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Abstract  

Because of digitalization and COVID-19, more and more consumers have started buying 
their groceries from digital grocery stores instead of physical ones. This transition means that 
grocery stores face major challenges in terms of consumer satisfaction and companies must 
find new ways to work with brand experience when the purchase is made digitally, as the 
online environment changes the conditions regarding brand experience. In an increasingly 
competitive market, the digital grocery stores that succeed in replacing or recreating the 
experiences the consumer used to have via the physical store can do better than other 
companies, therefore more research is needed in the subject of online brand experience. 

The purpose of the study is to investigate which factors in brand experience are important for 
the consumer when buying groceries online. To be able to study this, we present the most 
well-established theories in experiential marketing and online brand experience that form the 
basis for data collection and analysis. The theories are also supplemented with further studies 
in the subject that are used to support the arguments presented in the analysis. 

The study was conducted via a quantitative method with a deductive approach. The data 
collection was done via a web survey that has a likert scale and collected data is analyzed via 
a factor analysis performed in the statistics program SPSS. 

The results show that there are four factors that are important for consumers when shopping 
for groceries online. These four factors are named: (1) credibility, (2) everyday life, (3) 
belonging and (4) opinions. The results also show which statements from the survey load the 
most and a correlation between the various factors. 

Based on the analysis, it appears that Schmitts (1999), Hamzah et als. (2014) and 
Constantinides (2004) theories have special factors that are important for the consumer's 
experience. These factors are psychological factors (Constantinides, 2004), lifestyle (Hamzah 
et al, 2014) and behavioral, social and emotional experience (Schmitt, 1999) which thus 
answers our question “What factors in brand experience are important for consumers when 
buying groceries online?”  
 
The study's new combination of factors can serve as a help for companies and marketers 
when the consumer experience is moved to an online environment. The new combination of 
factors is created by the most relevant and significant factors based on the results of this 
study. 

 

Keywords: brand experience, online brand experience, digital grocery store, consumer 
experience, value creation  



 

Sammanfattning 
 
Till följd av digitaliseringen och Covid-19 har allt fler börjat handla sina matvaror från 
digitala matvarubutiker istället för fysiska. Denna övergång gör att matvarubutikerna står 
inför stora utmaningar när det gäller konsumentnöjdhet och företagen måste hitta nya sätt att 
arbeta med brand experience när köpet sker digitalt eftersom onlinemiljön förändrar villkoren 
gällande brand experience.  I en alltmer konkurrensutsatt marknad kan de digitala 
matvarubutiker som lyckas ersätta eller återskapa de upplevelser konsumenten tidigare fått 
via den fysiska butiken klara sig bättre än andra företag, det behövs därför mer forskning 
inom ämnet online brand experience.  

Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer inom brand experience som är av betydelse 
för konsumenten vid köp av matvaror online. För att kunna studera detta presenterar vi de 
mest väletablerade teorierna inom experiential marketing och online brand experience som 
ligger till grund för datainsamling och analys. Teorierna kompletteras även med ytterligare 
studier inom ämnet som används för att stödja de argument som förs i analysen.  

Studien har utförts via en kvantitativ metod med ett deduktivt tillvägagångssätt. 
Datainsamlingen gjordes via en webbenkät som har en likert-skala och insamlade data 
analyseras via en faktoranalys som utförs i statistikprogrammet SPSS.  

Resultaten visar att det finns fyra faktorer som är av betydelse för konsumenter när de 
handlar matvaror online. Dessa fyra faktorer döps till: (1) trovärdighet, (2) bekämlighet, (3) 
tillhörighet och (4) åsikter. Resultatet visar även vilka påståenden från enkäten som laddar 
högst samt en korrelation mellan de olika faktorerna. 

Utifrån analysen framgår det att Schmitts (1999), Hamzah et als. (2014) samt Constantinides 
(2004) teorier har särskilda faktorer som är av betydelse för konsumentupplevelsen. Dessa 
faktorer är psykologiska faktorer (Constantinides, 2004), livsstil (Hamzah et al, 2014) samt 
beteendemässig, social och känslomässig upplevelse (Schmitt, 1999) som således besvarar 
vår frågeställning “Vilka faktorer inom brand experience är av betydelse för konsumenter vid 
köp av matvaror online?” 

Studiens nya sammansättning av faktorer kan fungera som en hjälp för företag och 
marknadsförare när konsumentupplevelsen flyttas till en onlinemiljö. Den nya 
sammansättningen är skapad av de utifrån studiens mest relevanta och betydande faktorer vid 
en konsuments upplevelse online.  

 

Keywords: brand experience, online brand experience, digital matvarubutik, 
konsumentupplevelse, värdeskapande 
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1.Inledning 

1.1 Utvecklingen av konsumentupplevelsen 

Vi befinner oss mitt i utvecklingen från ett industrisamhälle till ett digitaliserat samhälle. 
Utvecklingen innebär inte bara att vi kan göra nya saker utan även att vi kan göra de saker vi 
tidigare gjort på ett nytt sätt (Digitaliseringskommissionen, 2016). Fler konsumenter börjar 
välja e-handel framför fysiska butiker (Postnord, 2021) och enligt Hamza et. al (2014) är en 
av anledningarna till detta att konsumenten inte behöver ta sig till en fysisk butik utan kan 
utföra sitt ärende hemifrån när det passar konsumenten. I samband med utbrottet av Covid-19 
kom restriktioner som försvårade konsumtionen i fysiska butiker och en undersökning utförd 
av Postnord (2021) visar att hela 85% av Sveriges befolkning konsumerat via e-handel år 
2020. Den största ökningen kunde observeras i kategorin dagligvaror, där bland annat 
livsmedel räknas in.  

Matvaruhandeln har tidigare inneburit att konsumenten behövt ta sig till en fysisk butik men de 
senaste åren har fler tjänster kommit till Sverige där matvarorna går att beställa online och få 
levererade hem till dörren. I samband med Covid-19 ökade inte bara konsumenternas efterfråga på 
att kunna beställa matvaror online utan även antalet företag som erbjuder tjänsten (Postnord, 2021). 
Den ökande konkurrensen kräver att de digitala matvarubutikerna kan differentiera sig genom att 
förstå vad som tillfredsställer konsumenten. För att nå ut och få lojala konsumenter ställs idag helt 
andra krav på en avancerad och mer skräddarsydd konsumentupplevelse. Tidigare låg 
konkurrensen främst i produkten i sig men nu ställs större krav på helhetsupplevelsen. I boken 
”Experiential Marketing” går Schmitt (1999) emot den traditionella marknadsföringen genom att 
hävda att konsumenter inte bara är rationella utan även känslostyrda och menar på att fokus bör 
ligga på konsumentupplevelsen, istället för produktegenskaper. Vad som påverkar en konsuments 
upplevelse skiljer sig enligt forskare åt i såväl terminologi som innehåll. Schmitt (1999) talar om 
dimensioner, Hamza et al. (2014) om teman och (Constantinides, 2004) faktorer. Gemensamt är att 
de avser kartlägga det fundamentala i konsumentupplevelsen.  

Enligt Schmitt (1999) skapas en konsumentupplevelse genom att tilltala konsumentens alla fem 
sinnen, genom fem olika dimensioner: (1) Sinnesintryck som syftar till att väcka känslor, (2) 
Känslomässig upplevelse som syftar till att väcka känslor, (3) Kognitiva som utmanar konsumenten 
till kreativitet och problemlösning, (4) Beteendemässiga som bygger på fysiska aktiviteter och 
livsstilar samt (5) Sociala som handlar om att få konsumenten att relatera till ett sammanhang. 
Schmitt (1999) dimensioner ligger till grund för vidare forskning inom ”brand experience”, ett 
koncept som idag används över hela världen som ett underlag för att ta fram marknadsstrategier 
och tjänster (Brakus et al, 2009). 
  
En stor del av forskningen inom brand experience är gjord på konsumentens upplevelse i den 
fysiska butiksmiljön men på senare tid har det även blivit relevant med studier gjorda på den 
digitala upplevelsen. I litteraturen särskiljs upplevelserna åt, den fysiska upplevelsen kallas 
för direkt upplevelse och den digitala för indirekt upplevelse. Vid köp i en fysisk butik är det 
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enklare att tillgodose de sinnesorienterade och sociala dimensionerna av en god 
varumärkesupplevelse. Exempelvis kan musik och dofter förmedla en viss känsla, samtidigt 
som ett positivt möte med personalen kan erbjuda känslan av en meningsfull social 
interaktion. När konsumenten handlar online är det svårare för företagen ha samma påverkan 
eftersom konsumenten hamnar längre bort (Hoch och Ha, 1986). 

I en alltmer konkurrensutsatt marknad kan de företag som lyckas ersätta eller återskapa dessa 
positiva kundupplevelser klara sig bättre än andra företag, genom att attrahera nya såväl som 
behålla redan befintliga kunder; således läggs allt större resurser på att förmedla en 
varumärkesupplevelse. 
 

1.2 Problemformulering 

Tidigare forskning inom brand experience har koncentrerat sig på att studera 
varumärkesupplevelser och dess påverkan på konsumenter i en fysisk miljö. I takt med att 
samhället digitaliseras förändras företags förutsättningar när varumärkesupplevelsen även 
skall förmedlas online. Flera av de enligt Schmitt (1999) dimensioner som tillfredsställer 
konsumenten genom exempelvis en sensorisk upplevelse försvagas i form av att sinnen som 
smak och lukt inte går att stimulera via en upplevelse online. Vidare växer marknaden online 
och digitala matvarubutiker har blivit en trend hos konsumenter när fördelar vid denna typ av 
konsumtionsmetod upptäcks (Dhandel, 2018). Ha och Perks (2005) beskriver att en förståelse 
kring vad som skapar en positiv varumärkesupplevelse online ökar konsumentens lojalitet 
och förhindrar att faktorer som produktegenskaper styr konsumentens köpbeteende online. 
Vidare saknas det systematiska studier av vilka faktorer, det vill säga vilka delar, inom brand 
experience som har störst betydelse för konsumenter vid köp av matvaror online vilket vi 
anser vara av vikt för digitala matvarubutiker för att förmedla den online brand experience 
som konsumenter söker. 
 
 

1.3 Syfte  
Syftet med studien är att undersöka konsumenters upplevelse av digitala matvarubutikers 
online brand experience. Detta görs för att kunna avgöra vilka faktorer inom brand 
experience som är av betydelse för konsumenten när konsumtionen flyttas från en fysisk 
butik till en digital miljö där företagen har svårare att påverka konsumentens upplevelse.  
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1.4 Frågeställning  

Med bakgrund av problemformulering och syfte formuleras följande frågeställning: 
 
Vilka faktorer inom brand experience är av betydelse för konsumenter vid köp av matvaror online?  
 
