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Sammanfattning 
Branschen för e-handel av dagligvaror i Sverige uppvisar idag en negativ tillväxt och 

endast en marginell andel svenskar har någon gång handlat dagligvaror på internet. 

Tidigare forskning har visat att attityder är tillförlitliga för att förutspå en individs 

köpbeteende. Konsumentens attityd till och uppfattning om branschen kan därför vara 

en del av förklaringen till dess negativa tillväxt och svaga ställning. Attityder har till 

stor del visat sig bestå av uppfattningar om olika attribut som associeras med det 

beteende eller objekt som attityden riktas mot. Syftet med denna uppsats är därför att 

med hjälp av en enkätstudie och hypotesprövning utröna vilken attityd konsumenter 

har till e-handel av dagligvaror samt vilken uppfattning de har kring utvalda attribut 

som associeras med e-handel av dagligvaror. 

Resultatet visar att konsumenters attityd till e-handel av dagligvaror är negativ och 

korrelerar med uppfattningarna om attributen, som dock är positiva. De slutsatser vi 

kan dra av detta är att de utvalda attributen bidrar till att förklara attityden men att det 

finns ytterligare attribut eller fördomar som påverkar individens attityd till e-handel 

av dagligvaror. Resultaten visar att den negativa attityden kan vara en del av 

förklaringen till konsumenternas låga adaptering till branschen samt dess dåliga 

tillväxt.  

 

 

Nyckelord: dagligvaror, e-handel, konsumentköpbeteende, attityder 
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1. Inledning 
”The Internet is a tidal wave. It will wash over nearly all industries, drowning those 

who don’t learn to swim in its waves” 

- Bill Gates, grundare av Microsoft (Gay et al., 2007, s 2) 
                                 

När internetvågen i slutet av 90-talet sköljde in över Sverige stod det tidigt klart att en 

del av den traditionella handeln med varor och tjänster skulle flytta över till den nya 

plattformen. Sedan introduktionen av e-handel med skivor, och sedermera aktörer 

inom strömmad musik och nedladdning, har skivbutiker fått se en allt större del av sin 

verksamhet flytta över till internet. Kvar finns en blödande marknad med ett fåtal 

entusiaster och i stort sett inga större kedjor (Wikström, 2010). Bok- och 

hemelektronikbranschen är två andra exempel på branscher där stora delar av handeln 

bytt plattform. Kan de senaste årens satsningar leda till att dagligvaruhandeln blir 

nästa bransch att påbörja transformationen från “brick-and-mortar”-butiker till e-

handel?  

 

För att e-handeln inom en produktkategori ska växa krävs det att kunderna anpassar 

sitt köpbeteende till den nya kanalen och distributionsformen. Inom socialpsykologin 

visade man redan i mitten på förra seklet att attityder är en god variabel för att 

förutspå mänskliga beteenden (Rosén, 2013). Senare forskning, främst inom 

företagsekonomi, har även visat att individers attityder varit tillförlitliga för att 

förutspå köpbeteende. Att konsumenters attityder spelar roll för adoptionen av en ny 

affärsmodell har därför varit känt sedan länge. (Hansen, 2008; Ajzen & Fishbein, 

2008) 

Forskning kring beteenden och attityder har visat att attityder till stor del består av 

uppfattningar kring olika attribut som associeras med det objekt attityden riktas till, 

exempelvis e-handel av dagligvaror. Uppfattningen kring de attribut som associeras 

med ett objekt påverkar alltså attityden till objektet, vilket i sin tur påverkar beteendet, 

i detta fall köpintentionen. Detta kan således också påverka själva handlingen, det 

faktiska köpet. Konsumenters attityd kan därför vara en förklaring till varför en 

bransch uppvisar låg eller minskad tillväxt. (Ajzen & Fishbein, 2008) 
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Det finns idag tre varianter av handel av mat på internet: fullsorterade 

dagligvarubutiker, aktörer med färdiga middagslösningar (matkassar) samt nischade 

butiker som är specialiserade på enstaka varugrupper, där de två senare varianterna 

uppvisat tillväxt de tre senaste åren. Nyetableringarna och satsningarna till trots 

uppvisar alltså e-handeln hos de fullsorterade dagligvarubutikerna en negativ tillväxt 

och en försäljning långt ifrån den som kan observeras inom andra e-handelsbranscher. 

(Svensk Distanshandel, 2013) 

 

För att ta reda på om attityder till e-handel av dagligvaror kan vara en förklaring till 

branschens låga tillväxt i Sverige, vill vi i denna uppsats undersöka konsumenters 

attityd till branschen. Syftet med vår uppsats är att med hjälp av en enkätstudie utröna 

vilken attityd konsumenter har till e-handel av dagligvaror samt vilken uppfattning de 

har kring utvalda attribut som associeras med e-handel av dagligvaror. Vår 

frågeställning lyder: vilken övergripande attityd har konsumenter till e-handel av 

dagligvaror samt vilka samband förekommer mellan konsumentens uppfattning kring 

några för branschen utmärkande attribut och den övergripande attityden? 

 

Flera studier (Hansen et al., 2004; Hansen, 2005; Boyer & Hult, 2006) visar att 

konsumentattityden är nära korrelerad med köpintentionen vid e-handel av 

dagligvaror. Dessa studier har med avstamp i beteendeteorier haft som fokus att 

förklara själva köpet och köpintentionen med hjälp av en mängd ingående variabler, 

där attityd varit en av dem. Då det fortfarande saknas insikt i vad som utgör 

konsumentens attityd kring e-handel av dagligvaror på den svenska marknaden går vi 

i vår uppsats ett steg “djupare” än tidigare studier. Det innebär att vi enbart tittar på 

attitydkomponenten samt de uppfattningar kring attribut som anses utgöra stora delar 

av attityden till e-handel av dagligvaror. Vi vill med denna uppsats bidra till 

kunskapen kring attitydvariabelns uppbyggnad och hur generella uppfattningar kring 

attributen påverkar den övergripande attityden.  

 

Undersökningen är intressant av flera anledningar. Forskning har visat att en positiv 

attityd bidrar till en ökad köpintention hos konsumenter. Att veta och förstå vilka 

attityder konsumenter har till en produkt eller tjänst är därför av vikt för att förklara 

varför en bransch ser ut som den gör. Vetskap om konsumenternas attityd bidrar även 
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till att rätt insats eller åtgärd kan vidtas vid exempelvis problem eller möjligheter för 

ett företag eller bransch, i vårt fall aktörer på marknaden för e-handel av dagligvaror.  

 

En viktig del i att försöka kartlägga en attityd är att undersöka de underliggande 

uppfattningarna kring objektets attribut. Genom att från sekundärdata och tidigare 

studier ta fram de attribut som konsumenter anser vara viktigast vid e-handel av 

dagligvaror och sedermera ta reda på konsumentens uppfattningar kring dessa kan 

aktörer enklare se om uppfattningen kring något av dessa attribut avviker från de 

övriga. Om branschaktörer eller branschintressenter vill förändra en attityd bör de 

således rikta sina insatser mot attribut som visar sig påverka konsumentens attityd. 

2. Branschen 
E-handeln i Sverige fortsatte år 2012 att växa snabbare än den traditionella 

detaljhandeln och utgör idag knappt 6 procent av den totala detaljhandeln. Totalt 

uppgav tre av fyra personer att de handlat någon vara på internet under 2012 års sista 

kvartal (PostNord et al., 2013). Precis som flera forskare förutspådde i slutet på 1990-

talet har de populäraste produktkategorierna blivit de som konsumenten väljer med 

hjälp av sökbara egenskaper snarare än utseende och känsla, dessa kategorier omfattar 

bl a böcker, datortillbehör, musik och resor (Hansen, 2008). 

 

Detta avspeglas idag genom förekomsten av stora skillnader i hur försäljningen inom 

e-handeln fördelar sig över olika produktkategorier. En förklaring till att e-handelns 

andel av den totala detaljhandelns försäljning fortfarande kan anses som låg beror 

därför till stor del på att de mest kapitalintensiva branscherna som möbler, 

byggnadsvaror och dagligvaror fortfarande står för en marginell del av handeln över 

internet. (Svensk Distanshandel, 2013) 

 

Som distributör av en av de universellt mest handlade varorna attraherar 

livsmedelsbranschen mängder av aktörer som konkurrerar på såväl global som lokal 

marknad. Mängden aktörer och den ständiga efterfrågan har lett till en marknad 

präglad av låga marginaler och hård konkurrens. Denna darwinistiska 

branschverklighet har stimulerat aktörer att ständigt pröva ny teknik och nya metoder 

för effektivisering (Boyer & Hult, 2006). Det var därför bara en tidsfråga innan även 
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livsmedelsaktörer, både i Sverige och internationellt, skulle pröva sina vingar genom 

handel på internet under dotcom-erans glansdagar kring millenniumskiftet. Många av 

de tidiga satsningarna i Sverige lades dock ner p.g.a. höga logistikkostnader och lågt 

kundintresse (Svd.se, 2003; Bengtson, 2002).  

 

I takt med lägre kostnader och e-handelns tillväxt de senaste åren har dock aktörer 

börjat återvända till marknaden för e-handel av dagligvaror (Svensk Distanshandel, 

2013). Ett exempel på utmanare till de stora dagligvaruaktörerna är Mathem.se, som 

sedan 2006 uteslutande bedriver e-handel av dagligvaror i alla större svenska städer.  

2.1 Rapporterna “Mat på nätet 2012” och “E-barometern 2012” 

En del av bakgrundsinformationen kring ämnena dagligvaror på internet samt e-

handeln i Sverige har hämtats från rapporterna ”Mat på nätet 2012” och ”E-

barometern 2012”. Rapporten “Mat på nätet” ges ut av Svensk Distanshandel varje år 

och syftar till att kartlägga utvecklingen för e-handeln av dagligvaror. Rapporten 

baseras på en konsumentundersökning med 1000 konsumenter samt kvalitativa 

intervjuer med representanter från 15 aktörer i branschen. 

 

Rapporten “Mat på nätet 2012” har i uppsatsen främst använts för att ta reda på vilka 

attribut som tydligt utgör en del av konceptet “e-handel av dagligvaror”. I 

undersökningen som ligger till grund för rapporten framgår vilka komponenter som 

konsumenter upplever som viktigast vid e-handel av dagligvaror. Undersökningen 

visar att de största hindren för att handla dagligvaror på internet är följande: viljan att 

se sina varor före köp, leveranskostnaden, högre pris än i livsmedelsbutik samt att 

kunden inte vill vänta på leverans utan ha sin mat direkt. Den visar även att det hos 

respondenterna finns stora fördelar med e-handel av dagligvaror. Fördelarna anses 

vara följande: tidsvinst, hemlevererade varor (slipper släpa tunga matkassar) samt 

möjligheten att göra beställning när det passar. De viktigaste hindren samt fördelarna 

kan sägas representeras av de fyra attributen pris, tid, kvalité och service. Vidare 

uppger drygt 32 procent att det inte finns några fördelar alls med att handla 

dagligvaror på internet. (Svenska Distanshandel, 2013) 
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I uppsatsen refereras ”dagligvaror” till som:  

“förbrukningsartiklar som i allmänhet köps ofta och i små poster. Det rör sig i regel 

om produkter som ingår i den dagliga hushållsrutinen, t ex livsmedel, tobaksvaror och 

olika kemisk-tekniska artiklar” (Ne.se, 2013).  

