risk utfördes en rad åtgärder från 

vår sida. Innan respondenterna deltog i intervjun fick de ta del av en studiens syfte samt 

en kort redogörelse om studien (se appendix I) för att bli medvetna och förbereda sig 

inför intervjun. Utöver detta har studien eftersträvat att inta en observerande, snarare än 

grävande, roll i informationsutvinningen (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 48f). Viljan att 

observera var för att undvika att kontaminera respondenterna med vår subjektiva 

målbild med studien (se även 4.4). 

 

Den andra delen av intern validitet är i vilken utsträckning det teoretiska ramverket 

samstämmer med de faktiska observationerna (Bryman & Bell, 2011, s. 395). Detta är 

en intressant aspekt och något som ligger till grund för studiens praktiska och teoretiska 

bidrag (se 1.4). Till följd av att det specifika ämnesområde vi valt att studera är tämligen 

outforskat, har teoriurvalet fått grundas i områden som tangerar vårat och/eller är nära 

besläktade, vilket är återgett i studiens teoriurval (se 2.7). Det medför av naturliga skäl 

att i samband med tolkningsprocessen mellan nära angränsande forskningsfält likt 

fullskalig digital mathandel i kontrast till den färdiga matkassen, finns en felkälla. Med 

detta i åtanke anser vi att den deduktiva ansatts som nyttjas bidrar till att undergräva 

subjektiva värderingar, vilket Patel & Davidson (2011, s. 23) uppger som en av 

ansatsens styrkor. Vidare fyller enligt oss Huang & Oppewalls (2006) konceptuella 

ramverk en roll att begränsa alltför vidflyktiga tolkningar.  

 

Avslutningsvis ger denna argumentation oss skäl att anse att den interna validiteten 

således är god. Vi ämnar på intet sätt förringa eller bagatellisera de svårigheter som 

uppstår i tolkningsprocessen när ett ämnesområde får teoretisk bäring från närliggande 

områden. Däremot anser vi att erkännandet av denna svårighet och den deduktiva 

ansatsen i samverkan med Huang & Oppewalls (2006) ramverk har hjälpt oss 

upprätthålla den interna validiteten. I kombination med att respondenternas svar har 

tolkats med en i sammanhanget skälig källkritik samt studiens hermeneutiska 

kunskapssyn har de teoretiska och empiriska sammankopplingarna enligt oss varit 

underbyggda. Summa summarum blir att genom noggrann hantering, tolkning och 

sammanlänkning av teori och empiri har utmynnat i en studie vars interna validitet ej 

med fog kan ifrågasättas.  
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Appendix I - Information till respondenterna 
 

En kom-ihåg-lapp! 

 

Tack _______ för att vi får ringa dig och genomföra en kortare intervju. 

Intervjun kommer att äga rum under vecka 16 och kommer att ta mellan 20 och 30 minuter i 

anspråk. Ingen förberedelse krävs då det enda vi är intresserade av är dina personliga åsikter 

om den färdiga matkassen.  Om du föredrar en viss dag och tid så anpassar vi oss efter det. 

 

Varför vill vi intervjua dig? 
Vi är två studenter som skriver vår uppsats på magisternivå som det sista momentet i vår 

civilekonomutbildning vid Umeå universitet. Vår uppsats är inriktad på konsumentbeteende 

och syftet är att öka förståelsen för hur konsumenter upplever den färdiga matkassen. Genom 

att insamla information genom personintervjuer hoppas vi öka förståelsen om den färdiga 

matkassen och vad som gör konceptet så lockande att du som konsument väljer att köpa det. 

 

Vilka är vi? 
Våra namn är Erik & Christoffer och vi är för närvarande studenter vid Umeå universitet. 

Vi är 25 år gamla och har ett stort intresse för konsumentbeteende och därför blev valet av 

uppsatsämne tydligt. Båda har tidigare arbetat inom livsmedelshandeln och därför var det 

naturligt att fördjupa oss inom ämnet. 

 

Övrig information 
Som respondent kommer ni att behandlas anonymt. Inga personuppgifter kommer att sparas 

och ingen tredje part kommer få ta del av informationen. Intervjun kommer att transkriberas 

och användas till vår uppsats. 