 

1.5 Avgränsningar 

Marknadsföring är ett brett område som inkluderar mindre ämnen som förklarar olika fenomen och 
bakomliggande orsaker till dessa. För att kunna skriva en forskningsstudie av god kvalité med 
hänsyn till tidsramen valdes studien att avgränsas till online brand experience utifrån ett 
konsumentperspektiv. Dessutom avgränsas studien till den mest väletablerade litteraturen inom 
området.  

Vidare har en geografisk avgränsning fastställts till Sverige. Denna avgränsning görs då uppsatsen 
skrivs på svenska men även av hänsyn till begränsningar i resurser och tid. Genom att analysera en 
mindre population har vi, på grund av begränsningen av tiden, möjlighet till att utföra en studie av 
högre kvalitet.   

 



 

 10 

1.6 Disposition 
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2. Teoretisk referensram  
 

I detta kapitel presenteras de mest väletablerade teorierna inom experiential marketing och 
online brand experience som kommer användas för att tolka våra resultat kring hur 
konsumenter upplever online brand experience vid digitala matvarubutiker. Teorierna 
används huvudsakligen för att förstå vilka dimensioner som är betydande för konsumenter 
samt hur företag och marknadsförare kan använda sig av dessa dimensioner för att generera 
värdeskapande online brand experience. Kapitlet inleds med en presentation av Schmitts 
(1999) artikel om experiential marketing, som kan ses som en motpol till traditionell 
marknadsföring. Vidare adderas teorier om brand experience och dess effekter online.  
 

2.1 Experiential Marketing 

En stor del av den forskning som idag finns om online brand experience är baserad på Schmitts 
(1999) teoretiska ramverk inom experiential marketing. Både experiential marketing och brand 
experience har som intention att via olika dimensioner skapa unika erfarenheter och upplevelser för 
konsumenten när den kommer i kontakt med ett varumärke. Det är därför viktigt för varumärken att 
förstå det teoretiska ramverket inom experiential marketing för att begripa konsumentens 
upplevelse av online brand experience.  
  
Det teoretiska ramverket inom experiential marketing kan ses som en motpol till den 
traditionella marknadsföringen. Schmitt (1999) menar att man inom den traditionella 
marknadsföringen ser konsumenter som rationella beslutstagare som tar hänsyn till 
funktionella egenskaper och fördelar hos produkter/tjänster och där en produkt differentieras 
genom namn, logos och slogans. Inom experiential marketing ser man istället att 
konsumenter är rationella, men känslostyrda, som söker efter behagliga och lustfyllda 
upplevelser. Schmitt (1999) beskriver att den traditionella marknadsföringen missar viktiga 
delar som att ett varumärke är en källa till associationer kopplade till våra sinnen, känslor och 
intellekt. Därför fokuserar experiental marketing på konsumentupplevelsen, genom att tilltala 
konsumentens alla fem sinnen, istället för produktegenskaper. 
  
Schmitt (1999) definierar en upplevelse som ”en privat händelse som uppstår som ett svar på 
någon typ av stimulering som involverar alla delar av en individ och är ett resultat av en 
observation och/eller ett deltagande i en händelse”.  
 
I ramverket för experiential marketing har Schmitt (1999) lagt fram sinnena som fem olika 
dimensioner: (1) Sinnesintryck, (2) Känslomässig upplevelse, (3) Kognitiv, (4) 
Beteendemässig och (5) Social. Konsumenternas upplevelser skapas via kommunikation, 
konstruktion av visuell och verbal identitet, produktnärvaro samt media och det ultimata 
målet är att skapa och integrera konsumenten i en holistisk upplevelse.  
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Den första dimensionen berör konsumentens sinnen och avser viljan att skapa en sensorisk 
upplevelse genom syn, ljud, smak, lukt och/eller känsel. Upplevelsen kännetecknas av estetik 
och skönhet men även av en känsla av spänning och tillfredsställelse. Dessa upplevelser 
används för att särskilja sig från andra varumärke och produkter, för att motivera 
konsumenter och för att skapa ett värde kring produkten. Musik kan exempelvis påverka en 
brand experience positivt om det används på ett strategiskt och meningsfullt sätt (Schmitt, 
1999).   
  
Den andra dimensionen handlar om dimensionen känslomässigt och avser att skapa en 
känslosam upplevelse för konsumenten. Denna typ av upplevelse kan stimulera in 
konsumenten till att känna starka känslor som lycka vilket gör att det skapas ett starkare band 
mellan konsumenten och ett varumärke. Känslor som nöjdhet och entusiasm leder ofta till att 
konsumenten spenderar mer och blir mer benägen att rekommendera varumärket till andra. 
Medan känsla av värme kan få konsumenten att känna sig speciell och utvald och på så sätt 
ökar deras lojalitet till ett varumärke. Det krävs en ingående förståelse kring vilka stimuli 
som triggar olika känslor och det kan röra sig om produktförpackningar, design och 
kommunikation. Känslomässiga upplevelser kopplat till en brand experience kan också vara 
negativa och leda till andra utgångar än vad som tidigare nämnts. Känslor som frustration och 
irritation kan skapa konsumenter som klagar och börjar leta fel (Schmitt, 1999). 
  
Kognitiv fokuserar på skapandet av en problemlösningsupplevelse som hos konsumenten 
engagerar kreativitet, upplevs spännande och väcker en nyfikenhet. Dimensionen riktar sig in 
på konsumentens konvergenta och divergenta tänkande, det innebär filosofier som är 
likasinnade eller raka motsatsen till dessa, genom att skapa överraskningar, fascination och 
provokation. Dessa upplevelser är vanligast bland varumärken som arbetar med ny teknik 
(Schmitt, 1999).  
  
Med beteendemässigt syftar Schmitt (1999) på att visa alternativa sätt att göra saker, 
alternativa sätt att leva och alternativa interaktioner. Fysiska aktiviteter eller rörelser som 
konsumenten själv utför kan hjälpa till att få konsumenten i ett önskat tillstånd men det finns 
också flera olika kroppssignaler som när de uppfattas hos andra kan påverka konsumentens 
reaktioner. Det går dock åt båda hållen, konsumenter kan använda sig av ett varumärke för att 
ge uttryck åt aktiviteter, intressen och åsikter som är kopplade till en viss livsstil 
konsumenten vill uppnå. Förändringar av denna typ är ofta motiverade av en förebild och är 
för konsumenten inspirerande och emotionell av sin natur (Schmitt, 1999). 
  
Den sista dimensionen är social vilket Schmitt (1999) kopplar samman med skapandet av en 
social identitet som uppnås genom en känsla av tillhörighet. Detta består av flera olika 
faktorer så som känslor, sinnen, intellektet och fysiska upplevelser. Denna dimension tilltalar 
individens önskan efter en självbild och ett framtida idealiskt jag som hen kan relatera till. 
Det syftar också till behovet av att vilja uppfattas positivt av andra i sin omgivning. Schmitt 
(1999) menar att syftet är att skapa en relation mellan konsumenten och den sociala meningen 
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som via upplevelsen tillskrivs ett varumärke och det är ofta i dessa upplevelser som brand 
relations och brand communities uppstår.  
 

2.2 Online Brand Experience 

Schmitts (1999) tidigare forskning ligger till grund för Hamzah et al. (2014) studier kring 
innebörden av corporate brand experience. Studien fokuserar kring olika teman kopplade till 
de fem dimensionerna inom brand experience (sinnesintryck, känslomässig upplevelse, 
tankar, handlingar och tillhörighet) och observerar att dessa kan vara användbara på 
produktnivå men att det finns skillnader i hur man bör arbeta med de på företagsnivå 
(Hamzah et al., 2014). Studien undersökte hur konsumenter upplever brand experience hos 
internetbanker och Hamzah et al. (2014) presenterar fem teman som verkar som en bas för 
online brand experience: (1) Visuell identitet, (2) känslomässigt beteende, (3) funktionalitet, 
(4) livsstil och (5) sociala identitet.  

Det första temat är visuell identitet, vilket motsvarar dimensionen sinnesintryck, och 
inkluderar en rad specifika komponenter såsom företagsnamn, slogan, logotyp, färg och 
design som tillsammans skapar företagets visuella identitet. Det är genom detta företag 
sticker ut och skiljer sig från sina konkurrenter men det är också genom detta som företagen 
skapar igenkänning och förbindelse hos olika intressenter, exempelvis hos konsumenter 
(Hamzah et al., 2014). Hamzah et al. (2014) studie påvisade att respondenterna upplever det 
säkrare att handla online om hemsidan innehåller företaget namn och logotyp. Studien visar 
även på att en tydlig visuell identitet är en viktig del i skapandet av ett företags rykte. 

Känslomässigt beteende motsvarar dimensionen känslomässig upplevelse och syftar till 
konsumentens fördelaktiga och ofördelaktiga känslor vid ett besök av ett företags hemsida. 
Känslorna kan vara antingen positiva (glädje, lättnad och självsäkerhet) eller negativa 
(frustration, besvikelse och oro). Studien påvisade att frågor om säkerhet är av stor vikt i det 
känslomässiga beteendet men om företaget är välkänt, väletablerat och har ett bra rykte kunde 
respondenterna kompromissa i säkerhetsfrågor. Studien visade även att interaktiva element på 
en hemsida ersätter personalens bidrag i en fysisk butik, detta stärker ytterligare vikten av en 
positiv brand experience på hemsidan (Hamzah et al., 2014). 

Funktionalitet motsvarar tänkande och syftar till användarvänlighet och interaktivitet som ett 
resultat av att online brand experience har en mer praktisk aspekt än vad brand experience för 
produkter har. Uppmärksamhet, frihet, skicklighet, kontroll, flöde och interaktivitet är enligt 
studien viktigt gällande funktionalitet (Hamzah et al., 2014). Interaktivitet ger konsumenten 
en frihet att själv navigera på hemsidan vilket skapar en känsla av kontroll vid onlineköp men 
det har även en stor påverkan på köpintention, benägenhet att återvända till hemsidan och 
lojalitet gentemot företagets hemsida (Kuk & Yeung, 2002).  

Livsstil syftar till att förenkla sina personliga aktiviteter genom en förändring. 
Respondenterna i undersökningen menar på att det underlättar deras vardag att kunna sköta 
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sina bankärenden via internet istället för att behöva ta sig till ett fysiskt kontor. Beteendet hos 
respondenterna förändras till att utföra sina ärenden online vilket är mer flexibelt för 
konsumenten. Denna förändring leder till en förbättrad livsstil och konsumenten upplever att 
det är företaget som öppnat upp för denna förbättring (Hamzah et al., 2014). 