3. Teorigenomgång 
Många är de publikationer som har försökt att förklara konsumentköpbeteende online. 

Forskning på området förekommer inom flera vetenskapliga fält, inklusive 

systemvetenskap, psykologi och ekonomivetenskapens olika inriktningar, såsom 

organisation och marknadsföring (Cheung et al., 2003). Flera olika teorier har 

föreslagits för att försöka förstå konsumentköpbeteende online. Dessa inkluderar 

teorin om överlagt beteende1 (TRA), teorin om planerat beteende2 (TPB), 

tekonologiacceptans-modellen3 (TAM), teorin om innovationsspridning4 (IDT), 

förväntan-bekräftelse-teorin5 (ECT). (Hansen, 2008; Cheung et al., 2003) 

 

Vid en genomgång av befintlig litteratur i ämnet, fann Cheung m fl att majoriteten av 

forskning som behandlade konsumentköpbeteende online gjorde detta med 

utgångspunkt från attityd-intentions-teorier, främst TRA och TPB (Cheung et al., 

2003). Dessa idag klassiska konsumentteorier, utvecklade av Martin Fishbein och 

Icek Ajzen under 70- och 80-talet, har i flera studier framgångsrikt applicerats för 

syftet att förklara köpbeteende online, även inom dagligvarubranschen. (Hansen, 

2008) 

 

Såväl TRA som dess vidareutveckling TPB har visat sig mycket användbara för att 

förutse ett brett spann av beteenden (Madden et al., 1992). Gemensamt för både TRA 

och TPB är att de förklarar en intention till ett beteende genom att summera ett antal 

för respektive teori ingående komponenter. En av dessa komponenter är attityd och 

innan vi går in på vår modell och vidare fördjupar oss i det teoretiska ramverket kring 

dessa båda teorier behöver vi förtydliga vad en attityd är och består av samt hur den 

                                                
1 Eng. theory of reasoned action 
2 Eng. theory of planned behavior 
3 Eng. technology acceptance model 
4 Eng. innovation diffusion theory 
5 Eng. expectation-confirmation theory 
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uppkommer och förändras. Då vår undersökning inte ämnar förklara hur konsumenten 

bildar sin attityd till e-handel av dagligvaror bör följande attitydavsnitt ses som en 

teoretisk fond till de psykologiska aspekterna av hur en attityd bildas. Avsnittet 

kommer dock att refereras till samt delvis ligga till grund för arbetets avslutande 

diskussion. 

3.1 Attityd  
Ordet attityd kommer från det franska ordet attitude, “hållning” och från det italienska 

attitudine, “lämplighet, lämpligt tillfälle” och betyder i vardaglig mening 

förhållningssätt. Amerikanska forskare började redan år 1918 att undersöka hur olika 

attityder kunde förklara sociala beteenden. Under 1940-talet tilltog forskningen 

internationellt med studier kring hur attityder och sociala beteenden bildas och 

förändras. Forskningen ledde till flera olika metoder och teorier för att kunna 

observera och mäta olika attityder. Inom socialpsykologin används vanligen uttrycket 

attityd för en inställning som byggs upp genom erfarenheter och beskriver om man är 

för eller emot något (en attityd till ett objekt). (Rosén, 2013)    

 

Forskning och teorier som ämnar förklara attityders uppbyggnad finns det gott om. 

Den populäraste metoden för att klassificera den information som en individ uttrycker 

inställning inför, klassificerar grunderna på vilken informationen behandlas som 

antingen affektiv (emotionell) eller kognitiv (förstående) av individen (Fabrigar et al., 

1997). Se figur 1 för jämförelse med senare modeller.  

 

Vidare har en stor del av forskningen inriktat sig på att förklara hur en attityd skapas 

och förändras. De två dominerande teorierna på området är ELM6 samt HSM7. Dessa 

modeller motsvarar till stor del varandra och består av två olika sätt på vilket 

information behandlas hos varje individ. ELM-modellens “centrala väg” motsvaras av 

HSMs “systematisk bearbetning” och HSM-modellens “heuristiska bearbetning” 

motsvaras av ELM-modellens “perifera väg”.  

                                                
6 Fr. Elaboration likelihood model of persuasion 
7 Fr. Heuristic-systematic model 



10 
 

   
Figur 1. Metoder för informations- och intrycksprocesser. Övre två rektanglar representerar 
ihopslagning av ELM och HSMs dubbelprocesser. Nedre rektangel klassisk kognitiv-affektiv 
teori. 

 
ELM och HSM är så kallade dubbelprocessmodeller för informationsbehandling. 

Eftersom ytterligheterna inom processerna kan samspela hos en individ har vi valt att 

i figur 1 visa detta genom att dela upp skalan i två. På ena sidan skalan behandlas 

information kognitivt med medveten analys och granskning (“central väg” och 

“systematisk bearbetning”) medan informationsbehandlingen på andra sidan skalan 

(“perifer väg” och “heuristisk bearbetning”) sker utan större kognitiv insats och mer 

med hjälp av exempelvis tumregler (heuristik) eller invanda beteenden, således till 

stor del med sedan tidigare lagrad information. Exempel på tidigare lagrad 

information inom ramen för vår undersökning kan vara erfarenheter från ett liknande 

objekt, exempelvis e-handel av kläder eller “gamla sanningar” kring leveranstider.  

 

Fabrigar et al. (1997) redogör för flertalet artiklar som visat att även om en attityd till 

ett objekt främst bildas genom en av processerna spelar den andra mer/mindre 

kognitiva processen ofta in och påverkar den resulterande attityden. Exempelvis har 

informationsbehandling genom “perifer väg”/”heuristisk bearbetning” visat sig 

kopplas in i situationer där “central väg”/“systematisk bearbetning” har svårt att 

appliceras, t ex när två alternativ anses vara lika (o-)attraktiva med de kognitiva 

metoderna. 

3.1.1 Formandet av en attityd 

Det finns en mängd forskning och en rik teoribildning kring attityder. För att få en 

bakgrundsbild till hur attityder skapas och förändras har vi redogjort för ELM samt 
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den snarlika teorin HSM. Då syftet med arbetet är att undersöka människors befintliga 

attityder till ett objekt och dess attribut, ämnar vi inte vidareutveckla hur attityder 

formuleras och omformas rent psykologiskt. Vidare kommer därför en redogörelse att 

förklara hur attityder till ett objekt skapas.  

3.1.2 Förväntan-värde-teorin 

Den mest populära modellen för att förklara attityder till beteenden och objekt, är 

inom socialpsykologin förväntan-värde-teorin, förkortad EV8. EV kan ses som en 

kategori av teorier, en forskningstradition som innehåller flera olika 

vidareutvecklingar av grundtanken. Ajzen & Fishbein presenterade under 60- och 70-

talet sin attitydsummeringsteori9, vilket anses vara en av de första och mest kompletta 

versionerna av EV. Enligt teorin bestäms individens attityd mot ett objekt av dennes 

uppfattningar kring de attribut som är förknippade med objektet. De attribut som 

individen associerar med objektet kan bidra med olika mängd till den totala attityden 

mot objektet (Ajzen & Fishbein, 2008). Ett exempel är en individs attityd till att köpa 

ett glas vin av ett speciellt märke på en restaurang. De attribut som associeras med 

vinet är bland annat: pris, ursprungsland, årgång, om vinet är rött/vitt samt individens 

attityd till alkoholkonsumtion. Den samlade uppfattningen till dessa attribut, negativ 

eller positiv, kommer att skapa individens attityd till det specifika objektet vid det 

givna tillfället. Denna slutsats ligger som grund för hypotes 2. Konsumenternas 

uppfattning till de för objektet viktigaste attributen kommer att korrelera positivt med 

attityden.  

 

Attityden kan också till stor del influeras och påverkas av förutfattade meningar om 

beteendet eller objektet. Det individen tror sig veta om, eller uppfatta kring, ett 

beteende eller objekt påverkar alltså den attityden individen innehar till objektet 

(Fishbein & Ajzen, 1975). Att det är osäkert att handla varor på internet eller att köpa 

produkter individen inte har möjlighet att känna på före köp är exempel på 

förutfattade meningar inom ramen för vår studie.  

 

 

                                                
8 Eng. expectancy-value theory, EV 
9 Eng. Summation theory of attitude (egen översättning) 



12 
 

3.2 TRA och TPB 
Teorin om överlagt beteende (TRA) behandlar en konsuments beteende som ett 

resultat av dennes intention att utföra det åsyftade beteendet. Beteendeintentionen (BI) 

är i detta fall en funktion av två variabler, attityd mot beteendet (A) samt subjektiv 

norm (SN) (Fishbein & Ajzen, 1975; Chang, 1998). Fishbein och Ajzen (1980) 

definierar attityd mot beteendet (A) samt subjektiv norm (SN) enligt följande; 

A=”Individens generella känsla av fördelaktighet eller ofördelaktighet mot 

beteendet”, SN=”Individens upplevelse av att de flesta människor som är viktiga för 

individen tycker att den ska eller inte ska utföra beteendet som avses”. 

 
Figur 2. Teorierna TRA och TPB förklarat i en modell. Pil visar orsakssamband samt riktning.  

 
Teorin förutspår intentionen till ett beteende med hjälp av konsumentens attityd till 

beteendet istället för konsumentens attityd mot en specifik produkt eller tjänst. SN-

variabeln innebär att modellen även inkluderar konsumentens uppfattning om de 

sociala normer som kan finnas kring beteendet. Ett enkelt exempel anpassat från 

Hawkins et al. (2001) beskriver att en konsument kan ha en väldigt fördelaktig attityd 

till att handla dagligvaror på internet. Beslutet att beställa dagligvarorna kan 

emellertid påverkas av individens uppfattning om lämpligheten (dvs.. den upplevda 

sociala normen kring beteendet) i att beställa dagligvaror på internet i den situationen 

individen befinner sig i (ex med kollegor på jobbet, vänner eller familj på fritiden) 

och dennes motivation att följa dessa normer. (Hansen et al., 2004) 
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Bred kritik har riktats mot det faktum att TRA som modell förutsätter att beteendet 

som konsumenten har attityd till är rationellt, valbart och systematiskt (Fishbein & 

Ajzen, 1975; Chang, 1998; Hansen et al., 2004), dvs. beteenden som individen har 

total kontroll över (Sheppard et al., 1988). Till exempel kan en konsuments intention 

till att handla mat på internet vara positiv enligt TRA (A+SN=BI) men begränsas om 

konsumenten upplever processen som för komplex eller saknar resurser (exempel 

internet- eller datortillgång) för att genomföra köpet (Hansen et al., 2004). 

 

För att överkomma detta problem och på så sätt tydligare kunna förklara ett 

konsumentbeteende som avser processer som till viss del inte kan kontrolleras helt av 

individen, adderades orginalmodellen TRA med konstruktet upplevd 

beteendekontroll10 (PBC). PBC antas påverka beteendet både indirekt via intentionen 

(BI) och direkt (Ajzen, 1985, 1991; Madden et al., 1992). Den utvecklade modellen 

innehållandes PBC-komponenten kom att kallas teorin om planerat beteende (TPB). 

Det har i flertalet jämförelser mellan TRA och TPB visat sig att den modifierade 

modellen förklarar en större del av konsumentens beteende i olika situationer (Hansen 

et al, 2004; Ajzen, 1991; Chang 1998; Madden et al., 1992). TPBs högre 

förklaringsvärde förklaras i stor utsträckning med att de flesta beteenden inte 

uppfyller kontrollkravet inom ramen för TRA (Sheppard et al., 1988; Madden et al., 

1992). 

 

Förenklat kan teoribildningen kring attityd-beteende-relationen sägas implicera att ju 

positivare attityd en individ har till en given handling, produkt eller tjänst, desto mer 

sannolikt är det att den individen kommer att genomföra handlingen eller köpet av 

produkten/tjänsten. Det är därför förväntat att individens övergripande attityd mot 

objektet korrelerar med individens beteende i relation till objektet (Ajzen & Fishbein, 

1980; Karjalouto et al., 2002). Denna slutsats ligger som grund för hypotes 1. En 

beteendeintention som sällan utförs av den genomsnittlige konsumenten, likt köp av 

dagligvaror via e-handel, borde innebära en negativ attityd mot beteendet hos den 

genomsnittlige konsumenten.  

                                                
10 Eng. perceived behavioral control 
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Figur 3. Förklaring till beteende enligt TRA och TPB. Pilar indikerar direkt samband.  

3.3 E-handel av dagligvaror 
Att en konsuments attityd och dennes intention till att handla dagligvaror i butik 

korrelerar har fastställts av bland annat Thompson (1994). På grund av branschen för 

e-handel av dagligvarors relativt unga ålder var forskning på området fram till början 

på 2000-talet främst inriktad på att undersöka möjligheter för branschens utveckling 

och framtid (Anckar et al., 2002). I takt med att branschen vuxit globalt har också 

forskning på området tilltagit och flera undersökningar har med hjälp av TRA och 

TPB kunnat fastslå att modellen/-erna är goda verktyg för att approximera 

konsumenters köpintention vid e-handel av dagligvaror (bl.a. Hansen, 2008; Hansen 

et al., 2004; Verhoef & Langerak, 2001 m.fl.). Hansens forskningsresultat visar bland 

annat att attityder till e-handel av dagligvaror är den viktigaste förutsägaren av 

konsumentens intention till att handla dagligvaror på internet. (Hansen, 2008; Hansen 

et al., 2004)   

 

Även om TRA och TPB upprepade gånger har visat signifikanta relationer mellan 

modellernas komponenter och beteendet, saknas fortfarande mycket kunskap kring de 

underliggande uppfattningarna och föreställningarna som formar individens 

komponenter. Ajzen (1991, s 206) skriver följande; 

 

“The theory of planned behavior traces attitudes, subjective norms, and perceived 

behavioral control to an underlying foundation of beliefs about the behavior”. 