 

Ersättning 
Som tack för din medverkan kommer en ersättning att utgå i form av en Trisslott. Denna 

kommer att skickas med post när intervjun är utförd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Erik Bergström & Christoffer Solhall 
070 - 285 29 11      070 - 311 70 03 
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Appendix II - Intervjuguide 
 

Vi börjar intervjun med att återge studiens syfte för respondenten och försäkra dennes 

anonymitet. Vidare erbjuds respondenten att när som helst avbryta intervjun.  

Frågorna baseras på teoriavsnitten och varje fråga har en förankring som kan återknytas, eller 

förkastas. Tanken med frågorna är att de ska vara lättförståliga för respondenten och, i 

möjligaste mån, inte styra respondenten. Följdfrågor utöver dessa kommer ställas vid behov. 

 

Inledande frågor: 
 

 Hur länge har du använt den färdiga matkassen? 

 

 Vad fick dig att börja använda den färdiga matkassen? 

 

 Efter att ha använt den färdiga matkassen under en period. Vad är det du uppskattar 

med den färdiga matkassen? 

 

 

Tema 1: Kostnader 
 

 Upplever du att dina matkostnader har förändrats efter du börjat med den färdiga 

matkassen? 

o Om ja: På vilket sätt har dessa förändrats?  

o Om nej: Ingen följdfråga. 

 

 Är produkter i den färdiga matkassen av varumärken du själv brukar välja att köpa? 

o Om nej: Kan du beskriva hur dessa skiljer sig från de du brukar köpa och hur 

du upplever detta?  

 

 Vad anser du vara en rimlig kostnad för att få den färdiga matkassen levererad hem till 

dig?  

o Kan du beskriva hur du resonerar då?  

 

Tema 2: Bekvämlighet 

 

 Hur väljer du att få den färdiga matkassen levererad? Exempelvis utkörning eller 

upphämtning i butik.  

o Varför väljer du utkörning/upphämtning? 

 

 Upplever du att du använder mer eller mindre tid i matvarubutiken nu än innan du 

började med den färdiga matkassen? Förklara 

 

 Hur har din vardag förändrats i och med användandet av den färdiga matkassen? 

o Beskriv på vilket sätt.  

 

 Upplever du att du använder mer eller mindre tid i matvarubutiken nu än innan du 

började med den färdiga matkassen? Förklara    
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Tema 3: Nöje 

 

 Vad har du för upplevelse av att handla i en vanlig matvarubutik? Exempelvis: Roligt, 

inspirerande, tråkigt, stressigt. Förklara 

 

 Är det något moment du saknar från den vanliga matvarubutiken nu när du använder 

den färdiga matkassen? Exempelvis: Planering av måltider, spontana inköp, ta del av 

extrapriser. 

 

Tema 4: Risk 

 Hur väljer du att betala din färdiga matkasse?  

o Online: Upplever du tillvägagångssättet som pålitligt?  

o I butik: Varför väljer du att betala i butik? 

 

 Hur upplever du kvalitén på varorna i den färdiga matkassen?  

o Var kvalitén något du oroade dig för innan du började med den färdiga 

matkassen? 

 

 Hur upplever du portionsstorleken med den färdiga matkassen? 

 

Tema 5: Självskapande 

 

 Hur upplever du att dina måltider har förändrats sen du började med den färdiga 

matkassen? Exempelvis: godare, sämre, mer varierande, nyttigare 

 

 Brukar du (eller den som lagar) ändra någonting på de medföljande recepten? 

o Om ja: varför?  

 

 Upplever du att din matlagningskunskap förändrats sen du började med den färdiga 

matkassen? Exempelvis: förbättrats eller försämrats 

o Förbättrats: På vilket sätt upplever du att den har förbättrats?  

o Försämrats: På vilket sätt upplever du att den har försämrats?  

o Oförändrad: Ingen följdfråga. 

 

Avslutningsvis 

 

 Om du fick ändra något med den färdiga matkassen, vad skulle det vara? 
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