Social identitet syftar på självbild, prestige, känslan av att vara modern, att relateras till andra 
samt känslan av betydelse i sitt liv. Studien visar på att användningen av internetbanken 
ökade respondenternas självkänsla samt känslan av kontroll vilket bidrog till en bättre 
självbild. Den sociala identiteten gör även att konsumenten kan relatera till eller identifiera 
sig själv med företaget vilket påverkar konsumentens upplevelse av företaget. Konsumenten 
kan skapa en önskad livsstil genom att identifiera sig med ett varumärke som ger ett 
självuttryck av symboliska värden kopplat till företaget (Hamzah et al., 2014). 

 

2.3 Faktorer i onlineupplevelsen 

När en konsument besöker en hemsida finns det särskilda faktorer som bör tas i beaktning för 
att kunna kategorisera en konsuments upplevelse. Dessa är (1) funktionalitetsfaktorer, (2) 
psykologiska faktorer samt (3) innehållfaktorer och beskriver exempelvis hur pålitlig 
konsumenten anser en hemsida vara, tilltron till företaget i fråga samt hur användarvänlig 
hemsidan är (Constantinides, 2004). Vidare förklarar Constantinides (2004) hur 
funktionalitetsfaktorer kan delas in ytterligare i kategorierna användarvänlighet och 
interaktivitet. Användarvänlighet beskrivs enligt Nah och Davis (2002) som enkelheten att 
navigera en hemsida och finna det som söks efter med så lite ansträngning som möjligt. 
Interaktivitet kan beskrivas som samspelet mellan hemsida och konsument. Vidare kan det 
förklaras som en möjlighet för en konsument att anpassa hemsidan för sitt personliga besök 
för att på så sätt underlätta köpprocessen (Nah och Davis, 2002). Psykologiska faktorer 
beskriver vikten av att konsumenten känner tillförlitlighet och upplever trovärdighet hos en 
hemsida. Detta är viktigt för att en konsument skall välja stanna kvar på hemsidan samt 
samspela med den (Constantinides, 2004). Vidare innefattas den upplevda tryggheten i 
exempelvis betalningsprocessen via hemsidan. Det kan därför ses som en fördel om en 
hemsida erbjuder flera olika betalningsalternativ och är tydliga i olika frågor som kan 
uppkomma hos konsumenter, exempelvis returpolicys och återbetalningar (Constantinides, 
2004). 

Constantinides (2004) förklarar innehållsfaktorer som en slutgiltig faktor som påverkar om 
konsumenten kommer att vara återkommande till en hemsida eller inte. Detta genom att 
förväntningar utefter uppvisad produkt och produktbeskrivning på hemsida måste 
överensstämma vid slutleverans av produkt för att konsumenten vid framtida köp skall 
uppleva trovärdighet och tillförlitlighet. Estetik och marknadsföring är två delar av 
innehållsfaktorer som bland annat beskriver en hemsidas design och stil. En hemsidas 
utseende kan skapa en form av trovärdighet samt vara avgörande för om konsumenten väljer 
att stanna och utforska hemsidan (Constantinides, 2004).   
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2.4 Onlineflödets påverkan på brand experience 

Shim et. al (2015) har studerat relationen mellan konsumenters färdigheter, onlineflöde, 
brand experience och varumärkeslojalitet inom online shopping av mode. Författarna 
kommer fram till att hemsidan kan betraktas som den viktigaste kanalen i konsumenters 
online brand experience då de fritt och i samspel med hemsidan kan utforska denna kanal. 
Onlineflöde definieras enligt Shim et al. (2015) som ”konsumenters fullständiga hängivelse 
till en onlineaktivitet såsom online shopping”. Uppfattar konsumenten en känsla av njutning i 
samband med online shopping ökar sannolikheten att konsumenten uppfattar hemsidan som 
positiv (Shim et al., 2015). 

Vidare beskriver Shim et al. (2015) att om interaktionen på hemsidan kännetecknas som 
enastående, minnesvärd eller optimal har konsumenten troligtvis haft en positiv upplevelse av 
onlineflödet genom samtliga dimensioner. Onlineflödets påverkan på upplevelsen beror även 
på konsumentens uppfattning av kontroll gällande navigeringen på hemsidan. Avslutningsvis 
förklarar Shim et al. (2015) att en välorganiserad layout och en differentierad design på 
hemsidan höjer konsumenternas visuella och känslosamma upplevelse. 

 

2.5 Sammanfattning av teoretisk referensram 

I tabell 2.1 visas en sammanställning av den teoretiska referensram som använts i uppsatsens 
teori. Detta för att förtydliga den teoretiska referensramens innebörd för läsaren.  

Tabell 2.1 Sammanställning av uppsatsens teoretiska referensram 

För att undersöka hur konsumenter upplever online brand experience på digitala 
matvarubutiker presenterar först Schmitt (1999) teorier inom experiential marketing som 
kritiserar den traditionella marknadsföringen genom att hävda att konsumenter inte bara är 
rationella utan även känslostyrda. Experiential marketing fokuserar därför på 
konsumentupplevelsen, istället för produktegenskaper, genom att tilltala konsumentens alla 
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fem sinnen genom fem olika dimensioner. Schmitts (1999) tankar är dock inte direkt 
kopplade till marknaden online och därför kompletteras det teoretiska ramverket med 
ytterligare forskning som inriktas på online brand experience. Hamzah et al (2014) 
presenterar fem dimensioner, som går i linje med Schmitts (1999), men som specifikt 
undersöker dimensionerna på online brand experience. Detta motiverar att Hamza et als 
(2014) forskning och Schmitts (1999) teorier, är vad som ligger till grund för vår analys av 
den data som samlats in. Faktorerna som Constantinides (2004), Nah och Davis (2002) och 
Shim et al. (2015) avhandlar i sina studier används i syftet att stödja de argument som förs i 
analysen. Slutligen bör det även poängteras att litteraturen som presenteras i detta kapitel om 
online brand experience inte är heltäckande och läsaren bör därför ha det i beaktande. 
Litteraturen är dock den mest väletablerade inom området och det är därför motiverat att 
använda den som grund studien.  
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3. Metod  
För att besvara studiens frågeställning samt få en förståelse för konsumenters upplevelse vid 
konsumtion av matvaror online har en kvantitativ metod använts. I detta kapitel kommer därmed 
kvantitativ metod förklaras samt en genomgång av faktoranalyser för att hjälpa läsaren i tolkandet av 
resultatet. Därefter förs en diskussion kring etiska överväganden, reliabilitet och validitet. 
 

3.1 Forskningsstrategi 
Studiens syfte är att undersöka konsumenters upplevelse vid köp av matvaror online för att 
vidare förstå vilka faktorer som är av betydelse för konsumenter. För att besvara syftet har 
studien genomförts genom ett deduktivt tillvägagångssätt. Ett deduktivt tillvägagångssätt 
innebär att en studie är styrd av teori samt i många fall är kopplad till en kvantitativ forskning 
där hypoteser har formulerats utifrån teori innan forskningen påbörjas (Bryman & Bell, 
2011). Då både teori och tidigare forskning ligger till grund för denna studies syfte och 
frågeställning ansågs deduktivt tillvägagångssätt som ett otvivelaktigt val. 

Vid utformande av en vetenskaplig studie insamlas data genom en kvantitativ eller kvalitativ 
metod. Metoderna skiljer sig åt avseende hur data bearbetas och analyseras. En kvantitativ 
metod bygger på ett logiskt och analytiskt förhållningssätt och innebär att den data som 
samlas in illustrerar frekvenser, samband och orsak hos variabler och fenomen i form av olika 
typer av mätningar. Detta kan användas till att förstå relationer mellan variabler och 
kvantifiera åsikter och beteenden (Patel & Davidssons, 2019). Vid en kvantitativ metod är 
urvalsstorleken ofta större än i kvantitativa studier och det blir därför lättare att dra 
generaliserande slutsatser kring en population (Bryman & Bell, 2011).  

I vår studie har en kvantitativ forskningsmetod använts då syfte och formulerad frågeställning 
är av sådan karaktär som rör konsumenters preferenser i form av hög frekvens. Vid en analys 
möjliggör en kvantitativ metod till att kunna kvantifiera samt dra slutsatser kring vilka 
faktorer som är av betydelse när konsumenter beställer matvaror online.  

 

3.2 Forskningsdesign 

3.2.1 Konstruktion av undersökning 

En kvantitativ metod kräver en strukturerad datainsamling vilket i denna studie möjliggörs 
genom en enkät som står till grund för den insamlade primärdata som analysen bygger på. 
Patel och Davidson (2019) förklarar att det kan vara svårt att motivera respondenter till att 
besvara enkäter om syftet med undersökningen inte är tydligt beskrivet. För att motivera 
respondenterna till att besvara enkäten beslutades att en kort beskrivning av syftet med 
undersökningen skulle vara synligt i samband med utskick av enkät. I utskicket valdes det att 
tydliggöra att respondenterna har anonymitet samt en kort presentation om vilka vi är som 
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genomför undersökningen. Standardisering och struktur är två viktiga faktorer som behöver 
tas i beaktning när en forskningsmetod utformas. Bryman & Bell (2011) förklarar att 
strukturnivån avser hur öppna frågorna är för tolkning beroende på en respondents tidigare 
kunskap och erfarenhet. Standardiseringsnivån avser till hur mycket ansvar som läggs på oss 
som författare när det kommer till formuleringen av frågorna. Då den utformade enkäten 
innehåller fasta svarsalternativ innebär detta att det finns en hög struktur och en hög 
standardisering (Patel & Davidson, 2019). 

Vid formuleringen av frågor och påståenden togs flera faktorer i beaktning för att säkerställa 
att den data som samlas var relevant och trovärdig. Enkäter är, till skillnad från intervjuer, 
svåra att justera i efterhand och därför var det viktigt att alla frågor och påståenden redan från 
början innefattade alla delar av frågeställningen och syftet. Språket valdes att anpassas för att 
det skulle vara lätt för deltagarna att förstå de frågor och påståenden som ställdes och därmed 
undvika att få felsvar. Ansträngningar gjordes även att inte ha frågor och påståenden som var 
långa eller bedömande då detta kan leda till att respondenten tappar intresset. 

När det gäller struktur konstruerades undersökningen så att enkla frågor ställdes i början så 
att respondenterna skulle känna att de kunde besvara enkäten. Dessa frågor gav oss även en 
bakgrund av respondenterna. Därefter presenterades de olika påståendena som kopplades 
samman med den teoretiska referensramen. De tidigare frågorna gav sammanhang för de 
påståenden som senare presenterades (Patel & Davidson 2011). 