“Intention, perception of behavioral control, attitude toward the behavior, and sub- 
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jective norm each reveals a different aspect of the behavior, and each can serve as a 

point of attack in attempts to change it. The underlying foundation of beliefs provides 

the detailed descriptions needed to gain substantive information about a behavior’s 

determinants”. 

 

Uppfattningarna kring attributen som utgör objektet kan enligt teorin sägas vara 

angreppspunkter som kan användas för omformulering av beteendet. Denna insikt 

skulle kunna användas av aktörer, t ex branschorganisation eller intresseföretag vid 

exempelvis låg tillväxt. Om aktörerna känner till vilka attribut som är viktiga för 

attitydformuleringen hos individer, och kanske framförallt hur stor vikt respektive 

attribut har, kan de också välja kommunikations- och marknadsstrategier som belyser 

just dessa attribut med syfte att förändra attityden kring objektet.  

 

 
Figur 4. Utvalda attributkomponenter till attityden för e-handel av dagligvaror. 

3.4 Sammanfattning teori 
Sammanfattningsvis visar Ajzen & Fishbein (2008) att attityden och förhållningen till 

de samlade attributen skapar en människas attityd till objektet (se fig. 4.). Hansen 

(2008) visar att attityden är den viktigaste faktorn för att förutse köpintentionen vid 

handel av dagligvaror på internet. Då teoribildningen kring attityder inom psykologin 

är stor har vi i vår undersökning gjort det medvetna valet att utgå ifrån de två 

ovanstående slutsatserna trots att delar av teoribildningen är ett antal decennier 

gammal. Vi formar en tydlig teoretisk bas som slutar i den modell- och 

hypotesprövning som vi satt upp att svara mot uppsatsens syfte. Teorin säger alltså att 
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konsumentens uppfattning om objektets attribut, huruvida denna är positiv, negativ 

eller neutral, påverkar konsumentens attityd till objektet. Attityden påverkar i sin tur 

konsumentens köpintention och modellen kan därför skapa förståelse och insikt till 

varför inte e-handeln av dagligvaror har haft den tillväxt vi sett hos andra branscher 

inom e-handel. En negativ attityd ger således en låg beteendeintention, vilket 

resulterar i uteblivet köp.  

 
Figur 5. Sammanfattning TRA och TPB tillsammans med våra utvalda attribut.  

 
 För denna undersöknings skull har delar av teorimodellen anpassats för att på så sätt 

svara mot uppsatsens syfte. Med undersökningen ämnar vi beskriva vilken roll 

individens uppfattning kring fyra på förhand utvalda attribut har i individens attityd 

till beteendet/objektet (e-handel av dagligvaror).  

3.5 Hypoteser 
Med ovanstående sammanfattning som bakgrund samt med den tidigare 

litteraturgenomgången, har vi för att tillgodose uppsatsens syfte valt att formulera 

hypoteser för att kunna besvara vår forskningsfråga: Vilken övergripande attityd har 

konsumenter mot e-handel av dagligvaror samt vilka samband förekommer mellan 

konsumentens uppfattning kring några för branschen utmärkande attribut och den 

övergripande attityden? 

 

De senare årens låga tillväxt för e-handel av dagligvaror samt branschens negativa 

tillväxt under år 2012 skulle enligt de slutsatser som presenterats kring TRA och TPB 
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kunna förklaras av en negativ beteendeintention hos konsumenterna. 

Attitydkomponenten ger att en positiv attityd leder till positiv beteendeintention som i 

sin tur leder till utfört beteende (genomfört köp). Då branschen upplever negativ 

tillväxt samt litet kundunderlag vill vi pröva om motsatsen gäller. Vi väljer därför att 

formulera hypotesen: 

 

H1. Konsumenters attityd till e-handel av dagligvaror är generellt sett negativ. 

 

Då den negativa attityden leder till en låg beteendeintention utförs inte köpet. 

Hypotesen kan sägas vara en premiss och ämnar bekräfta att attityden kan vara en av 

förklaringarna till branschens dåliga tillväxt.  

 

Teorigenomgången visar att det finns ytterligare förklaringsvariabler till 

beteendeintentionen. Oavsett vad attityden säger kan det därför vara så att en individs 

beteendeintention och i förlängningen, individens beteende, bestäms till större del av 

den sociala normen eller den upplevda kontrollen, mer än av attityden. Dessa 

variabler ligger dock utanför ramen för uppsatsens syfte då vi valt att fokusera på 

enbart attityd-variabeln.   

 

Attityder mot ett objekt skapas och består genom individens uppfattningar kring de 

attribut som utgör objektet. För att undersöka om uppfattningen kring attributen 

faktiskt påverkar attityden, är det av vikt att känna till konsumentens uppfattningar 

kring de attribut som anses viktiga vid e-handel av dagligvaror. I undersökningar från 

branschorganisationer och vetenskapliga artiklar på området har det framkommit att 

de viktigaste attributen i konsumentens ögon är kvalité, pris, tid och service.  

 

Förväntan-värde-teorin (EV) samt attitydsummeringsteorin ger att uppfattningen 

kring attributen skapar den övergripande attityden. Vi bör därför utifrån dessa attribut, 

om de är de viktigaste attributen för konsumenterna, kunna se en tydlig positiv 

korrelation mellan uppfattningen kring attributen samt attityden till e-handel av 

dagligvaror. Med uppfattning kring attributen avses huruvida respondenten är positiv 

eller negativ till ett attribut. Med positiv korrelation menar vi således att riktningen på 

en förändring i attributen motsvaras av en förändring i samma riktning 

(positiv/negativ) i attityden. Vi väljer därför att formulera följande hypotes kring 
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attributens korrelation med attityden: 

 

H2. Individens uppfattningar om de olika attributen korrelerar positivt med 

individens attityd till e-handel av dagligvaror.  

 

Vi riskerar med denna hypotesprövning att utelämna attribut som en individ värderar 

högre än de fyra utvalda. En förkastad H2 kan betyda två saker. Antingen är ett eller 

flera av de utvalda attributen negativt korrelerat med attityden eller så korrelerar det 

inte alls, dvs. att attityden inte förklaras av just det attributet som förkastas. Vi anser 

att risken är låg för negativ korrelation men något högre för att någon eller några 

attribut inte förklarar attityden på en signifikant nivå. Vi kommer i diskussionsdelen 

att ta upp detta mer utförligt.  

 

Då premissen för H1 är en överlag negativ attityd och H2 ger att det finns en positiv 

korrelation mellan attributen och attityden vill vi även pröva om konsumentens 

uppfattning kring respektive attribut är överlag negativa. Då den negativa attityden 

skulle kunna förklaras av andra attribut än de utvalda skulle uppfattningen kring de 

utvalda attributen i teorin kunna vara positiv trots en accepterad H2. Vi formulerar 

därför följande hypotes om individens uppfattning till respektive attribut: 

 

H3. Konsumenter har en överlag negativ uppfattning om respektive attribut till 

objektet e-handel av dagligvaror. 

 

Vid accepterad H3 får vi ytterligare förklaringsvärde till varför branschen för e-handel 

av dagligvaror visar upp negativ tillväxt. Ett förkastande av H3 för attributen innebär 

dock inte per automatik att vi kan förkasta att uppfattningen till attributen faktiskt 

bidrar till en negativ attityd. Enligt teoribildningen, framförallt 

attitydsummeringsteorin, är det fullt möjligt att en positiv uppfattning om ett attribut 

kan väga upp negativa uppfattningar kring andra attribut som har en större inverkan 

på den övergripande attityden. Utan den eventuellt positiva uppfattningen kring ett 

eller flera attribut skulle således den övergripande attityden vara ännu mer negativ.  
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Figur 6. Hypoteserna utifrån vår modell. Minustecken indikerar negativ 
uppfattning/förhållande. Plustecken indikerar positivt samband.  

 
Förutom resultatet av hypotesprövningarna kommer våra tester även visa vilket eller 

vilka av de utvalda attributen som påverkar konsumentens attityd till e-handel av 

dagligvaror mest. Denna information kan vara högintressant för aktörer då de attribut 

vi valt att undersöka alla är kommunicerbara och påverkningsbara av aktören. 

Undersökningen kommer även att visa om det finns attribut som inte kan sägas 

påverka konsumentens attityd. 

4. Metod 
För att uppnå vårt syfte och pröva våra hypoteser kommer vår primära datainsamling 

bestå utav en kvantitativ enkät till konsumenter. Genom resultatet av vår primära 

datainsamling finns möjlighet att förstå respondenternas attityder till e-handel av 

dagligvaror samt deras uppfattningar kring våra utvalda attribut.  

4.1 Metodval 
Valet av forskningsmetod är av stor vikt då varje metod har för- och nackdelar. Valet 

att använda en kvantitativ studie grundar sig på att det passar en hypotetisk-deduktiv 

ansats. Vid hypotetisk-deduktiv forskningsmetod utgår studien från en hypotes (eller 

teori) som svarar på frågeställningen för arbetet. Från hypotesen härleds logiskt 

(deduceras) sedan vad som bör inträffa om hypotesen är sann. Metoden gör det 

möjligt att undersöka och förklara samband mellan olika variabler samt lämpar sig väl 
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vid data som behandlar en populations åsikter vid ett specifikt tillfälle (Saunders et 

al., 2009). Genomgång av tidigare forskning av bland andra Hansen et al. (2004) och 

Boyer & Hult (2006) har visat att kvantitativa enkäter visats sig lämpliga vid studier 

kring attityder till e-handel av dagligvaror. Kombinerat med den kvantitativa 

metodens möjligheter till statistisk analys av resultatet för att undersöka samband 

mellan variablerna ansåg vi att en enkätundersökning var den lämpligaste metoden för 

vår undersökning.  

 

Valet att genomföra en kvantitativ undersökning har vissa inbyggda svagheter. 

Exempel på nackdelar med metoden är att respondenten missförstår eller misstolkar 

frågorna, inte läser instruktionerna tillräckligt noggrant eller tröttnar på att fylla i 

enkäten och endast fyller i samma svar (Dahmström, 2011). En kvalitativ 

undersökning hade kunnat tillämpas för att besvara vårt syfte och då gett en djupare 

förståelse genom möjlighet att ställa följdfrågor kring människors attityder och 

uppfattningar (Saunders et al., 2009). Urvalet hade dock blivit för litet för att kunna 

utföra de statistiska sambandsberäkningarna som den teoretiska ramen ställer krav på. 

4.2 Sekundärdata  
Sekundärdata kommer att användas för att hjälpa oss att skapa oss en bredare bild 

kring området, samt bistå med information som ligger till grund för datainsamlingen. 

För att förbättra vår förståelse för branschen har vi samlat in och gått igenom 

befintliga undersökningar, uppsatser, enkäter och annat material relaterat till e-

handeln i allmänhet och e-handel av dagligvaror i synnerhet.  

                                            

Användningen av sekundärdata innebär alltid för- och nackdelar vilket bör tas i 

beaktande vid insamlandet och vid användning av innehållet. Fördelarna med 

användning av sekundärdata är att det sparar mycket tid och pengar samt att vi har 

möjlighet att analysera och bearbeta mer material än vad vi skulle kunna åstadkomma 

på egen hand. Nackdelarna är dock att sekundärdata är insamlade för ett specifikt 

syfte, vid en speciell tidpunkt och kan därför vara vinklade samt brista i relevans och 

därför bör kontrolleras noggrant. (Saunders et al., 2009). 

 



21 
 

4.3 Urval 
Eftersom tidigare misslyckade försök till introduktion har skett på konsument-

marknaden och då branschen har fortsatta tillväxtproblem, är det konsument-

målgruppen som är intressant att undersöka. Den kvantitativa datainsamlingen 

kommer därför att vara riktad mot privatkonsumenter. 