Enkäten inleds med fem demografiska frågor om respondenten. Det ansågs viktigt att få en 
bakgrund på respondenterna och därför ställdes frågor om ålder, genus, hur respondenten bor, 
hur ofta och från vilka matvarubutiker respondenten handlar matvaror online. Dessa frågor 
ställdes även som ett sätt att starta enkäten neutralt, vilket är en vanlig metod att använda sig 
av vid enkäter (Patel & Davidson, 2019). De demografiska frågorna innehåller flera olika 
svarsalternativ men respondenten fick även möjlighet att klicka i rutan ”annat” och själv fylla 
i det svar som passade ihop med verkligheten. Det fanns ett undantag för frågan kring ålder 
där respondenten inte fick några svarsalternativ utan själv fylla i. Enkäten fortsätter med 25st 
påståenden som är formulerade utifrån det teoretiska ramverk som studien bygger på. 
Schmitts (1999) fem dimensioner och Constantinides (2004) faktorer ligger till grund för de 
påståenden som presenteras efter de demografiska frågorna. Inför varje dimension/faktor får 
deltagaren en kort presentation om vad de kommande påståendena handlar om och hur de är 
kopplade till respondentens köpupplevelse, se upplägg i tabell 3.1. För varje dimension/faktor 
formulerades 2–4 påståenden. Respondenternas svar på dessa påståenden analyserades sen 
via en faktoranalys som diskuteras i avsnitt 3.3. 
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Tabell 3.1. Exempel på kategorisering och formulerad fråga/påstående från enkäten 

 
 
Enkäten utformades som en webbenkät då det öppnar upp för många möjligheter när det 
kommer till anpassning (Bryman & Bell, 2011). Genom användningen av en webbenkät finns 
möjlighet till att göra en undersökning kring ett stort urval. Det innebär att vi kan nå ut till en 
stor målgrupp (Patel & Davidssons, 2019). Webbenkäter är dessutom billiga och bidrar till en 
snabb och smidig administration. 
 
Webbenkäter har en tendens i att resultera i en lägre svarsfrekvens än undersökningar som 
görs ansikte mot ansikte. Med hänsyn till Covid-19 och de statliga rekommendationer om 
social distansering som fanns under våren 2021 beslutades att en webbenkät var mer 
genomförbar. En webbenkät var även ett bättre alternativ gällande noggrannhet av data då 
steget blir att överföra insamlade data till ett kalkylblad, och därmed elimineras risken av 
mänskliga fel (Bryman & Bell, 2011). 

  

3.2.2 Likert-skala 

Enkätens svarsalternativ beslutades att vara i en likert-skala som är vanligt att använda när 
man vill mäta respondenternas attityder, åsikter och beteenden kopplat till ett specifikt ämne 
(Patel & Davidson, 2019). Måttenheten bestäms via olika sifferskalor för att få fram index 
över flera enkelställda frågor. Detta ger mer nyanserade svar än att använda svarsalternativ 
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som ”ja” och ”nej”. En risk med användningen av likert-skala är att respondenterna har en 
tendens att välja mittenalternativet, för att undvika detta kan det därför vara bra att använda 
sig av ett jämnt antal svarsalternativ (Patel & Davidson, 2019). Med detta i vetskap togs ändå 
beslutet att använda en fempunkt-skala för att ha ett neutralt svarsalternativ. Detta beslut togs 
för att respondenterna inte skulle uppleva ett tvång om att ha en åsikt om något de inte har, 
och på så sätt lämna felaktiga uppgifter (Bryman & Bell, 2011). Hos forskare har det 
diskuterats ifall en fem-punkts skala eller en sju-punkts skala är bäst, åsikterna är delade och 
därför fördes en diskussion kring fördelar och nackdelar med de båda alternativen. En fem-
punkts skala valdes dock för att få en kortare svarstid vilket minskar risken att respondenterna 
tappar intresse. Ett argument för att använda sig av en sju-punkts skala är att mer exakta svar 
ges och det blir därmed lättare att analysera dataresultatet (Gregg & Salisbury, 2011), men för 
att inte riskera att få för få svar på enkäten valdes en fempunkts skala.  

Det finns en medvetenhet om att det kan ha skett potentiella fel i respondenternas svar. 
Exempelvis kan respondenten svarat på ett sätt som inte stämmer med verkligheten. Det är 
dock svårt att kontrollera och hade krävt resurser för att följa varje respondent under en 
längre period (Bryman & Bell, 2011). Därför fattades beslutet om att välja att lita på att 
respondenterna svarat sanningsenligt.  

En annan faktor som tagits i beaktning är att respondenterna kan ha olika uppfattningar kring 
vad som är neutralt och extremt. Detta kan betyda att en respondent väljer det neutrala svaret 
för att hen inte har någon speciell åsikt medan det för en annan respondent kan det betyda att 
man annars måste välja mellan en positiv och negativ åsikt (Bryman & Bell, 2011). För att 
minimera dessa togs beslutet att lägga in instruktioner om hur respondenterna skulle tänka 
kring de påståenden som ställdes.   

 

3.2.3 Urval 

Enkäten skickades ut till 4500 studenter på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, via 
e-postlistan ”Handelshögskolans fakultetsnämnd”. Populationen är 7000 studenter och 
urvalet utgör därför mer än hälften av populationen (Handelshögskolan, 2021). För att minska 
risken att få för få svar på enkäten togs ett beslut om att använda sig av bekvämlighetsurval. 
Innan beslutet togs fördes dock en diskussion om riskerna med ett bekvämlighetsurval, 
exempelvis att urvalet inte är representativt för populationen och att ytterligare 
generaliseringar inte kan dras (Bryman & Bell, 2016). På grund av begränsningar av resurser 
var det inte möjligt att undersöka e-postlistan i detalj med avseende på kön, ålder eller annan 
demografisk information.  

Eftersom syftet och forskningsfrågan fokuserar på konsumenter som handlar matvaror online 
måste en diskussion hållas om urvalet är representativt som en bredare grupp. Studier visar 
att den typiska konsumenten som handlar matvaror online är unga kvinnor mellan 26–35 år, 
har barn och bor i ett storstadsområde (DLF, 2021). På grund av Covid-19 har det även 
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observerats en ökning av att köpa matvaror online i åldersgruppen 65–79 år (Postnord, 2021). 
Detta betyder att studenter inte kan anses representativ som en bredare grupp och därför 
skickades enkäten även ut till 8 olika grupper på facebook varav fem stycken riktar sig till 
kvinnor och icke-binära där majoriteten av medlemmarna kan anses unga. Enkäten skickades 
även ut till våra privata facebookvänner. Dessa presenteras nedan i tabell 3.2 och tabell 3.3. 
På grund av begränsningar av resurser var det inte möjligt att undersöka varje grupp i detalj 
avseende ålder, demografisk information och hur många profiler som får upp enkäten i sitt 
flöde. På grund av att vi inte vet antalet personer som har sett inläggen kan vi inte heller 
konstatera ett exakt bortfall som har förekommit i undersökningen.  

  Tabell 3.2. Presentation av privata facebookprofiler 

  
Tabell 3.3. Presentation av facebookgrupp
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3.2.4 Demografi 
Utav de 374 940 individerna som blev inbjudna att svara på enkäten fick enkäten 255 svar. 
Respondenternas demografi presenteras nedan.  
 
 

 

Diagram 3.1. Respondenternas genus 

 

Diagram 1.3 visar att 85% av respondenterna som besvarade enkäten är kvinnor, 14% av 
respondenterna är män samt 1% av respondenterna är icke-binär. 

 

Diagram 3.2. Boendesituation 

Diagram 3.2 visar att 61% bor med en partner, 23% bor ensamma, 8% bor med en förälder, 
7% har valt att svara på svarsalternativet ”annat” och 1% bor med en rumskompis. 
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Diagram 3.3 Ålder 

Diagram 3.3 visar att respondenternas åldrar varierar mellan 18 och 70 år men att en markant 
andel av respondenterna har en ålder mellan 21–30 år, hela 148 personer utav det totala 
deltagandet i enkätundersökningen på 255 personer. 60 respondenter är mellan 31–40 år. 24 
respondenter är mellan 41–50 och övriga åldrar 18–20 år, 51–60 år och 61–70 år har 9, 8 och 
6 stycken respondenter. 
 

 

Diagram 3.4 Varifrån respondenterna beställer matvaror online 

Diagram 3.4 visar att 27,5% av respondenterna beställer sina matvaror från Mathem, 23,9% 
av respondenterna beställer från Mat.se, 20% av respondenterna beställer från Willys, 12,5 % 
av respondenterna beställer från Coop, 4,3% av respondenterna beställer från hemköp och 
1,6% beställer från City Gross. Alternativet ”annat” har valts av 43,1% av respondenterna 
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och är det svarsalternativet som flest respondenter valt. Detta skulle kunna betyda att 
respondenter inte funnit ett svarsalternativ som stämmer överens med deras val av 
matvarubutik online. En hög svarsfrekvens kan innebära att en majoritet av respondenterna 
inte funnit den digitala matvarubutik dem är kund hos, och därför valt svarsalternativet 
”annat”. 

 

 

Diagram 3.5. Hur ofta respondenterna beställer matvaror online   

Diagram 3.5 visar att 24,7% av respondenterna beställer matvaror online en gång i veckan, 
17,3% av respondenterna beställer mat varannan vecka, 14,1% av respondenterna beställer 
mat 1 gång i månaden, 20,4% av respondenterna beställer matvaror varannan månad. 23,5% 
av respondenterna har valt att svara alternativet “annat” vilket skulle kunna betyda att 
respondenten beställer mat mer ofta eller mer sällan än de svarsalternativ som ges. 
 

3.3 Dataanalys 
Vi analyserar insamlade data med en explorativ faktoranalys med syftet att hitta 
bakomliggande faktorer som förklarar korrelationen mellan indikatorer. I vårt fall är dessa 
indikatorer påståenden från den enkät som gjordes för att samla in vår data. Vi förde över vår 
data till SPSS som är ett statistiskt datorprogram och utförde en faktoranalys. Vår analys 
visade att det finns fyra bakomliggande faktorer som mäts i vår enkät. Vi namngav faktorerna 
till trovärdighet, bekvämlighet, tillhörighet och åsikter. Dessa presenteras ytterligare under 
punkt 4.3. 

Vidare bestämde vi oss för att vi ville ha en lättförstådd struktur som inte har ett innehåll av 
dubbelladdningar, detta för att undvika att för många påståenden förklarar samma sak. Vi 
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valde därför att ta bort de påståenden som laddade på mer än en faktor. Vilka påståenden som 
tagits bort och vilka nya resultat detta gav oss presenteras under rubriken 4.4. 
 