 

Då vi inte har möjlighet att fråga alla konsumenter måste ett urval göras. Vi har valt 

en icke slumpmässig insamlingsmetod med inslag av både bekvämlighetsurval och 

typiskt urval. Optimalt för vår undersökning hade varit att genomföra ett obundet 

slumpmässigt, alternativt stratifierat urval, men på grund av begränsad tid och 

resurser har vald metod ansetts tillräcklig för syftet. Konsekvenserna av detta är att 

alla konsumenter inte har möjlighet att bli respondenter och att de som tillfrågas 

kanske inte ger den mest representativa bilden av den tilltänkta bakomliggande 

populationen. (Saunders et al., 2009)  

 

Distributionen av enkäten har huvudsakligen skett genom två kanaler, en 

självadministrerad webbenkät och enkätinsamling utanför en dagligvarubutik i 

Uppsala. Fördelarna med en webbenkät ligger i att man snabbt kan nå en stor mängd 

personer och få ett stort antal respondenter. Vid webbenkäter finns dock risk för låg 

svarsfrekvens samt att endast människor som kan bli kontaktade via e-mail eller över 

internet kommer att kunna delta i undersökningen (Saunders et al., 2009).  

 

Webbenkäten var öppen för respondenter att fylla i under perioden 19 april till 7 maj, 

där respondenten med hjälp av en länk fick tillgång till den självadministrerade 

enkäten. Enkäten konstruerades via http://www.webbenkater.com och adresslänken 

till webbenkäten distribuerades via mail, sociala medier och på olika arbetsplatser för 

att få så stor spridning som möjligt.  

 

För att få helt anonyma respondenter som vi själva inte har någon direkt koppling till 

har även en pappersenkät delats ut. Valet av distributionsplats föll på 

Kvarnengallerian i Uppsala då genomströmningen av kunder ansågs vara god samt att 

närhet till en dagligvarubutik (ICA) ansågs kunna hjälpa respondenten att lättare ta 

ställning till påståendena i enkäten. Inslag av typiskt urval gjordes då vi försökte 
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vända oss till en så diversifierad respondentprofil som möjligt. Insamlingen av 

enkäter gjordes under en torsdag förmiddag klockan 9.00-10.30 och en fredag 

eftermiddag klockan 17.30-19.00. Vi valde att utföra två olika insamlingsmetoder för 

att få ett större dataunderlag då det kan ses som ett styrketecken och öka reliabiliteten 

i vår undersökning. Genom att använda två olika insamlingsmetoder kan vi även leta 

efter bias i någon av metoderna genom att jämföra medelvärden i de två dataseten.  

 

För att säkerställa att resultatet från olika respondentgrupper i underlaget skiljer sig åt 

kommer en jämförelse av medelvärden och varians att göras med hjälp av t-tester och 

variansanalys (ANOVA).  

4.4 Operationalisering av frågor 
Uppbyggnaden av enkäten består av 7 bakgrundsvariabler (frågorna 1-7), 3 frågor 

som rör den allmänna uppfattningen till e-handel av dagligvaror (frågorna 8-10) och 

14 frågor som rör fyra stycken utvalda attribut till branschen (frågorna 11-

22).  Samtliga frågor är översatta och utformade från publicerade artiklar och 

presenteras i bilaga 1 där originalöversättningen, vår översättning samt källan 

redovisas. Vi har tagit i beaktande att direktöversättning av frågor kan leda till 

avvikelser mellan orginalfrågan och den översatta versionen. Återanvändning av 

tidigare frågor bidrar till att stärka validiten då dessa är beprövade och testade samt 

sparar resurser och tid vid enkätutformning. (Saunders et al., 2009) 

 

För att säkerställa att respondenterna tolkade enkätfrågorna på ett korrekt sätt testades 

enkäten på ett antal olika personer i varierande åldrar innan slutdistribution började 

(Saunders et al., 2009). Detta tillät oss att justera formuleringar och även säkerställa 

att vi såg varians i testrespondenternas svar, något som är en förutsättning för den 

statistiska analysen. Testrespondenterna möjliggjorde därför för oss att stärka 

undersökningens validitet, alltså att enkäten faktiskt undersöker det vi ämnar ta reda 

på. 

 

De 5 frågorna kring bakgrundsvariablerna ålder, kön, antal personer i hushållet, 

genomförd utbildning och sysselsättning, är alla utformade utifrån Statistiska 

Centralbyrån (2004). Dessa bakgrundsvariabler har även använts av bland andra 
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Morganosky & Cude (2000) och Liaw (2002) och är av intresse för att se om 

respondentens uppfattningar skiljer sig åt mellan grupper inom variablerna. 

 

Valet att inkludera avstånd till dagligvarubutik inkluderades då tidigare studie 

(Goethals et al. 2012) visat att variabeln kan vara av betydelse för respondentens 

uppfattning. Den sista bakgrundsvariabeln, datorkunskap, är tidigare publicerad och 

översatt från Liaw (2002). I likhet med Liaw har vi använt oss av en likertskala med 

numrering 1-7. 

 

Vid undersökningar av underliggande attityder eller uppfattningar rekommenderas en 

semantisk skala där respondenten får gradera sitt svar mellan ett positivt och ett 

negativt påstående. Genom denna metod undviker vi även eventuell positiv bias på 

grund av endast positivt formulerade påståenden (se bilaga 1). Graderingen bör vara 

utformad efter en 5- eller 7-gradig likertskala för att ge respondenten möjlighet att ta 

en neutral ståndpunkt (Saunders et al., 2009). I vår undersökning uppmanades 

respondenten att gradera påståendeparen utifrån en 7-gradig likertskala enligt 

sifferföljden 3 2 1 0 -1 -2 -3. Detta innebär att ett positivt tal indikerar en positiv 

hållning till påståendet och vice versa. 

 

För att undvika svarsbortfall har ett “vet ej”-alternativ aktivt valts bort. Detta 

motiveras med att undersökningen ämnar få reda på respondentens allmänna 

uppfattning kring attributen, oavsett om dessa är grundade på faktisk 

erfarenhet/kunskap eller rena “aningar” och fördomar. Hos en respondent som anser 

sig ha dålig erfarenhet/kunskap på området riskerar ett “vet ej”-alternativ att personen 

tror att erfarenhet/kunskap krävs för att besvara frågorna. Alternativet “vet ej” skulle 

därför kunna få allt för stort genomslag då endast 2,9 procent av de tillfrågade 

respondenterna i rapporten ”Mat på nätet 2012” handlat dagligvaror på internet under 

föregående år (Svensk distanshandel, 2013). Om respondenten är osäker eller inte har 

någon uppfattning kan den därför ta en neutral ställning på likertskala. 

         

För att undersöka den beroende variabeln, respondentens attityd till e-handel av 

dagligvaror, har vi konstruerat ett konstrukt bestående av 3 påståenden utformade från 

Hansen (2005). Dessa fyller tillsammans den beroende variabeln attityd, som utifrån 

teorin i föregående kapitel ämnar beskriva individens generella känsla av 
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fördelaktighet eller ofördelaktighet mot e-handel av dagligvaror (Fishbein & Ajzen, 

1980). 

4.5 Val av attribut 
De attribut vi har valt ut som oberoende variabler för attityden grundar sig bland 

annat på Svensk Distanshandels (2013) stora undersökning “Mat på nätet 2012”. 

Undersökningen redogör bland annat för hindren/nackdelarna och fördelarna som 

konsumenter anser inverka vid e-handel av dagligvaror. För att få en tydlig bild av 

respondenters övergripande uppfattning till objektet “e-handel av dagligvaror” har de 

områden konsumenterna ansåg viktigast har legat till grund för och sammanslagits till 

fyra stycken attribut. 

 

Trots att det hos individen kan finnas uppfattningar kring många attribut som 

individen tilldelar ett objekt har det visat sig att endast ett fåtal uppfattningar kommer 

att skapa attityden mot ett objekt vid ett visst tillfälle (Fishbein & Ajzen, 1975). Vi 

har med stöd av detta valt att begränsa oss till fyra framträdande attribut. Vi har till 

varje enskilt attribut skapat ett konstrukt (variabel) utifrån de frågor tillhörande varje 

attribut. Nedan följer en redogörelse för attributens uppbyggnad.  

4.5.1 Produktkvalité 

När det kommer till köpbeslut, speciellt när det gäller e-handel, är det ofta intressant 

att undersöka uppfattningar kring attributet ”produktkvalité” (Boyer & Hult, 2006). 

Produkter som involverar lukt och smak gör enligt Koch och Cebula (2002) att 

uppfattningen om kvalité skiljer sig mycket åt. Det är därför, speciellt inom 

dagligvaruhandeln, av stort intresse att se vilka uppfattningar konsumenter har kring 

produktkvalitén. Vikten av detta är även tydlig i “Mat på nätet 2012”, där 48 procent 

vill se sin mat innan man köper den. De formulerade frågorna kring produktkvalitén 

grundar sig på en översättning av Boyer och Hults (2006) publicerade enkätfrågor. 

4.5.2 Tid 

Tidsbesparing har visat sig vara en av de vanligaste anledningarna till att konsumenter 

väljer att handla på internet. Handel på internet är i sin grund profilerat för att vara 

tidseffektiv då du som kund när som helst och var som helst kan göra beställningar 
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(Boyer & Hult, 2006). I “Mat på nätet 2012” uppgav 30 procent att tidsbesparing är 

en av de största fördelarna vid handel av dagligvaror på internet. De enkätfrågor som 

rör konsumenters uppfattningar om attributet tid är formulerade och översatta från 

Hansen (2005) och Verhoef & Langerak (2001). 

4.5.3 Pris 

Ring och Tigert noterade i sin undersökning från 2001 att låga priser alltid är den 

viktigaste eller näst viktigaste faktorn vid valet av matbutik (Ringer & Tigert, 2007). 

Priset anses därför vara av stor vikt vid handeln av dagligvaror. Detta visar även 

undersökningen “Mat på nätet 2012” då 29 procent uppger att tilläggskostnaden för 

frakt är ett av de största hindren för att handla dagligvaror på internet. Uppfattningen 

om attributet pris behandlas i tre enkätfrågor utformade och formulerade utifrån från 

Hansen (2005), Verhoef & Langerak (2001) och Page-Thomas et al. (2006). 

4.5.4 Service 

Upplever konsumenten en högre kvalité på servicen ökar sannolikheten att 

konsumenten blir lojal till det valda företaget. Det sista attributet vi undersöker är 

därför uppfattningen om “service”. Service anses därtill viktigt för branschen i stort 

då många nya kunder genererar ett större behov av hjälp. Detta stöds av att 30 procent 

av de tillfrågade i undersökningen “Mat på nätet 2012” efterfrågar tjänsterna att slippa 

bära tunga kassar och få maten hemlevererad. Våra tre enkätfrågor är översatta och 

formulerade utifrån Boyer & Hult (2006).  

4.6 Metodkritik till attitydområdet 
Svagheter med vald metodik kan framförallt hittas inom attitydområdet med den 

teoretiska beskrivningen av attityder som grund. I teoridelen framställdes hur attityder 

skapas genom att information behandlas på olika sätt hos individen. Teorierna HSM, 

ELM samt affektiv/kognitiv presenterades. En svårighet inom ramen för vår 

undersökning är att veta vilken “väg” för informationsbehandling respondenten 

använder samt huruvida skillnad i informationsbehandling kommer att leda till 

skillnader i attityden mot de omfrågade attributen. En respondent som är insatt i 

objektet i fråga kan tänkas lämna svar som till stor del bearbetats kognitivt medan en 

icke-insatt eller ointresserad/oengagerad respondent riskerar att använda 
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affektiva/heuristiska och mer obestämbara tumregler. Vår metod medger alltså inte att 

skilja på dessa olika typer av attityder. 

 

Då vår metod innebär att respondenten får signaler11 för vilka attribut som är viktigast 

vid e-handel av dagligvaror riskerar vi att missa de attribut som är viktiga för 

respektive individuell respondent. Det kan i många fall komma att visa sig finnas en 

omvänd korrelation mellan attityden till e-handel av dagligvaror samt uppfattningen 

kring de attribut som inkluderats i enkäten. Detta kommer vidare tas upp i 

diskussionen då den applicerade modellen fortfarande kan tänkas vara riktig men att 

en eller flera viktiga attribut för en given respondent saknas i enkäten p.g.a. vår 

avgränsning.  

4.7 Skapandet av indexvariabler 
För att kunna analysera vår insamlade data behöver vi konstruera indexvariabler, 

kallade konstrukt, för de variabler i vår undersökning som består av flera frågor, dvs.; 

datorerfarenhet, attityd, samt de fyra attributen. Då frågorna i konstruktet har mätts på 

en 7-gradig numerisk ordinalskala har vi valt att slå ihop svaren på frågorna till ett 

konstrukt genom additativ indexmetod. Vi får då medelvärdet för svaren som en 

respondent har lämnat på de för konstruktet ingående frågorna. Exempel (för en 

respondent, konstrukt datorerfarenhet):  

Fråga 7. Vilken erfarenhet har du av datoranvändning? svar: 6 

Fråga 8. Vilken erfarenhet har du av internetanvändning? svar: 5 

Slutgiltigt konstrukt för datorerfarenhet: (6+5)/2=5,5 

 

Konstrukten skapade med ovanstående metod kommer att användas vid jämförelse av 

medelvärden (t-tester) samt variansanalys (ANOVA). Då variablerna mäts på 

ordinalskala och skillnaderna mellan två medelvärde inte har någon egentlig innebörd 

anser vi att ovanstående, något förenklade, statistisk metod ändå kommer att vara 

tillräcklig vid t-test samt ANOVA. Anledningen är att testerna endast syftar till att 

beskriva huruvida testvariabeln (-lerna) skiljer sig från antingen ett testvärde (t-test) 

eller från varandra (t-test och ANOVA). 

 

                                                
11 Eng. ”cues” (översättning) 
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För att våra konstrukt ska bli applicerbara i en linjär regressionsanalys väljer vi att i 

SPSS utföra en principalkomponentanalys (PCA) på de för respektive konstrukt 

ingående frågorna. Vid linjär regressionsanalys, där ekvationen bygger på 

minstakvadratmetoden, är PCA-metoden bättre lämpad än den tidigare nämnda 

additiva indexmetoden. De nya PCA-konstruktvariablerna kommer att användas i 

regressionsanalysen.  

 

Vid skapandet av indexvaribler är det viktigt med inre kongruens. Det innebär att de 

för respektive indexvaribel (konstrukt) ingående frågor beskriver samma fenomen. 

Inre kongruens indikeras då respondenternas svar på de frågor som ingår i ett 

konstrukt signifikant korrelerar positivt med varandra. För att acceptera att ett 

konstrukt har tillräcklig inre kongruens utförs vanligtvis ett s.k. Cronbachs alpha-test. 

Cronbachs alpha kan anta ett värde mellan 0 och 1 där ett högre värde innebär högre 

inre kongruens och ger således konstruktet högre reliabilitet (Saunders et al., 2009; 

Pallant, 2001). Det konventionella tröskelvärdet för att acceptera ett konstrukt är 

vanligtvis 0,7. Då Hansen (2005) utfört en liknande undersökning och istället använt 

det något lägre värdet 0,65 har även vi valt att acceptera konstrukt med värden över 

0,65.  

4.8 Dataanalys 
Den insamlade datan har sammanställts i Excel och behandlats statistiskt i både Excel 

och statistikprogrammet SPSS. I Excel har delar av den deskriptiva statistiken såsom 

medelvärden, medianer, kvartiler samt tillhörande stapel-, cirkeldiagram och 

histogram, tagits fram. I den del av analysen där jämförelse av medelvärden samt 

regressions- och korrelationsanalys för hypotesprövningen behövde utföras bedömdes 

Excel vara alltför begränsat. Vi valde därför att utföra den analytiska statistiken samt 

delar av den deskriptiva statistiken i statistikprogrammet SPSS (V.20).  

 

Vid numeriska data där det i materialet återfinns tydliga deskriptiva grupper som kan 

tänkas skilja sig åt i exempelvis attityd eller uppfattningar vill vi undersöka om det 

föreligger en skillnad i deras genomsnittliga svar. Eftersom vi önskar generalisera 

resultatet i undersökningen på en större population än vårt urval behöver vi jämföra 
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om skillnaden i de gruppmedelvärden vi har fått fram i vår undersökning beror på 

slumpen eller faktiskt är signifikant skilda från varandra.  

 

För att signifikanstesta medelvärdesskillnader för de oberoende variablerna som kan 

delas in i två grupper utför vi så kallade ”t-test för oberoende urval”12. T-testerna har 

utförts med 5 procent signifikansnivå mot den beroende variabeln “attityd mot e-

handel av dagligvaror” (konstrukt). Ett värde under 0.050 ger att det finns en 

signifikant skillnad mellan grupperna även i de för variabeln bakomliggande 

populationerna. Vi kommer även utföra ”t-tester för ett urval”13 på konstruktet för 

attityd samt de fyra attributkonstrukten. T-test för ett urval jämför medelvärdet hos 

den undersökta variabeln med ett för testet bestämt värde. För att svara på om 

attityden till e-handel av dagligvaror samt uppfattningen kring de olika attributen är 

positiv eller negativ kommer vi därför jämföra medelvärdet för respektive variabel 

med ett värde för en “neutral” åsikt, värde 0.  

 

För att jämföra medelvärden hos de variabler som går att dela in i tre eller fler 

deskriptiva grupper utförs en envägs variansanalys, en så kallad ANOVA. Principen 

för variansanalysen är att i ett statistikprogram räkna ut ett så kallat F-värde. SPSS gör 

detta genom att jämföra variationen inom varje grupp med variationen mellan varje 

grupp. Vid stor variation mellan grupperna men liten variation inom grupperna fås ett 

stort F-värde och lågt signifikansvärde. Ett värde under 0,050 innebär att åtminstone 

två av de för testet ingående grupperna, med 95 procentig säkerhet, skiljer sig åt från 

varandra. (Sundell, 2010; Pallant, 2001; Saunders et al., 2009) 

 

För att undersöka hur effekten av attributen (oberoende variabler) påverkar attityden 

(beroende variabel) genomför vi en regressionsanalys. För att kontrollera att inte 

någon av bakgrunds- och kontrollvariablerna förklarar en stor del av attityden 

kommer även dessa att inkluderas i regressionsanalysen. Då konstrukten som används 

i regressionsanalysen är skapade med PCA-metod kan inte en semantisk tolkning av 

b-koefficienterna eller intercepten göras. En positiv b-koefficient indikerar en positiv 

korrelation. Då datorerfarenhet mäts på en skala från 1 till 7 (låg till god) innebär det 

att en negativ b-koefficient leder till ett lägre värde för attitydkonstruktet, dvs. 
                                                
12 Eng. ”independent-samples t-test” (SPSS) 
13 Eng. ”one-sample t-test” (SPSS) 
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positivare attityd. Även för datorerfarenhet har PCA-konstrukt använts i 

regressionsanalysen.  

 

För att en variabel ska ingå i regressionsanalysen ska det gå att rangordna de värden 

som variabeln kan anta. Vi kommer därför utesluta variablerna utbildning och 

sysselsättning från vår regressionsanalys då dessa inte går att rangordna på ett sätt 

som bidrar till vårt syfte. Vår regressionsanalys kommer således innehålla följande 

variabler:  

 
Regressionsanalysen syftar till att visa hur en oberoende variabel påverkar den 

beroende variabeln (ceteris paribus). Vid regressionsanalysen finns det några värden 

vi är extra intresserade av. Vi vill veta hur stor del av variationen i den beroende 

variabel som kan förklaras med hjälp av de för modellen ingående oberoende 

variablerna. Detta görs med det så kallade R2-adj-värdet, som alltså representerar 

modellens förklaringskraft inklusive en nedjustering för antalet ingående variabler.  

R2-adj kan anta ett värde mellan 0 och 1 och kan uttryckas i procent. Ett R2-adj-värde 

på 0,4 kan således tolkas som att variansen i den beroende variabeln till 40 procent 

kan förklaras av de för modellen ingående variablerna.  

 

För att kunna svara på uppsatsens syfte och hypotesframställning behöver vi veta hur 

de oberoende variablerna i modellerna påverkar den beroende variabeln (attityden till 

e-handel av dagligvaror). Detta får vi reda på med hjälp av b-koefficienten samt 

medelfelet i b-koefficienten. Detta tal representerar hur mycket den beroende 

variabeln förändras till följd av en förändring i den oberoende variabeln. Medelfelet är 

det tal som bestämmer huruvida b-koefficienten är signifikant skiljt från 0 och alltså 

påverkar den beroende variabeln med en viss säkerhet (p i tabell 8). En b-koefficient 

som är 0 påverkar inte den beroende variabeln då en förändring, oavsett hur stor den 

Beroende:  

• Attityd (konstrukt) 

Oberoende:      

• Kvalité (konstrukt)   

• Tid (konstrukt)  

• Pris (konstrukt)  

• Service (konstrukt)   

Kontrollvariabler:    

• Avstånd till butik 

• Personer i hushållet 

• Ålder 

• Datorerfarenhet (konstrukt) 
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är, i en respondents data för den variabeln inte kommer generera någon förändring i 

den beroende variabeln. 

5. Resultat 
Nedan presenteras resultatet av vår kvantitativa undersökning. Vi inleder med att 

beskriva de respondenter som besvarat enkäten utifrån olika deskriptiva mått för att 

sedan följa uppmed en djupare statistisk analys av materialet för att kunna besvara de 

uppställda hypoteserna.  

5.1 Enkäten 
Antalet respondenter i enkäten uppgick till totalt 314 stycken där 281 stycken 

personer fullföljde samtliga frågor och därmed utgör vår population. De 33 personer 

som inte fullföljde har sållats bort och kommer inte att inkluderas i undersökningen. 

Nedan följer en presentation av respondenternas kön, ålder, utbildning, sysselsättning, 

antalet personer i hushållet, avstånd till butik samt datorerfarenhet.  

 

Bland respondenterna var 48 procent män och 52 procent kvinnor. Fördelningen 

mellan könen var, som framgår av figur 7, jämn i alla ålderskategorier. 

 
Figur 7. Respondenternas åldersfördelningen, uppdelat på kön. 

 
Respondenterna var kraftigt överrepresenterade i ålderskategorin 21-30 år och 

underrepresenterade i åldrarna 61-90 år. Den genomsnittlige respondenten har en 
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ålder på 31 år och medianåldern i urvalet var 25 år. Vår yngsta respondent var 17 år 

och den äldsta var 87 år vilket får anses vara en stor variation i åldrar hos 

respondenterna. Den sneda åldersfördelningen riskerar att ge missvisande resultat, 

framförallt då vi har en stor överrepresentation i åldersgruppen 21-30 år. Då ålder 

fungerar som kontrollvariabel i den fullständiga regressionsmodell vi redovisar i 

slutet av detta kapitel kommer det att visa sig huruvida det finns en korrelation mellan 

respondenternas attityd mot e-handel av dagligvaror samt deras ålder. Även om ingen 

korrelation påträffas kan vi inte säga att vårt urval är representativt för populationen i 

stort avseende ålder.  

 

Spridningen gällande sysselsättning ser ut enligt följande:  

 
Figur 8. Respondenternas sysselsättning. 

 
Gällande våra respondenters sysselsättning ser vi två stora grupper, studerande och 

individer med anställning. Att dessa två grupper tillsammans utgör 85 procent av vårt 

urval leder till att de slutsatser vi drar i huvudsak kommer att kunna appliceras på 

dessa två bakomliggande populationer. Då vi endast hade 1 hemarbetande respektive 

långtidssjukskriven respondent har dessa rensats bort från resultatet för att göra 

framställningen tydligare. 
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När vi tittar på utbildningsnivån för våra respondenter ser den ut enligt följande: 

 
Figur 9. Respondenternas utbildningsnivå.  

 
57 procent av respondenterna har som högsta avslutat utbildning studerat 3 år eller 

längre. Endast 4 procent har studerat 3 år eller mindre på gymnasium vilket gör det 

svårt att extrapolera våra resultat på denna del av populationen. Att vår population har 

en vidareutbildning på universitet kan beror på att 56 procent av våra respondenter är 

just studenter.  

 

Vidare när vi tittar på vår population ser vi en spridning på antalet personer i hushållet 

enligt följande: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

likertskala  
Antal personer i 

hushållet 

Figur 10. Antal personer i hushållet. 
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Som framgår av diagrammet är typrespondenten ensam i hushållet. Genomsnittet för 

urvalet är 1,9 personer/hushåll.  