För att underlätta tolkningen av resultaten avslutas rubrik 3.3 med en presentation av 
faktoranalys. Mer ingående tillvägagångssätt presenteras tillsammans med resultaten och 
analysen i kapitel 4.   

 
3.3.1 Faktoranalys 

Faktoranalys är en statistisk metod som hjälper oss att undersöka om ett antal observerade 
variabler är linjärt relaterade till ett mindre antal icke observerbara variabler. Genom att 
exkludera överflödig information som finns i statistiken skapas ett mindre antal faktorer. 
Variabler med starka samband har en bakomliggande faktor, det vill säga en gemensam 
faktor. För att vi ska hitta rätt antal faktorer och hitta passande begrepp för att beskriva dem, 
analyseras faktorerna med utgångsläge i variabelns innehåll (Kachigan, 1991). 

Detta innebär att för de observerade variablerna x1, x2, x3,..., xp, vill vi hitta de underliggande 
latenta (dolda) faktorerna ξ1, ξ2, ξ3... ξm. De observerade variablerna kallas indikatorer och 
interkorrelationen bland p antal indikationer förklaras av m gemensamma (latenta) faktorer. 
Det finns mindre antal latenta faktorer än observerade värden, dvs m < p. Tillåts de latenta 
faktorerna att korrelera med varandra kallas detta fenomen för en oblik faktormodell och om 
de inte tillåts att korrelera med varandra kallas det för en ortogonal faktormodell (Sharma, 
1996). En ortogonal faktormodell, som vi utgår från, har följande formel: 

x1= λ11ξ1 + λ12ξ2 + · · · + λ1mξm + ∈1 

x2= λ21ξ1 + λ22ξ2 + · · · + λ2mξm + ∈2 

Xp= λp1ξ1 + λp2ξ2 + · · · + λpmξm + ∈p 

Där λ är faktorladdningar och ∈ den specifika faktorn för varje variabel. I matrisform kan 
formeln skrivas som: 

𝐱=ᴧξ+∈ 
(px1) (pxm)(mx1)(px1) 

Där x är vektorn av de observationer med p antal komponenter, ᴧ är en matris bestående av 
faktorladdningarna och ξ är en vektor bestående av icke observerbara faktorer, dvs. latenta 
faktorerna. ∈ är en vektor av specifika faktorer. Modellen utgår därmed ifrån att X är ett 
linjär beroende av de m faktorerna (ξ1, ξ2, ξ3... ξm) och de p specifika faktorerna (∈1, ∈2,..., 

∈3). När insamlade data har standardiserats är medelvärdet av alla variabler 0 och variansen 
för alla indikationer 1. De specifika faktorerna antas inte vara interkorrelerade och inte heller 
korrelerade med de gemensamma faktorerna. 
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3.3.2 Faktorladdningar och egenvärden 

Faktorladdningar visar oss hur mycket en faktor förklarar en indikator i en faktoranalys. Det 
vill säga att den ger en indikation på hur stark korrelation den har med faktorn. 
Faktorladdningar går ofta från -1 till 1, där ett resultat nära -1 och 1 anger att faktorn påverkar 
variabeln starkt. En faktor bör ha en laddning på minst 0,4 (Sharma, 1996). 

Vid ortogonala faktorer kallas summan av de kvadrerade faktorladdningarna för 
kommunaliteter. Dessa visar oss hur mycket av variansen i de olika variablerna som kan 
förklaras med hjälp av de latenta faktorerna. Variansen för varje variabel kommer från två 
delar: (1) de latenta faktorerna ξ, (kommunaliteter) och (2) den specifika faktorn ∈. 

Varje faktor har även ett egenvärde som kommer att visa mängden varians som förklaras av 
den faktorn. Den första faktorn har det högsta egenvärdet, den andra faktorn det näst högsta 
egenvärdet och så fortsätter det så (Sharma, 1996). 

 
3.3.3 Explorativ faktoranalys 
Explorativ faktoranalys (EFA) används för att upptäcka underliggande faktorstruktur utan att 
det finns en tidigare kunskap om vilka och hur många faktorer det är (Kachigan, 1991). Den 
insamlade data kommer vi att analyseras med syftet att få en överblick samt uppfattning om 
vilka faktorer som finns och variablernas koppling till varandra. Efter detta steg kommer vi 
behöva utföra en förädlingsprocess av enkäten där frågor som har en låg koppling tas bort. 
Med andra ord består förädlingsprocessen av att söka efter frågor med låga kommunaliteter 
som kan plockas bort utan att mängden förklarad varians minskar speciellt mycket. Då vår 
data består av variabler som vi inte vet säkert hur de hänger samman undersöker vi därför 
variablerna genom en explorativ faktoranalys.  

 

3.3.4 Viktiga beslut inom explorativ faktoranalys 

En bra explorativ faktoranalys kräver genomtänkta beslut inom: (1) extraherande (2) antal 
faktorer (3) rotation och (4) rätt urval (Costello & Osborne 2005). Detta leder till säkrare 
resultat och en högre trovärdighet till studien eftersom dessa val kommer påverka vilka 
resultat som kommer att fås (Fabrigar et.al, 1999). Kritiken gällande faktoranalyser handlar 
ofta om att dessa beslut vinklas och att många forskare inte meddelar vilka beslut som tagits.  
  
Extraherande handlar om att ta bort varians som är gemensam för de olika variablerna genom 
att beräkna faktorladdningarna.  
  
Antal faktorer syftar till att välja antal faktorer i modellen. Det är problematiskt att välja för 
få eller för många variabler men det kan anses vara ett större problem att välja för få 
(Fabrigar et.al., 1999). Det skulle kunna leda till att indikatorer som laddar starkt på faktorer 
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som inte tas med i modellen kan, vid en oblik rotation, felaktigt komma att ladda starkt på 
andra faktorer och modellen blir inkorrekt. Att ha för många faktorer leder till mindre fel än 
att ha för få faktorer men kan medföra en svårtolkad faktormodell.  
  

För att vi ska bestämma hur många faktorer som ska ingå i modellen utgås det från vissa 
kriterium: 

1.     Rotationskriterium (Kaiser-kriterier): alla faktorer med ett egenvärde som är 
högre än 1 ska användas i modellen. Denna metod har dock fått mycket kritik och 
bör därför inte användas ensamt i beslutet av antalet faktorer som ska ingå 
(Fabrigar et.al., 1999). 

2.     Scree-plot kriteriet: Egenvärdena placeras i storleksordning på y-axeln och 
faktorerna på x-axeln vilket ofta visar en kraftig minskning i egenvärde mellan två 
faktorer i datamaterialet. Detta brukar kallas för ”armbåge” och man väljer att ta 
med de faktorerna med egenvärde större än ”armbågen”. Kriteriet har dock fått 
kritik för att vara subjektiv men funkar oftast bra på stora urval (Hayton et.al., 
2004) 

Rotation syftar till att laddningsmatrisen roteras för att underlätta tolkningen. Tanken med 
rotering är för att vi ska få fram en struktur där de observerade variablerna har en stark 
laddning på en faktor och svag laddning på de övriga. Den vanligaste rotationsmetoden är 
Varimax rotaion som maximerar den kvadrerade variansen av varje faktor. Det vill säga 
förenklar tolkningen av kolumnerna i laddningsmatrisen. Vid en rotation förändras inte 
punkternas förhållande till varandra, och därför förändras inte storleken på variansen, men 
faktorrotation är trots detta omtvistad eftersom det kan tolkas som att det går att få fram de 
resultat man söker (Sharma, 1996). 

Vid ortogonal rotation roteras axlarna med en bibehållen vinkelräthet mellan dem och 
tvärtom vid en oblik rotation. Vid ortogonal rotation är faktorerna okorrelerade medan vid 
oblik rotation avspeglar vinkeln mellan axlarna korrelationen mellan faktorerna. Ligger 
vinkeln mellan axlarna nära 0 kan detta tolkas som att det finns en hög korrelation mellan 
faktorerna. För oblik rotation är Promax en vanlig metod att använda. Den fungerar som 
Varimax på så sätt att indikatorerna antingen har stora eller små laddningar på respektive 
faktor (Sharma, 1996). 

Rätt urvalsstorlek syftar till att välja ett urval som kan ge tillförlitliga data. Vid 1000 
respondenter kan undersökningen beskrivas som ”excellente” gällande urvalsstorleken. 
Urvalet bör inte vara under 200 och med våra 255 svar på enkäten når vi precis gränsen för 
att kunna utföra undersökningen (Comrey & Lee, 1992). 

En osäkerhet med faktoranalyser är att en skapad faktormodell kan komma att resultera i en 
lösning som inte är unik. Detta beror på att två olika faktormodeller kan ha samma 
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reproducerade korrelationsmatris. Enligt Sharma (1996) beror detta ofta på problem inom 
skattning av kommuniteterna och rotationen.   

 

3.4 Forskningskvalitet 

3.4.1 Etiska överväganden 

Bryman och Bell (2013), lyfter upp olika krav som är speciellt betydelsefulla vid en 
företagsekonomisk undersökning som denna studie. Informationskravet är det första kravet 
som författarna beskriver handla om att syftet med undersökningen ska förmedlas till alla 
aktuella deltagare. Vidare ska samtyckeskravet följas, detta krav handlar om att medvetenhet 
kring frivilligt deltagande och rätten att avbryta undersökningen. Konfidentialitets-och 
anonymitetskravet begriper att deltagarnas identitet är helt konfidentiell där personliga 
uppgifter förvaras i säkerhet. Nyttjandekravet handlar om att de uppgifter som har samlats för 
forskningen ska endast användas för det ändamålet. Dessutom är det inte tillåtet att ge falska 
förespeglingar om undersökningen och ingen ska skadas av undersökningen. Alla dessa 
etiska krav har denna studie följt. I avseende till konfidentialitetskravet sparas inga e-
postadresser efter att enkätundersökningen är besvarad.  

Denna forskningsstudie lägger vikt på etiska aspekter och därmed har vi genomfört enkäten 
med åtanke över etiska överväganden. Det innebär att syftet med undersökning tydligt 
meddelas innan enkätundersökningen och information om anonymitet har meddelats till alla 
som deltog i enkäten där deras identitet säkerställs vara okänd. Genom användningen av 
etiska överväganden i en undersökning ökar validiteten vilket innebär en hög relevans. 
Därmed kan det bidra till att respondenterna förblir mer ärliga i sina svar vilket ökar studiens 
kvalité ytterligare. Dessutom är studiens enkätundersökning helt frivillig och kan avbrytas om 
så önskas vilket innebär att det finns en valfrihet hos alla deltagare. För att agera så etiskt som 
möjligt har även enbart relevant information samlats in för undersökningens ändamål. 

  

3.4.2 Reliabilitet 
Bra forskning kräver att den data som används har en bra kvalitet. Vid en kvantitativ 
forskningsmetod behöver den data som samlas in vara relevant, noggrann och precis 
(Denscombe 2017). Forskningens tillförlitlighet beror även på hur forskningen genomförs 
och hur data analyseras (Bryman & Bell, 2011). Genom att använda en strukturerad och 
standardiserad enkät säkerställdes tillförlitligheten då vi inte behövde tolka respondenternas 
svar och därmed riskera en feltolkning vilket kan uppstå vid intervjuer (Patel & Davidson, 
2019). 
 
Enligt Patel och Davidson (2019) är instruktioner en viktig del i att samla in tillförlitliga data 
via enkäter. Tydliga instruktioner fanns därför genom hela enkäten för att säkerställa att 
respondenterna förstod hur de skulle tänka kring sina svar och därmed få en mer tillförlitlig 
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data. Innan enkäten skickades ut kontrollerades även att frågorna var lätta att förstå och inte 
kunde tolkas på felaktiga sätt genom att skicka ut enkäten till familj och vänner som kunde 
komma med feedback. På så vis kunde otydliga frågor formuleras om och anpassas så att alla 
respondenter, oberoende av respondents tidigare kunskap och erfarenhet, skulle kunna tolka 
frågorna och uttrycken rätt och därmed öka tillförlitligheten. Detta är i enlighet med den 
praxis som beskrivs av Patel och Davidson (2019).  
  

3.4.3 Validitet 
Validitet avser integriteten hos slutsatserna från forskning. Ett exempel är mätningsvaliditet 
som visar att måttet på ett koncept faktiskt mäter vad det avser att mäta (Bryman & Bell, 
2011). I denna undersökning fick respondenterna själva avgöra hur väl en fråga eller ett 
påstående stämmer överens med deras beteende, vilket kanske inte alltid överensstämmer 
med deras faktiska beteende. Respondenterna kan tendera att ta beslut de själva inte är 
medvetna om eller anpassa sina svar efter hur de önskar att verkligheten var och detta måste 
tas med i beaktande eftersom det kan ha en påverkan på validiteten av den data som samlats 
in. För att undvika att respondenterna skulle missförstå frågorna och påståendena tillfrågades 
personer i vår närhet att bekräfta att formuleringarna var tydliga och lätta att förstå innan 
enkäten skickades ut.  
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4. Resultat och diskussion 

I detta kapitel redovisas och diskuteras resultatet från den faktoranalys som görs på data som 
samlats in från enkäten. Varje underrubrik har även en genomgång av hur resultat ska tolkas, vad 
som görs med resultatet och motiveringar till varför olika besluts tas kring hur resultaten ska 
hanteras. Kapitlet jämför och diskuterar även resultaten mot den relevanta litteratur som presenterats i 
den teoretiska referensramen.  
 

4.1 Lämplighet för faktoranalys 

Vid en faktoranalys bör man börja med att kontrollera så att insamlad data är lämplig att göra 
en faktoranalys på. Vi söker efter gemensamma bakomliggande korrelationer mellan 
variablerna och därför är vårt första steg att granska korrelationsmatrisen för att se om det 
finns indikationer på att variablerna kan grupperas, se tabell 4.1. Det finns indikationer på att 
ett par starka korrelationer finns men det går inte att dra några generella slutsatser. Nästa steg 
är därför att testa ”Kaiser-Meyer-Olkin measure of overall sampling adequacy” (KMO) som 
mäter om data är lämplig för en analys. Vid en KMO undersöks variablernas partiella 
korrelation vilket ger en indikation på om det finns bakomliggande faktorer. KMO är inget 
statistiskt test men det finns rekommendationer på hur högt ett värde bör vara för att data ska 
anses lämpligt att använda vid en faktoranalys. KMO-värden ligger mellan 0 – 1, där ett 
värde över 0,6 anses som godtagbara (Kaiser, 1974). Vårt KMO-värde är 0,859 som kan 
observeras i tabell 4.2 och vår insamlade data kan därför anses lämplig att använda vid en 
faktoranalys.   
    

Tabell 4.1. Värden på KMO och Bartlett´s test  

 
 

För att vara säkra på att inget har gått fel under KMO väljer vi att även göra Bartlett’s Test of 
Sphericity (BTS) som är ett statistiskt test som visar om det finns en korrelation mellan 
variablerna. Nollhypotesen är r=0 och om hypotesen kan förkastas anses insamlade data vara 
lämpligt för en faktoranalys. BTS var i vårt fall signifikant (df=300, X 2=2620.652, Sig. 
<0,001) och vi kan därmed förkasta hypotesen. Hänsyn behöver dock tas till att testet är 
känsligt för stora urval vilket kan i vissa fall resultera i ett missvisande resultat (Sharma, 
1996). 
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4.2 Antal faktorer 

För att sortera ut vilka faktorer som vi ska behålla för rotationen använder vi oss av scree-plot 
kriterier som indikerar på en 4 faktor modell, se diagram 4.1. Antalet faktorer bekräftas även i 
kolumnen “Total” i tabell 4.3 där vi ser att en femte faktor inte skulle ha någon större 
påverkan. Vi väljer därför att fortsätta analysen med fyra faktorer.  

 

 

Diagram 4.1. Scree-plot som visar vilka faktorer som är betydande 

 

 

Tabell 4.2. Förklaring av total varians 
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4.3 Rotation av faktorerna 

De 4 faktorer som vi gått vidare med roteras med oblik (promax) rotation för att lättare kunna 
tolka modellen. Vi gör en rotation för att hitta en faktorstruktur där varje enskild indikator 
laddar högt på enbart en faktor, resultatet presenteras i tabell 4.4. Enligt Costello & Osborne 
(2005) ska laddningar över 0,4 behållas i modellen eftersom dessa anses ha en hög 
förklaringsgrad. Det finns dock litteratur som anser 0,4 vara en för hög gräns, exempelvis 
Tabachnic och Fidell (2001) som hävdar att 0,32 är en rimlig gräns, därför väljer vi att 
behålla de faktorer som inte når 0,4. En anledning till att vissa faktorer laddar lågt kan vara 
att det saknas en faktor som de låga indikationerna hade laddat högt på och vi kan därför inte 
dras någon slutsats än om att dessa påståenden hör hemma i materialet eller inte. Vi är även 
uppmärksamma på crossloadings vilket betyder att indikatorer laddar högt på flera av 
faktorerna. Ett alternativ kan vara att ta bort de påståenden som laddar högt på flera faktorer 
(Costello & Osborne, 2005). Vi väljer dock att vänta med att dra slutsatser om vad låga 
laddningar och crossloadings innebär och antar tills vidare att indikatorn hör till den faktor 
den laddas högst på.  

 

Tabell 4.4. Pattern Matrix som visar hur högt komponenterna laddar på de olika faktorerna 
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En viktig del av explorativ faktoranalys handlar om att sätta rätt benämning på de olika 
faktorerna och vi gör detta utifrån resultatet tabell 4.4. Benämningen bestäms efter vad för 
typ av påståenden som laddar på den faktorn.  

● Faktor 1 består av påståenden som främst handlar om säkra betalningsalternativ och 
tillförlitlighet. Totalt kan 12 påståenden kopplas till faktor 1 som vi väljer att kalla för 
trovärdighet.  
 

● Faktor 2 består av påståenden som främst handlar om att underlätta vardagen. Totalt 
kan 7 påståenden kopplas till faktor 2 som vi väljer att kalla för bekvämlighet.  
 

● Faktor 3 består av påståenden som främst handlar om tillhörighet och socialt. Totalt 
kan 5 påståenden kopplas till faktor 3 som vi väljer att kalla för tillhörighet. 
 

●  Faktor 4 består av påståenden som främst handlar om första intryck och fördomar. 
Totalt kan 6 påståenden kopplas till faktor 4 som vi väljer att kalla för åsikter. 

Med promax rotation tillåts även faktorerna att korrelera inbördes och ger oss information på 
hur denna samvariation ser ut. I tabell 4.5 ser vi någon form av korrelation mellan alla 
faktorerna. Den starkaste korrelation hittar vi mellan faktor 1 (trovärdighet) och faktor 2 
(bekvämlighet), där r = 0,464.  

 

Tabell 4.5. Korrelationen mellan faktorerna 
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4.4 Förfining av faktorernas struktur 

Då vi fått komponenter som laddar på två olika faktorer väljer vi att undersöka hur 
faktorernas struktur skulle se ut om vi tar bort de påståenden som laddar dubbelt. Frågorna 
som plockades bort är:  
 

1. Du väljer att beställa matvaror online för att du har långt till närmsta mataffär. 
2. Någon du har som förebild fick dig att börja beställa matvaror online.  
3. Du anser att du sparar pengar genom att handla matvaror online istället för i en fysisk 

butik. 
4. Din uppfattning om att beställa matvaror online förändrades till det positiva efter du 

testat tjänsten.  
5. Det är viktigt för dig att receptbanken på den digitala matvarubutiken har inspirerande 

bilder. 
6. Vid känsla av missnöje kring din beställning av matvaror online väljer du att framföra 

klagomål till kundservice.  
7. Upplevd nöjdhet gör att du vill rekommendera andra i din närhet att beställa hem 

matvaror online.  
8. Ditt första intryck av ett företags hemsida är viktig när du handlar matvaror online. 
9. Det är viktigt för dig hur hemsidans design ser ut när du handlar matvaror online.  

På den nya faktoranalysen valde vi att åter använda oss av Promax rotation. Detta resulterade 
i att vi fick en ny struktur jämfört med när vi inte hade tagit bort de påståenden som laddar 
dubbelt. I tabell 4.6 ser vi att det finns någon form av korrelation mellan faktorerna. Den 
starkaste korrelation hittar vi mellan faktor 1 (trovärdighet) och faktor 4 (åsikter), där r = 
0,453. Då vi fick en förändring väljer vi att fortsätta med den förfinade faktoranalysen.  
 
               

Tabell 4.6. Korrelation mellan komponenterna 
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Det finns dock ingen större skillnad i vilka påståenden som kategoriserats ihop och vi väljer 
därför att behålla de tidigare namnen på faktorerna när vi fortsätter med den förfinade 
faktoranalysen. Däremot gör förfiningen att faktor 2 nu är tillhörighet istället för 
bekvämlighet och faktor 3 tillhör bekvämlighet istället för tillhörighet. Efter att vi tagit bort 
de påståenden som laddade på flera faktorer har vi fått fram tabellen 4.7 som är en 
mönstermatris och visar laddningen hos varje faktor. 
 