 

Respondenternas avstånd till butik ser ut som följer: 

 
Figur 11. Respondenternas avstånd i kilometer till en butik. 

 
Fler än 50 procent av respondenterna uppger att de har mindre än en kilometer till en 

livsmedelsbutik vilket kan tyda på att de flesta av våra respondenter bor inne i en stad 

och inte på landsbygden. Endast 12 procent har 2 kilometer eller längre till en butik, 

spridningen hos denna grupp är dock stor med värden upp till 15 kilometer. Det 

kommer i regressionsanalysen att visa sig om avståndet till närmsta butik från 

hemmet är en förklarande variabel till människors attityd mot e-handel av 

dagligvaror.  

 

Sammanfattningsvis kan vårt urval sägas vara ojämnt fördelat avseende flera av 

bakgrundsvariablerna. Könsfördelningen är den enda av våra bakgrundsvariabler som 

är jämt fördelad. Vår typrespondent kan beskrivas som en student mellan 20-30 år, 

ensamboende i en stad. Vårt urval är således inte representativt för 

dagligvarukonsumenter i Sverige. För att undersöka om det föreligger skillnader i de 

inom variablerna olika grupperna kommer vi utföra medelvärdes- och 

variansanalyser.  
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5.1.1 Konstrukten 

Det totala resultatet efter skapandet av våra konstrukt kan utläsas i tabell 1: 

 

Våra tester visar att samtliga konstrukt klarar den uppsatta gränsen för Cronbachs 

alpha-värde på 0,65 vilket gör att vi kan säga att vi har en god reliabilitet i våra 

skapade konstrukt. 

 

Följande tabell visar korrelationstabell för de konstruerade konstrukten inklusive 

korrelationens signifikans. Korrelationstabellen har för läsbarhetens skull minskats 

genom att inte redovisa duplicerade värden. Cronbachs alpha för hela konstruktet 

redovisas i separat kolumn. Som tabellen visar förekommer positiv korrelation mellan 

frågorna i samtliga konstrukt. Samtliga konstrukt klarar det uppsatta gränsvärdet för 

Cronbachs alpha om 0,65. Det är värt att notera att vi inom konstrukten Tid respektive 

Pris ser betydligt svagare inre kongruens än i resterande konstrukt. Vid ett mer 

traditionellt gränsvärde om 0,7 hade dessa konstrukt behövt omarbetas för ökad 

reliabilitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1. Deskriptiv Data inkl Cronbachs Alpha. N=281 

Konstrukt Medelvärde Median Standard-
avvikelse Typvärde Cronbachs 

Alpha 

Dator-
erfarenhet 6,08 6 1,10 7 0,94 
Attityd -0,91 -1 1,39 -2 0,77 
Kvalité 0,76 0,67 1,23 0 0,82 
Tid 0,99 1 1,42 2 0,65 
Pris -0,11 0 1,07 0 0,66 
Service 0,27 0 1,25 0 0,82 
Värden avrundade till 2 decimaler.  
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Tabell 2. Korrelationstabell för Konstrukt. N=281. Nummer indikerar fråga. 

Konstrukt   Cronbachs Alpha 

Datorerfarenhet 8.  0,94 
7. 0,880***   

Attityd 10. 11. 0,77 
9. 0,501*** 0,637***  

10. - 0,489***  

Kvalité 13. 14. 0,82 
12. 0,524*** 0,514***  
13. - 0,768***  
Tid 16.  0,65 
15. 0,509***   

Pris 18. 19. 0,66 
17. 0,511*** 0,260***  
18. - 0,387***  

Service 21. 22. 0,82 
20. 0,636*** 0,513***  
21. - 0,537***  

Värden avrundade till 3 decimaler. ***=p<,001 Gränsvärde 0,65 

 

Datorerfarenhet var det enda av våra kontrollvariabler som utgjordes av ett konstrukt. 

Genomsnitt för konstruktet var 6,08 med endast små skillnader mellan fråga 7 och 8 

som synes i tabell 2. Typvärdet för frågorna var 7 vilket tyder på att våra respondenter 

anser sig har en väldigt hög uppskattning av sin datorerfarenhet. Det är av vikt att 

understryka att det endast handlar om subjektiv uppskattning och inte faktiskt 

kunskap. Det kan därför förekomma stora glapp i faktisk datorkunskap och den av 

respondenten uppskattade erfarenheten.   

5.1.2 Respondenternas attityder och uppfattningar om attributen 

De för attitydkonstruktet ingående frågorna redovisas i nedanstående tabell. 
Tabell 3. Deskriptiv data Attitydkonstrukt. N=281 

 Medelvärde Median Standard-avvikelse Typvärde 

Konstruktet -0,91 -1 1,39 -2 
Fråga 9 -0,33 0 1,79 1 

Fråga 10 -1,64 -2 1,58 -3 
Fråga 11 -0,77 -1 1,67 0 

Värden avrundade till 2 decimaler. 
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Medelvärdet på -0,9 för konstruktet i sin helhet, innebär att respondentens 

genomsnittliga attityd till e-handel av dagligvaror är negativ. Genomsnittet för de tre 

frågorna pekar alla på en negativ uppfattning och det är främst fråga 10 som skiljer 

nämnvärt inom gruppen med både ett medel- och typvärde avvikande från övriga. 

Fråga nr 9 sticker möjligtvis ut med typvärdet 1, vilket skulle indikera en positiv 

inställning. Frågan uppvisar dock ett negativt medelvärde och den jämförelsevis höga 

standardavvikelsen på 1,79 indikerar en större varians i respondenternas svar.   

  

Tabell 4. Deskriptiv statistik attribut. N=281 

Konstrukt Medelvärde Median Standard-
avvikelse Typvärde 

Kvalité 0,76 0,67 1,23 0 
Tid 0,99 1 1,42 2 
Pris -0,11 0 1,07 0 
Service 0,27 0 1,25 0 
Värden avrundade till 2 decimaler.  

 

Uppfattningarna kring attributen visar på en generellt sett positiv uppfattning till de 

valda attributen. Attributet pris sticker ut från övriga med ett medelvärde på ca -0,1, 

vilket indikerar en negativ genomsnittlig uppfattning mot attributet. De övriga 

attributen kvalité, tid och service uppvisar ett medelvärde över 0 vilket indikerar en 

positiv uppfattning kring dessa. Noterbart är att samtliga attribut utom tid uppvisar ett 

typvärde på 0 vilket indikerar att många respondenter inte har någon uppfattning eller 

är neutral till påståendeparen. Attributet tid, med typvärdet 2, är det attribut 

respondenterna är mest positivt inställda till samtidigt som det är konstruktet med 

högst standardavvikelse, vilket indikerar en större spridning i respondenternas svar på 

fråga 15 och 16.  

5.1.3 Bortfall  

Vid bearbetning av vår insamlade data ser vi att 33 personer av de 314 som påbörjat 

enkäten valt att inte avsluta den. Detta innebär ett svarsbortfall på ca 10,5 procent. Ej 

avslutade enkäter har rensats från dataunderlaget och har således inte tagits med i den 

slutgiltiga analysen. Utav de som inte slutfört enkäten är 44 procent yngre 

studeranden som valt att avsluta enkäten efter frågorna kring övergripande attityd.  
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I Kvarnengallerian valde i snitt var femte tillfrågad person att besvara vår enkät av de 

tillfrågade. Under förmiddagen upplevde vi att det var något lättare att få 

respondenterna att fylla i vår enkät än vad det var på eftermiddagen. De flesta som 

tackade nej hade som anledning att det var stressade.  

5.2 Analytisk statistik 
För att stärka uppsatsens validitet har vi valt att komplettera den deskriptiva 

statistiken med en analytisk dito. Detta gör vi för att få en så riktig bild av den 

insamlade datan som möjligt och för att på det sättet kunna testa våra hypoteser och 

undgå att dra felaktiga slutsatser utifrån den deskriptiva statistiken.  

5.2.1 Jämförelser av medelvärde för bakgrunds- och kontrollvariabler 

För att undersöka eventuella skillnader i attityder hos de olika grupperna som ingår i 

våra bakgrundsvariabler har ett antal medelvärdesjämförelser och variansanalyser 

utförts. 

 

Vi kan i tabell 5 ovan utläsa resultatet av medelvärdesjämförelserna. Skillnaden 

mellan gruppernas attityd mot e-handel av dagligvaror är inte signifikant skilda från 

varandra (signifikansvärden > 0,050). Resultatet innebär att vi inte med säkerhet kan 

säga att gruppernas attityd skiljer sig åt från varandra. Vi drar därför slutsatsen att vi 

inte kan se någon skillnad i attityd mellan könen samt mellan de respondenter som 

utfört enkäten på webben eller vid datainsamlingen utanför butik. Detta resultat ökar 

ytterligare reliabiliteten för undersökningen.  

 

Tabell 5. T-test. Kön och insamlingsmetod. Testvariabel: Attityd (additivt konstrukt). N=281 

Grupp N Medelvärde Standard-
avvikelse t-värde Frihetsgrader Signifikans-

värde 
Man  136 -0,966 1,332    
Kvinna 145 -0,862 1,446    
T-test 281   0,624 279 0,533 
       
Webbenkät 241 -0,905 1,368    
Pappersenkät 40 -0,958 1,536    
T-test 281   -0,226 279 0,821 
Värden avrundade till 3 decimaler.  
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Tabell 6. ANOVA. Utbildning och Sysselsättning. Beroende variabel: Attityd (additivt konstrukt). 
N=281 

Variabel Kvadrat-
summa Frihetsgrader Medelkvadrat F-värde Signifikansvärde 

Utbildning      
Mellan grupper 4,723 4 1,181 0,607 0,658 
Inom grupper 536,667 276 1,944   
Totalt 541,390 280    
Sysselsättning      
Mellan grupper 20,324 8 2,541 1,326 0,230 
Inom grupper 521,066 272 1,916   
Totalt 541,390 280    
Värden avrundade till 3 decimaler 

 

I tabell 6 kan vi utläsa att varken variansanalysen för sysselsättning eller den för 

utbildning ger ett signifikant resultat på 5 procent-nivån (signifikansvärden > 0,050). 

Resultatet innebär att de skillnader som kan ses i medelvärden mellan de olika 

utbildningsnivåerna och sysselsättningskategorierna kan tillskrivas slumpen. Vi kan 

därför säga att medelvärde för attityden mot e-handel av dagligvaror hos de olika 

gruppernas bakomliggande populationer är densamma.  

6. Hypotesprövningar 
Nedan kommer de tre uppställda hypoteserna att prövas och därefter förkastas eller 

accepteras. Efter hypotesprövningen följer en sammanfattning av vad resultaten 

innebär för undersökningen.  

6.1 Konsumenternas attityd 
Den deskriptiva statistiken visade att respondenternas attityd till e-handel av 

dagligvaror var generellt sett negativ. Vi vill dock pröva detta med analytiska mått 

och faktiskt säkerställa att medelvärdet skiljer sig signifikant från en positiv eller 

neutral attityd. För att undersöka detta gör vi ett t-test som jämför medelvärdet hos 

konstruktet “attityd till e-handel av dagligvaror” (additivt) med värdet för en neutral 

åsikt, alltså 0 (svarsskala 3 till -3).  
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Tabell 7. T-test. Attityd (additivt konstrukt). Testvärde=0. N=281 

 
Medelvärde t-värde Frihetsgrader Signifikansvärde 

Attityd -0,912 10,997 280 ,000*** 

Värden avrundade till 3 decimaler. ***=p<0.001 
 

Resultatet visar att attityden signifikant skiljer sig från 0:a mot en negativ inställning 

till e-handel av dagligvaror. Som påtalat i metodavsnittet är mätskalan på ordinalnivå 

vill innebär att testet inte säger något om hur negativ respondentens attityd till e-

handel av dagligvaror är.  

 

H1. Konsumenters attityd till e-handel av dagligvaror är generellt sett negativ. 

 

Resultatet från vår hypotesprövning visar att vi med 99,9 procent säkerhet kan säga 

att medelvärdet för respondenternas attityd till e-handel av dagligvaror skiljer sig från 

en positiv eller neutral ställning. Vi kan därför acceptera vår hypotes att konsumenter 

generellt sett har en negativ attityd till e-handel av dagligvaror.  