Tabell 4.7. Pattern Matrix som visar hur högt komponenterna laddar på de olika faktorerna 
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4.5 Diskussion  

Laddningarna i tabell 4.7 visar vilka påståenden från enkäten som laddar på respektive faktor. 
Enligt ovanstående tabell kan det observeras under faktor 1, tillförlitlighet, att påståendet 
”Det är viktigt för dig att det finns flera olika betalningsalternativ när du handlar matvaror 
online” har den högsta laddningen på 0,959. Påståendet ”Flera olika betalningsalternativ 
ökar din trovärdighet för den digitala matvarubutiken” har den näst högsta laddningen på 
0,944. I enkäten ligger båda påståendena under rubriken tillförlitlighet och är inte en utav 
Schmitt (1999) fem dimensioner utan resultatet indikerar på att det är Constantinides (2004) 
psykologiska faktorer som är av störst betydelse för konsumenter vid köp av matvaror online. 
Under faktor 1 hittar vi även påståendena ” I ditt köpbeslut är det viktigt att den digitala 
matvarubutiken upplevs tillförlitlig, ex. genom att ha en tydlig logga” och ” I ditt val av 
digital matvarubutik är det viktigt att hemsidan är lättnavigerad” som laddar på 0,673 
respektive 0,604. Även dessa påståenden ligger i enkäten under rubriken trovärdighet och är 
en del av Constantinides (2004) psykologiska faktorer samt funktionalitetsfaktorer 
(användarvänlighet) Dessa två faktorer, psykologiska faktorer och funktionalitetsfaktorer, 
menar på att om konsumenten upplever en trovärdighet och känner en kontroll över hemsidan 
när den är lättnavigerad kommer konsumenten välja att stanna kvar längre på hemsidan. 
Dessa påståenden går också att koppla till funktionalitet och visuell identitet som är två av 
Hamzah et al. (2014) teman inom corporate brand experience då även dessa handlar om att 
hemsidan skapar en trovärdighet hos konsumenten samt att användarvänlig skapar en känsla 
av kontroll och frihet. Även Shim et al. (2015) menar på att konsumentens uppfattning av 
kontroll gällande navigering på hemsidan påverkar konsumentens upplevelse online. 
Påståendet ” Det är viktigt för dig att produktbilderna överensstämmer med hur produkterna 
ser ut vid leverans ” som laddar på 0,543 ingår i Schmitts (1999) dimension sinnesintryck 
som rör konsumentens sinnen kopplat till konsumentupplevelsen. Sista komponenten under 
faktor 1 är påståendet ”Upplev nöjdhet gör att du kan tänka dig att spendera mer pengar än 
vad du tänkt från början” som laddar på 0,323 och ingår i Schmitts (1999) dimension 
känslomässig upplevelse. Påståendet laddar dock väldigt lågt och enligt Costello & Osborne 
(2005) bör inte faktorer som laddar under 0,4 finnas kvar. Annan litteratur, exempelvis 
Tabachnic och Fidell (2001), menar däremot att 0,32 är en rimligare gräns vilket påståendet 
precis når. Att påståendet laddar lågt på faktor 1 och att det finns delade meningar kring om 
den borde inkluderas eller exkluderas indikerar dock på att den är av mindre betydelse 
gällande vilka faktorer som är av betydelse för konsumenter vid köp av matvaror online.  
  
I faktor 2, tillhörighet, observeras uttrycken ”Att beställa matvaror online ger dig en känsla 
av tillhörighet” och ”Du beställer matvaror online för att du vill uppfattas på ett positivt sätt 
av din omgivning” laddar högst på 0,855 och 0,823. Påståendena kopplas till Schmitt (1999) 
dimension sociala som handlar om att ens konsumtion är en del av att känna en tillhörighet 
med andra. Den går även att koppla till Hamzah et al. (2014) tema social identitet.  
Påståendet ” Du beställer matvaror online för att personer i din omgivning gör det” laddar på 
0,658 och kopplas till Schmitt (1999) dimension beteendemässig. Och sist är påståendena 
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”Du använder dig av varumärket för att ge uttryck för dina intressen” och ”Någon du har 
som förebild fick dig att börja beställa matvaror online” som laddar på 0,696 respektive 
0,638 och tillhör Schmitts (1999) dimension kognitivt. Under faktor 2 har komponenterna 
laddat mer jämnt än under faktor 1 vilket skulle kunna betyda att respondenterna har svarat 
liknande på dessa påståenden. I övrigt kan vi konstatera att faktor 2 kan kopplas till tre av 
Schmitts (1999) fem dimensioner och att dessa därför verkar vara faktorer av betydelse trots 
att de inte är baserade på online brand experience utan främst till brand experience i fysiska 
butiker. 

 För faktor 3, bekvämlighet, laddar påståendena ”Du beställer matvaror online för att spara 
tid” och ”Du väljer att beställa matvaror online för att det är smidigt” på 0,875 respektive 
0,820 vilket gör påståendena till den tredje och fjärde högsta laddningen i vårt resultat. Detta 
indikerar på att Hamzah et. al (2014) dimension livsstil är av stor betydelse för konsumenter 
vid köp av matvaror online. Under faktor 3 laddar även påståendet ” Du beställer matvaror 
online för att slippa bära” på 0,755 och även den går att koppla till Hamzah et. al (2014) 
dimension livsstil. Det sista påståendet som laddar under faktor 3 är ”Att beställa matvaror 
online är ett steg i rätt riktning mot den livsstil du vill uppnå” som laddar på 0,759 och kan 
kopplas till Schmitts (1999) dimension beteendemässig som handlar om att konsumtion ger 
en känsla av att hamna i önskat tillstånd.  

Faktor 4, åsikter, har enbart två faktorladdningar. Påståendet ”Innan du började beställa 
matvaror online upplevde du tjänsten som en onödig lyx” laddar högt på 0,839 och kopplas 
till Schmitts (1999) dimension kognitiv och påståendet ”Att få gåvor i samband med din 
beställning av matvaror ökar känslan av din lojalitet gentemot företaget” laddar på 0,624 och 
kopplas till Schmitts (1999) dimension känslomässig upplevelse. Även faktor 4 ger en 
indikation på att Schmitts (1999) dimensioner verkar vara faktorer av betydelse trots att de 
inte är baserade på den digitala handeln.  

I avseende till vårt resultat kan vi se att påståenden kopplade till Schmitts (1999) teoretiska 
ramverk inom experiential marketing har en viss nivå av betydelse gällande vilka faktorer 
som är viktiga när konsumenter handlar matvaror online. Enligt teorin ska alla dimensioner 
vara uppfyllda för stimulering av konsumentupplevelse och i vårt resultat kan vi se att varje 
faktor har en laddning från minst en av faktorerna. Sammanlagt finns är det 1 påstående som 
laddar på dimensionen sinnesintryck, 2 som laddar på känslomässig upplevelse, 1 som laddar 
på kognitiv, 3 som laddar på beteendemässigt och 2 som laddar på social. Detta indikerar på 
att av Schmitts (1999) fem dimensioner är det främst beteendemässigt som är av betydelse 
när konsumenter handlar matvaror online. Men även att känslomässig upplevelse och social 
är av betydelse.  

Hamzah et. als (2014) fem teman bygger på forskning gjord i en onlinemiljö men trots detta 
visar denna studies resultat att enbart fyra av fem teman är av betydelse. Dessa är livsstil, 
funktionalitet, social identitet och visuell identitet. Även Constantinides (2004) studier är 
gjorda i en onlinemiljö och där visar resultatet att 2 av 3 faktorer är av betydelse. Dessa är 
funktionalitetsfaktorer och psykologiska faktorer.  
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Utifrån resultatet kan vi även märka att de fyra faktorerna inte har ett ömsesidigt samband 
utan påverkas av specifika påståenden som beskrivits ovan. Det som kan observeras är att 
några av Schmitts dimensioner är av mer betydelse än andra och att alla fem dimensioner inte 
behöver vara uppfyllda för en tillfredsställande konsumentupplevelse. Dessa dimensioner 
kompletteras istället med Hamzah et al. (2014) teman inom brand experience samt 
Constantinides (2004) faktorer inom onlineupplevelsen. Som nämnts i studiens teoretiska 
ramverk baseras Hamzah et al. (2014) studier efter Schmitts dimensioner då han 
vidareutvecklade äldre tankar och idéer till att vara mer anpassade till konsumentupplevelse 
online. Faktorer inom upplevelse online kompletterar till en viss del då den inte visar en 
koppling till alla fyra faktorer utan bara till första faktorn som vi valt att kalla tillförlitlighet.  

Vissa faktorer väger tyngre än andra och behöver kompletteras vilket kan förklaras med 
teorin om att som konsumenten uppfatta en känsla av njutning i samband med online 
shopping ökar sannolikheten att konsumenten uppfattar hemsidan som positiv (Shim et al., 
2015). 

Resultatet från tabell 4.6 visar att vi hittar den starkaste korrelationen mellan faktorerna vid 
faktor 1 och 4, där r = 0.453 och den svagast korrelerande faktorn har ett värde på 0.026. 
Vidare kan vi observera att faktor 2 och 4 har det högsta sambandet med r = 0,127 samt 
mellan faktor 1 och 2 hittar vi den lägsta koherensen på 0,026. Mellan faktor 3 och 1 har vi 
en korrelation på 0,435 vilket är den högsta korrelerade faktorn som jämförs med faktor 3. 
Vidare till faktor 4 anmärks ett väldigt lågt samband med faktor 2, där r= 0,127 vilket ligger i 
samma nivå som det högsta sambandet mellan faktor 2 och faktor 4.  
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4.6 Ny modell för digitala matvarubutiker 

För att kunna besvara vilka faktorer som är av betydelse för konsumenter vid köp av 
matvaror online har vi tagit fram en ny modell som är de fem områden som uppkommer mest 
frekvent i resultatet. Dessa dimensioner är (1) Psykologiska faktorer, (2) Livsstil, (3) 
Beteendemässig, (4) Social och (5) känslomässig upplevelse, vilka presenteras nedan. 

 
Figur 4.1. Online brand experience för digitala matvarubutiker. Storleken på de ljusblå 

cirklarna visar på hur viktig dimensionen är för konsumenterna. 
  