6.2 Korrelation med attributen 
I tabellen nedan redovisas resultatet av regressionsanalysen. Vi har valt att visa två 

modeller i nedanstående tabell. Modell 1 innehåller enbart våra attribut som 

oberoende variabler medan modell 2 även tar hänsyn till våra kontrollvariabler. Vi gör 

detta för att kontrollera att inte någon av kontrollvariablerna påverkar det egentliga 

sambandet vi önskar undersöka. Modell 2 låter oss alltså “kontrollera bort” en 

signifikant kontrollvariabel.  
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Tabell 8. Regressionsanalys. Beroende variabel: Attityd till e-handel av dagligvaror (PCA-
Konstrukt). Ostandardiserade b-koefficienter, standardfel inom parentes, p-värde. 

Modell 1. Attribut  Modell 2. Attribut + Kontrollvariabler  

Kvalité (konstrukt) 
0,128 

(0,064) 
0,046* 

0,113 
(0,064) 
0,079 T 

Tid (konstrukt) 
0,256 

(0,060) 
0,000*** 

0,242 
(0,060) 

0,000*** 

Pris (konstrukt 
0,157 

(0,061) 
0,011* 

0,160 
(0,061) 

0,009** 

Service (konstrukt) 
0,052 

(0,066) 
0,434 

0,066 
(0,061) 

0,311 

Avstånd till butik - 
-0,018 

(0,015) 
0,251 

Personer i hushållet - 
-0,142 

(0,049) 
0,004** 

Ålder - 
0,003 

(0,005) 
0,474 

Datorerfarenhet (konstrukt)  - 
-0,096 

(0,063) 
0,128 

Intercept 7,231E-17***  0,196*** 

N 281 281 

R2 0,192 0,229 

R2 (justerat) 0,180 0,206 

Värden avrundade till 3 decimaler. T=p<0.1 *=p<0.05 **=p<0.01 ***=p<0.001 
 

Som vi ser i tabell 8, modell 2, är 3 av 4 kontrollvariabler icke-signifikanta på 5 

procentsnivå. Dessa är ålder, avstånd till butik samt datorerfarenhet och vi kan därför 

säga att den korrelationen som kan ses i dessa variablers b-koefficient beror på 

slumpen och alltså inte kan sägas finnas i den bakomliggande populationen. 

Kontrollvariabeln “antal personer i hushållet” är signifikant med b-koefficienten -

0,142 och signifikansvärde 0,004. Detta innebär att b-koefficienten med mer än 99 

procent säkerhet inte är 0 och alltså korrelerar negativt med det beroende variabeln. 

Innebörden blir i detta fall att värdet för attitydkonstruktet minskar (blir positivare) 

när värdet för antal personer i hushållet ökar. Hushåll med fler personer har alltså en 

mer positiv attityd till e-handel av dagligvaror än ett hushåll med färre personer 

(ceteris paribus). 
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H2. Individens uppfattningar om de olika attributen korrelerar positivt med 

individens attityd till e-handel av dagligvaror. 

 

Hypotesprövningen visar att samtliga attribut korrelerar positivt mot den övergripande 

attityden till e-handel av dagligvaror. Analysen ger att vi kan säga att kvalité, tid och 

pris signifikant korrelerar med attityden medan service har en för stor varians för att 

vi statistiskt ska kunna säkerställa att den korrelerar positivt. Vi ser i analysen att 

attributet kvalité blir något mindre signifikant i modell 2 jämfört med modell 1 medan 

det motsatta gäller för service-attributet. Detta beror till stor del på att 

kontrollvariabeln personer i hushållet visar sig bidra med förklaringsvärde till 

attityden. Vi accepterar vår hypotes 2 med en reservation för att kvalité-attributet är 

signifikant på 10 procentsnivån samt att service-attributet uppvisar positiv korrelation 

utan signifikans. Modell 2 förklarar, som framgår i tabellen, en större del av 

variationen i attitydkonstruktet än modell 1. Modell 2 förklarar 20,6 procent av 

variationen (R2-justerat) vilket är bättre än modell 1 med 18 procent i justerat 

förklaringsvärde. Det ökade förklaringsvärdet beror på tillförandet av variabeln antal 

personer i hushållet.  

 

Resultatet innebär att uppfattningar till våra utvalda attribut kan förklara delar av 

konsumenters attityd till e-handel av dagligvaror. Attributet tid är den variabel som 

korrelerar mest, alltså påverkar (störst b-koefficient) attityden i störst utsträckning av 

de fyra på förhand utvalda attributen.  

6.3 Uppfattning om attributen 
Resultaten av de individuella t-testerna för attribut visar att tre av fyra konstrukt 

(additiva) för våra undersökta attribut signifikant skiljer sig från det neutrala värdet 0. 

Från tabellen kan vi utläsa att de attributmedelvärden som med 99,9 procent 

(p<0,001) skiljer sig från värdet 0 i bakomliggande population är kvalité, tid och 

service. Noterbart är att samtliga av dessa även har ett medelvärde som överstiger 0 

och alltså indikerar en positiv uppfattning kring attributet.  
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H3. Konsumenter har en negativ uppfattning om respektive attribut till objektet e-

handel av dagligvaror. 

 

Tredje hypotesprövningen visar att konsumenterna har en positiv inställning till de tre 

attributen kvalité, tid och service då dessa signifikant skiljer sig från 0 mot en positiv 

inställning. Attributet pris uppvisar ett negativt medelvärde på -0,1. Värdet är inte 

signifikant vilket innebär att vi inte med säkerhet kan säga att den skillnad vi ser 

mellan medelvärdet och testvärdet även finns i den bakomliggande populationen. 

Skillnaden kan alltså bero på slumpen. Resultatet leder till att vi förkastar hypotes 3 

då konsumenterna med säkerhet har en positiv inställning till attributen tid, kvalité 

och service.   

 

Att vi med säkerhet ser positiva uppfattningar till tre av fyra attributen och en svag 

negativ uppfattning om det fjärde attributet pris är något överraskande. Resultatet är 

inget vi hade förväntat oss men kan ha flera naturliga förklaringar som vi kommer gå 

in på i den avslutande diskussionsdelen.  

6.4 Sammanfattning hypotesprövning 
Vår samlade hypotesprövning redovisas vi figur 12 nedan. Möjligtvis skulle ett tillägg 

av variabeln personer i hushållet kunnat läggas till figuren men då detta är en 

bakgrundsvariabel och inte en variabel som faktiskt kan användas av branschen i 

attitydförändringssyfte har vi utelämnat den trots sitt förklaringsvärde. Accepterandet 

av H2 kommer som tidigare nämnt med reservationer kring signifikansen i två av fyra 

attributs b-koefficienter.  

 

Tabell 8. T-tester för respektive attribut. Testvärde=0. N=281 

 
Medelvärde t-värde Frihetsgrader Signifikansvärde 

Kvalité 0,76 -10,271 280 ,000*** 
Tid 0,99 -11,662 280 ,000*** 
Pris -0,11 1,554 280 ,121 
Service 0,27 -3,657 280 ,000*** 
***=p<.001 
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Figur 12. Hypotesprövning utifrån vår modell. 

 
Vår hypotesprövning ger oss att H1 accepteras. Detta innebär att konsumenter har en 

negativ attityd till e-handel av dagligvaror, vilket skulle kunna förklara 

dagligvaruhandels negativa tillväxt det senaste året. Då vi ser en positiv korrelation 

mellan attributen och attityden accepteras även H2 (med tidigare nämnda 

reservationer). Attributen påverkar således attityden, där tid är den variabel som 

korrelerar mest. Detta ger stöd till att attribut påverkar attityder mot ett objekt. Vi 

förkastar H3 då konsumenter generellt sett är positiva till våra förutbestämda attribut. 

Detta är något överraskande och kan ge indikationer på att våra förutbestämda attribut 

inte är de som bäst förklarar varför konsumenter har en negativ attityd till objektet e-

handel av dagligvaror.    

7. Diskussion 
Det står klart att branschen för e-handel av dagligvaror står inför stora utmaningar 

framöver. Även om, eller kanske rättare sagt trots att, kostnaderna för logistik-, 

internet- samt betalningslösningar det senaste decenniet blivit allt billigare visar vår 

undersökning att branschen fortfarande kämpar med att hitta fotfäste i 

konsumenternas medvetande.  

 

Vår undersökning visar att den allmänna attityden till branschen är negativ vilket 

tillför förklaringsvärde till branschens magra utveckling de senaste åren. 
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Teoribildningen kring attitydens inverkan på köpintentionen styrker sambandet 

samtidigt som den understryker att intentionen består av fler komponenter än 

attityden. Då undersökningen inte ämnar förklara sambandet mellan varken attityden 

och den faktiska intentionen eller den faktiska intentionen och utförd handling låter vi 

det vara osagt hur det framkomna resultatet faktiskt påverkar det slutgiltiga beteendet. 

Hansen (2004) har emellertid visat att attityden korrelerar starkt med intentionen att 

faktiskt utföra dagligvaruköp via internet.  

 

Det är av vikt för aktörerna inom e-handel av dagligvaror att beakta samt jobba vidare 

med attitydförändring hos sina potentiella kunder. Att förändra attityder och 

människors inställning till branschen tar både tid och kostar pengar. Detta faktum 

understryks ytterligare av att det i vår undersökning inte framkommit någon specifik 

grupp som har en avvikande, positiv attityd till branschen. Att rikta sig mot och 

försöka bearbeta hushåll med många personer kan vara en lämplig del i en strategi då 

vår undersökning visar att antalet personer i hushållet korrelerar med en positivare 

attityd till e-handel av dagligvaror. Förklaringen till resultatet kan vara flera men det 

är troligt att antalet personer i hushållet korrelerar med mängden dagligvaror som 

köps och förbrukas och att det är först vid större inköp som konsumenten verkligen 

ser fördelarna med e-handel av dagligvaror.    

 

Undersökningen visar, i linje med hypotes 2, en positiv korrelation mellan attributen 

och attityden till e-handel av dagligvaror. Vi har med undersökningen visat att 

uppfattningen kring attributen till viss del kan förklara respondentens övergripande 

attityd till e-handel av dagligvaror. Tid är det attribut som visat sig korrelera mest 

vilket är av intresse för aktörer inom branschen om dessa vill åstadkomma en 

attitydförändring. Genom att förändra uppfattningen om tidsaspekten i positiv riktning 

innebär även detta en attitydförändring åt samma håll. När vi bryter ner frågorna till 

attributet tid ser vi att det handlar om öppettider och uppfattningen om hur lång tid 

själva handeln tar. För att åstadkomma en attitydförändring handlar det för aktörerna 

om att övertyga och bevisa tidsvinsten med e-handeln av dagligvaror gentemot den 

traditionella handeln.  

 

Konsumenternas inställning till attributen visar att uppfattningen kring dessa är 

positiva. Resultatet kan förklaras på flera sätt. Vi kan, som tidigare diskuterat, ha 
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missat ett eller flera attribut som förklarar en större del av variationen i attityden än de 

fyra utvalda. En potentiell förklaring är även att attityden till största del skapas utifrån 

enkla besluts- eller tumregler som kan vara rotade i exempelvis fördomar eller 

okunskap. Att många respondenter valt det neutrala värdet 0 till attributen kan visa på 

att de svarat utifrån okunskap eller utifrån att de inte haft någon uppfattning. Det finns 

även en risk att vi missat någon/några attribut som direkt bidrar till den negativa 

attityden.  

 

Resultatet öppnar för att det finns en möjlighet att de attribut som vi undersökt i denna 

studie faktiskt bidrar till att dra upp den övergripande attityden till branschen. Då 

uppfattningen till attributen korrelerar positivt med attityden för branschen kan det 

vara andra komponenter i intention-beteende-modellerna som påverkar attityden till 

det negativa. Vi kan likna det vid en vågskål där de positiva uppfattningarna kring 

attributen väger upp för negativa uppfattningar kring utelämnade attribut eller 

negativa uppfattningar som bildats genom tumregler och fördomar.  

 

För branschen är kunskap kring målgruppens uppfattning en viktig insikt då man 

utifrån attributen kan jobba med att lyfta fram det positiva med attributen och trycka 

ytterligare på detta i sin marknadsföring. 

7.1 Begränsningar 
Studiens material är insamlat från en webbenkät samt från anonyma respondenter 

utanför en dagligvarubutik i Uppsala vilket skapar en del begränsningar i 

undersökningens data. Genom att genomföra en liknande studie med fler respondenter 

och på fler geografiska platser hade vi kunnat säkerhetsställa en population som 

representativ för hela befolkningen. Då vårt urval till stor del bestod av studenter och 

unga respondenter är det troligt att våra resultat speglar den bakomliggande 

populationen för dessa respondenter mer än den totala populationen. 