Enligt denna nya modell observeras att det är Constantinides (2004) psykologiska faktorer 
som har störst betydelse för konsumenter vid köp av matvaror online. Det innebär att det är 
viktigt att konsumenten upplever en tillförlitlighet till den digitala matvarubutiken samt att 
hemsidan känns trovärdigt. Detta ökar chansen att konsumenten ska vilja stanna kvar på 
hemsidan. De psykologiska faktorerna behandlar även upplevd trygghet i samband med 
betalningsprocessen på hemsidan vilket stämmer överens med vårt resultat där påståenden 
gällande betalningar fick de högsta laddningarna på faktor 1, trovärdighet.  

Hamzah et al. (2014) livsstil samt Schmitts (1999) beteendemässigt har båda näst störst 
betydelse. Detta visar på att det är viktigt för konsumenten att den digitala matvarubutiken 
gör konsumentens vardag smidigare. Genom att skapa flexibilitet för konsumenten bidrar den 
digitala matvarubutiken till en förbättrad livsstil. Till sist observeras Schmitts (1999) 
dimensioner, social och känslomässig upplevelse vara av likadan betydelse. Det innebär att 
konsumenten upplever att känslan av tillhörighet är av betydelse vid köp online men även 
känslan av nöjdhet och entusiasm efter ett köp. De digitala matvarubutikerna behöver därmed 
se till att skapa en förståelse och fokusera kring alla fem dimensionerna: (1) Psykologiska 
faktorer, (2) Livsstil, (3) Beteendemässig, (4) Social och (5) känslomässig upplevelse, för att 
kunna uppnå en tillfredsställande konsumentupplevelse online. 
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5. Slutsats 
 

Kapitlet diskuterar och presenterar slutsatser som kunnat tas utifrån analysen och besvarar 
studiens frågeställning. Därefter presenteras studiens bidrag och förslag på vidareforskning. 

5.1 Slutsatser 

Syftet med studien är att undersöka konsumenters upplevelse av digitala matvarubutikers 
online brand experience. Efter att ha analyserat resultatet och observerat de olika 
dimensionernas betydelse för konsumenters upplevelse kom vi fram till att Schmitts (1999) 
fem dimensioner, tillsammans inte har en större betydelse för digitala matvarubutikers online 
brand experience. Däremot observerades att dimensionera känslomässig upplevelse, 
beteendemässig och social som betydande ur Schmitts (1999) ramverk. Dimensionerna 
kompletteras även med Hamzah et als. (2014) temat livsstil, och Constantinides (2004) 
psykologiska faktorer som är de som återkommer mest frekvent.  

Svaret på frågeställningen “vilka faktorer inom brand experience som är av betydelse för 
konsumenter vid köp av matvaror online” är därför: psykologiska faktorer, livsstil, 
beteendemässig, social och känslomässig upplevelse.  

 

5.2 Implikationer 

5.2.1 Marknadsförare och företag 

Det teoretiska ramverket kan anses vara bristfälligt då de inte är utformade för digitala 
matvarubutikers online brand experience. Detta främst eftersom delar av litteraturen inte har 
baserats på en onlinemiljö men även att litteraturen inte undersöker den valda branschen. Den 
nya sammansättningen av faktorer/dimensioner som tagits fram från resultatet fungerar därför 
som ett komplement inom brand experience och kan hjälpa digitala matvarubutiker i deras 
utformning av online brand experience. Studien ger, tillsammans med tidigare forskning 
inom brand experience, en mer djupgående förståelse som kan hjälpa marknadsförare och 
företag i valet om vilka faktorer marknadsföringen/hemsidan bör rikta in sig på för att skapa 
en tillfredsställande upplevelse online för konsumenten. På så vis ökar konsumenters lojalitet 
och faktorer som att produktegenskaper styr konsumentens köpbeteende online minskar. 
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5.2.2 Implikationer för vidareforskning 

Studien kan även hjälpa teoretiker i fortsatt forskning inom online brand experience då 
resultatet visar att många av de teorier som idag finns inte fångar komplexiteten i 
upplevelsen. För digitala matvarubutiker verkar konsumenterna inte alltid efterfråga alla delar 
ur en teori utan vill ha delar utav flera olika. Hänsyn behöver dock tas till att resultaten 
analyserats utifrån några specifikt valda teorier och är därför inte komplett. Dessa val kan 
även påverka studiens slutsatser.  

Syftet med studien har varit att undersöka vilka faktorer som är av betydelse för konsumenter 
när de handlar matvaror online. Det skulle vara intressant att göra en liknande studie fast med 
en kvalitativ metod för att på så vis få en bättre inblick i hur varje respondent resonerar när de 
handlar matvaror online. Det skulle även vara spännande att jämföra de olika resultaten med 
varandra och se eventuella mönster, likheter och olikheter. 

Det även skulle vara intressant att göra en liknande studie på en större population. Vårt urval 
är tillräckligt stort för en faktoranalys men fortfarande i minsta laget. Vår studie har dessutom 
enbart riktat sig till svenska konsumenter. Ett bredare urval skulle kunna ge ett annat resultat 
och bättre besvara frågan kring vilka faktorer som är av betydelse när konsumenter handlar 
matvaror online.  

5.2.3 Implikationer för samhället 

Digitaliseringen förändrar vårt levnadssätt och ställer krav på en teknisk kompetens vilket 
idag skiljer sig mellan medborgarna. Nya digitala tjänster lanseras snabbt inom alla områden 
och det finns därför en risk för att glappet mellan medborgarnas tekniska kompetenser ökar. 
Det finns därför skäl till att rekommendera samhällsfunktioner på en högre nivå att fördjupa 
sig inom brand experience för att möjliggöra och tillgängliggöra nya tjänster, såsom att 
handla matvaror digitalt, för alla människor oberoende av ens teknikkunskap.  
  
Samhället har även ett etiskt ansvar genom att reglera reklam samt marknadsföring och det är 
därför viktigt att hänga med när företag och varumärken hitta nya sätt att marknadsföra sig 
på.  
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Bilagor 
 
Bilaga A - Enkätfrågor
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Bilaga B - Resultat på enkät 

Påståenden 1 
Stämmer 

inte 

2             3 
Neutral 

4 5 
Stämmer 

helt 

Du beställer matvaror online för 
att spara tid. 

15,3% 11,4% 14,9% 24,7% 33,7% 

 Du beställer matvaror online för 
att slippa bära. 

25,9% 12,9% 12,9% 14,5% 33,7% 

 Du väljer att beställa matvaror 
online för att det är smidigt. 

10,2% 2,4% 16,5% 25,5% 45,5% 

Du väljer att beställa matvaror 
online för att du har långt till 
närmsta mataffär. 

 
69,4% 

 
16,1% 

 
6,7% 

 
5,1% 

 
2,7% 

Du anser att du sparar pengar 
genom att handla matvaror 
online istället för i en fysisk 
butik. 

 
74,2% 

 
14,2% 

 
15% 

 
10,2% 

 
13,4% 

Ditt första intryck av ett företags 
hemsida är viktig när du handlar 
matvaror online. 

 
6,3% 

 
4,3% 

 
22% 

 
34,9% 

 
32,5% 

Det är viktigt för dig hur 
hemsidans design ser ut när du 
handlar matvaror online. 

 
5,9% 

 
7,8% 

 
22,4% 

 
35,7% 

 
28,2% 

Det är viktigt för dig att 
receptbanken på den digitala 
matvarubutiken har inspirerande 
bilder. 

 
38,4% 

 
18% 

 
18% 

 
15,3% 

 
10,2% 

Det är viktigt för dig att 
produktbilderna överensstämmer 
med hur produkterna ser ut vid 
leverans. 

 
4,7% 

 
3,5% 

 
10,6% 

 
28,2% 

 
52,9% 

Att få gåvor i samband med din 
beställning av matvaror ökar 
känslan av din lojalitet gentemot 
företaget. 

 
14,5% 

 
11,4% 

 
20,4% 

 
28,5% 

 
25,1% 
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Upplevd nöjdhet gör att du vill 
rekommendera andra i din närhet 
att beställa hem matvaror online. 

 
5,5% 

 
2,4% 

 
11% 

 
32,9% 

 
48,2% 

Upplev nöjdhet gör att du kan 
tänka dig att spendera mer 
pengar än vad du tänkt från 
början. 

16,1% 12,9% 23,5% 28,6% 18,8% 

Vid känsla av missnöje kring din 
beställning av matvaror online 
väljer du att framföra klagomål 
till kundservice. 

 
15,3% 

 
15,3% 

 
17,6% 

 
23,5% 

 
28,2% 

Innan du började beställa 
matvaror online upplevde du 
tjänsten som en onödig lyx. 

 
35,7% 

 
17,6% 

 
15,7% 

 
17,3% 

 
13,7% 

Din uppfattning om att beställa 
matvaror online förändrades till 
det positiva efter du testat 
tjänsten. 

 
14,5% 

 
9% 

 
23,5% 

 
25,1% 

 
27,8% 

Att beställa matvaror online är 
ett steg i rätt riktning mot den 
livsstil du vill uppnå. 

 
23,9% 

 
12,9% 

 
31% 

 
17,3% 

 
14,9% 

Någon du har som förebild fick 
dig att börja beställa matvaror 
online. 

 
74,9% 

 
9% 

 
9,8% 

 
3,9% 

 
2,4% 

Du använder dig av varumärket 
för att ge uttryck för dina 
intressen. 

 
72,2% 

 
9,4% 

 
12,9% 

 
3,9% 

 
1,6% 

Du beställer matvaror online för 
att personer i din omgivning gör 
det. 

 
72,2% 

 
14,5% 

 
7,5% 

 
3,9% 

 
2% 

Att beställa matvaror online ger 
dig en känsla av tillhörighet. 

81,2% 11% 5,5% 1,2% 1,2% 
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Du beställer matvaror online för 
att du vill uppfattas på ett 
positivt sätt av din omgivning. 

 
82,7% 

 
8,6% 

 
4,7% 

 
1,6% 

 
2,4% 

Det är viktigt för dig att det finns 
flera olika betalningsalternativ 
när du handlar matvaror online. 

 
11,8% 

 
12,2% 

 
22,7% 

 
26,7% 

 
26,7% 

Flera olika betalningsalternativ 
ökar din trovärdighet för den 
digitala matvarubutiken. 

 
14,5% 

 
6,7% 

 
23,1% 

 
28,3% 

 
27,5% 

I ditt köpbeslut är det viktigt att 
den digitala matvarubutiken 
upplevs tillförlitlig, ex. genom 
att ha en tydlig logga. 

 
7,5% 

 
3,1% 

 
14,5% 

 
33,3% 

 
41,6% 

I ditt val av digital matvarubutik 
är det viktigt att hemsidan är 
lättnavigerad. 

 
4,3% 

 
0,8% 

 
3,9% 

 
18% 

 
72,9% 
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Bilaga C - Resultat faktoranalys 
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