 

Vidare har undersökningen grundat sig på fyra stycken förutbestämda attribut. Vid 

framtagandet av attributen har vi förlitat oss på branschens egna rapporter samt 

tidigare forskning på området. Om ytterligare attribut eller andra attribut använts finns 

möjligheten att undersökningens resultat blivit ett annat. Då vår tredje hypotes visade 
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att konsumenter har en positiv inställning till attributen trots en negativ inställning till 

branschen överlag, öppnar det upp för att det kan finnas andra attribut som påverkar 

respondentens attityd mer än de undersökta. Detta blir en begränsning och något som 

vi tagit hänsyn till vid analys av materialet.    

 

Metodvalet gav ingen möjlighet att djupare förstå varför respondenten svarat som den 

gjort. Att komplettera den kvantitativa ansatsen med fokusgrupper eller intervjuer 

hade kunnat bidra med ytterligare insikter kring vilka attribut som formar 

konsumentens attityd till e-handel av dagligvaror och således bidra med 

förklaringsvärde till vår undersökning. Vid ett användande av enbart icke 

självadministrerad pappersenkät hade vi även kunnat säkerhetsställa att 

respondenterna uppfattat frågorna korrekt. Den självadministrerade webbenkäten med 

i många fall direktöversatta frågorna kan ha varit ett hinder för respondentens 

förståelse av enkätfrågorna. Oklarheter kring frågorna kan vara en anledning till att 

många respondenter valt det neutrala värdet 0 avseende framförallt attribut-frågorna. 

 

Varför 10,5 procent av respondenterna valt att inte slutföra enkäten kan ha flera olika 

anledningar. Det bekräftar dock några av de nackdelar som finns med en 

självadministrerad webbenkät. Utav de som inte slutfört enkäten är 44 procent yngre 

studeranden som valt att avsluta enkäten efter frågorna kring övergripande attityd. 

Varför närmare hälften av respondenterna i svarsbortfallet valt att avsluta enkäten 

efter attitydfrågorna är oklart. Tänkbara anledningar kan vara att respondenten inte 

haft någon uppfattning kring just produktkvalitén (den efterföljande sidan i enkäten) 

eller insikten att de endast fyllt i hälften av enkäten och därför helt enkelt tröttnat. 

 

Valet av teoretiskt ramverk går även det att kritisera. Även om attityd-intentions-

teorier har varit vanligast förekommande vid undersökningar kring 

onlineköpbeteenden innebär inte det att dessa teorier nödvändigtvis förklarar just e-

handeln av dagligvarors branschutmaningar på ett optimalt sätt. Att sedermera 

undersöka enbart attitydkomponenten inom ramen för dessa teorier snävar ytterligare 

av undersökningen vilket bör tas i beaktan.  
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7.2 Vidare forskning 
Området dagligvaror på internet är ett högaktuellt ämne och vårt resultat öppnar upp 

för en rad olika, för branschen intressanta, områden att undersöka vidare. Då vår 

studie valt att endast fokuserar på förståelsen för konsumenters attityder till e-handeln 

av dagligvaror samt på förhand bestämda attribut lämnas stora områden inom både 

attityd- samt attributområdet öppna för fördjupad forskning. Forskningen i dagsläget 

ligger efter när det kommer till vilka metoder som är effektiva för att få kunder att 

adaptera ett nytt beteende samt hur man förändrar en befintlig attityd från negativt till 

något positiv. Området skulle vara högintressant för branschen då den präglas av en 

negativ attityd som behöver förändras för att öka konsumentviljan att handla 

dagligvaror på internet. 

 

För att undersöka om den negativa attityden till e-handel av dagligvaror beror på 

fördomar samt kunskap om hur dessa skapas, torde attitydformeringsprocessen för 

branschen vara av specifikt intresse för fortsatt fördjupning. Exempel på 

undersökning skulle vara att titta på en grupp konsumenter som inte har handlat 

dagligvaror på internet för att efter att de fått testa tjänsterna se om de har samma 

attityd före som efter. På detta sätt kan man undersöka diskrepanser i uppfattningen 

före och efter provperioden.  

 

Antalet personer i hushållet är den av bakgrundsvariablerna som sticker ut i 

undersökningen. Då fler personer i hushållet innebär en signifikant positivare attityd 

till branschen är det av intresse att undersöka vilken komponent av e-handel av 

dagligvaror denna grupp tycker är attraktiv. En djupare undersökning i just denna 

respondentgrupp skulle därför kunna ligga till grund för marknadsföringsinsatser mot 

storhushåll osv.  

 

Att forska vidare på branschen i stort och titta på hur attityden varierar med olika 

dagligvaror, aktörer eller leveransalternativ bör även vara av stort intresse. Det ska 

även framhållas att vi i denna undersökning inte ämnat undersöka det faktiska 

värdeskapandet som sker vid e-handel av dagligvaror eller hur aktörer på marknaden 

idag kommunicerar sitt erbjudande. Forskning kring värdeskapande är rik och det 

torde vara intressant att göra studier med värdeskapandet som utgångspunkt för att på 
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det sättet finna gemensamma branschnämnare med teoribildningen kring attityder. 

Detta skulle öka möjligheterna för branschen att kommunicera rätt värden till rätt 

kund. För en sak är säker; utan vidare insikter kring målgruppen blir det svårt att få 

igång tillväxt och risken finns då att det kommer krävas ytterligare en omstart för e-

handel av dagligvaror inom en snar framtid. 
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9. Appendix 
9.1 Bilaga 1 
1. Ålder (Statistiska Centralbyrån, 2004, s 5) 

Hur gammal är du? 

• ___år     

 

2. Kön (Statistiska Centralbyrån, 2004, s 6)       

Är du man eller kvinna?        

• Man 

• Kvinna          

 

3. Hushållets storlek (Statistiska Centralbyrån, 2004, s 9)             

Hur många personer ingår i ditt hushåll? 

Förklaring: antal individer i hemmet (inklusive dig själv) 

______ personer 

 

4. Utbildning (Statistiska Centralbyrån, 2004, s 12)  

Vilken är din högsta genomförda utbildning?            

Obs! Ange endast ett alternativ.                                                                    

• Grundskola, folkskola, realskola eller liknande 

• 2-årig gymnasieutbildning eller fackskola 

• 3- eller 4-årig gymnasieutbildning 

• Universitets- eller högskoleutbildning kortare än 3 år 

• Universitets- eller högskoleutbildning 3 år eller längre                                 

 

5. Sysselsättning (Statistiska Centralbyrån, 2004, s 13) 

Vilken är din huvudsakliga sysselsättning just nu? 

obs! endast ett alternativ 

• 01 Arbetar som anställd 

• 02 Egen företagare 

• 03 Studerande 

• 04 Pensionär (ålders-, avtals-, sjuk- och förtidspensionär) 
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• 05 Långtidssjukskriven (mer än 3 månader) 

• 06 Tjänstledig eller föräldraledig 

• 07 Arbetssökande eller i arbetsmarknadspolitisk åtgärd 

• 08 Hemarbetande, sköter hushållet 

• 09 Annat____________________________________ 

 

6. Närhet till butik (utifrån: Goethals, et al., 2012, s 136) 

obs! ange ungefärligt avstånd till närmaste dagligvarubutik 

_____ km 

 

Datoranvänding 

7. “Vilken erfarenhet har du av datoranvändning”? 

(“Experience using computers”, Liaw, 2002, s 32) 

8. “Vilken erfarenhet har du av internetanvändning”?              

(“Experience using the Internet/World Wide Web (WWW)”, Liaw, 2002, s 32) 

 

Attityd 

Uppfattningen om e-handel av dagligvaror 

9. “E-handel av dagligvaror passar min vardag” - “E-handel av dagligvaror passar inte 

min vardag” 

(“Electronic shopping of groceries is attractive to me in my daily life”, Hansen, 2005, 

s 121) 

 

10. “E-handel av dagligvaror passar bra in i sättet på vilket jag vanligtvis köper mat” - 

“E-handel av dagligvaror passar inte sättet på vilket jag vanligtvis köper mat” 

(“Buying groceries via the Internet is well suited to the way in which I normally shop 

groceries”, Hansen, 2005, s 121) 

 

 11. “Att köpa dagligvaror på internet är fördelaktigt för mig” - “Att köpa dagligvaror 

på internet är inte fördelaktigt för mig“ 

(“Buying groceries via the Internet is beneficial to me”, Hansen, 2005, s 121) 

 

Uppfattning/attityd till attributen: 
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Produktkvalitet 

Uppfattning om produktkvalité vid e-handel av dagligvaror: 

12. “Produkterna hos aktörerna inom e-handel av dagligvaror har samma kvalité som 

vanliga matbutiker” - “Produkter hos aktörer inom e-handel av dagligvaror har inte 

samma kvalité som vanliga dagligvarubutiker” 

(“The products are the same quality as I can get in the store”, Boyer & Hult, 2006, s 

145)   

 

13. “Det finns ett tillräckligt utbud av olika produkter vid e-handel av dagligvaror (jag 

kan hitta det jag söker)” - “Det finns inte ett tillräckligt utbud av olika produkter vid 

e-handel av dagligvaror (jag kan hitta det jag söker)” 

(“Grocer X has a sufficient range of product choices (I can get what I want)”, Boyer 

& Hult, 2006, s 145) 

 

 14. “Vid e-handel av dagligvaror finns ett utmärkt utbud av produkter” - ”Vid e-

handel av dagligvaror finns inte ett utmärkt utbud av produkter” 

(“Grocer X has an excellent assortment of products”, Boyer & Hult, 2006, s 145) 

 

Tid 

Uppfattning om tidsaspekten vid e-handel av dagligvaror 

15. “Att handla dagligvaror på internet sparar mycket tid” - “Att handla dagligvaror 

på internet sparar inte tid” 

(“Using electronic shopping of groceries saves much time”, Hansen, 2005, s 121) 

         

16. Att handla dagligvaror på internet gör mig mindre beroende av öppningstider” - 

“Att handla dagligvaror på internet gör mig inte mindre beroende av öppettider” 

(“Using electronic shopping makes me less dependent of opening hours”, Verhoef & 

Langerak, 2001, s 284) 

 

Pris 

Uppfattning om pris vid e-handel av dagligvaror 

17. “Att handla dagligvaror på internet sparar mycket pengar” - “Att handla 

dagligvaror på internet sparar inte pengar” 
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(“There is a lot of money to save buying groceries via the internet”, Hansen, 2005, s 

121) 

 

18. “Jag upplever att leveranskostanden är prisvärd” - “Jag upplever inte att 

leveranskostnaderna är prisvärda” 

(“I think the transportation of my bought grocery products is hard”, Verhoef & 

Langerak, 2001, s 248) 

 

19.”Informationen om vad inköpet kostar och hur det är beräknat är tydligt” - 

“Informationen om vad inköpet kostar och hur det är beräknat är otydligt” 

(“Information about how much delivery of the product will cost and how this cost is 

calculated”, Pege-Thomas et al., 2006, s 262)    

                                                         

Service 

Uppfattning om service vid e-handel av dagligvaror 

20. “Servicen hos aktörer inom e-handel av dagligvaror har samma kvalité som i 

vanliga dagligvarubutiker” - “Servicen hos aktörer inom e-handel av dagligvaror har 

inte samma kvalité som i vanliga dagligvarubutiker” 

(“The products are the same quality as I can get in the store”, Boyer & Hult, 2006, s 

145) 

  

21. “Aktörer inom e-handel av dagligvaror har god trovärdighet i att tillhandahålla 

den service jag behöver” - “Aktörer inom e-handel av dagligvaror har låg trovärdighet 

i att tillhandahålla den service jag behöver” 

(“Grocer X has good credibility in providing the service I need”, Boyer & Hult, 2006, 

s 145) 

 

22. “Jag har möjlighet att kommunicera med aktörena inom e-handel av dagligvaror 

rörande frågor och funderingar” - “Jag har ingen möjlighet att kommunicera med 

aktörerna inom e-handeln av dagligvaror rörande frågor och funderingar 

(“I have access to communicate with Grocer X regarding my service needs”, Boyer & 

Hult, 2006, s 145) 

 

 


