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Abstract  

 

An impulse or unplanned purchase is a decision taken on the spot without further consideration 

or reflection. It is the spur of the moment that influences the purchase rather than a deliberated 

decision. Being loyal to a particular brand means a mutual relationship between customer and 

company created over time which may result in the customer experiencing a higher value and 

thus prefer a particular brand before another.   

 

Bulk confectionary can be characterized as an impulse product because it is purchased at times 

without any time of consideration or planning. The question that arises is whether all bulk 

confectionary purchases are unplanned? Through this study it shall be examined whether any 

brand loyalty actually exists regarding bulk confectionary; does the customer plan its 

confectionary purchases in beforehand or do most of them occur through impulses? Furthermore, 

the study will highlight who the customer is of bulk confectionary in Sweden. 

 

The survey was conducted through a combination of a quantitative and qualitative method. The 

qualitative method’s purpose was to complete the quantitative survey in order to achieve a 

greater depth and more flexibility in the survey. 

  

The survey showed that there is no considerable brand loyalty regarding the purchase of bulk 

confectionary. Instead the purchasing occurs at the location closest to hand. Furthermore, 

customers do not plan in advance; instead the principal purchase decision is made at the store. 

The results show that women aged at 21-35 years consume bulk confectionary on more 

occasions, closely followed by men of the same age.  

 

Finally it is noted that customers do not have sufficient knowledge of the various market actors 

for the spirit of loyalty to be developed as well as the homogeneous range give the customers to 

seek their favorite varieties in numerous places.  
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Sammanfattning 

 

Impulsköp eller oplanerade inköp är köpbeslut som fattas på plats utan vidare betänketid eller 

fundering, istället är det stundens ingivelse som påverkar köpet. Att vara lojal mot ett specifikt 

varumärke innebär en ömsesidig relation mellan kund och företag som skapas över tid vilket kan 

resultera i att kunden upplever ett högre värde och på så sätt föredrar ett visst varumärke framför 

ett annat. 

 

Konfektyr i lösvikt kan kännetecknas som en impulsvara eftersom det ofta förvärvas vid tillfällen 

utan betänketid eller planering. Frågan som uppstår är huruvida alla inköp av lösviktskonfektyr 

verkligen är oplanerade. Denna studie ska utreda huruvida det förekommer någon 

varumärkeslojalitet vid inköp av lösviktskonfektyr; planerar kunden sina inköp av 

lösviktskonfektyr i förväg eller sker de flesta inköp via impulser? Vidare skall studien lyfta fram 

vem det är som konsumerar lösviktskonfektyr. 

 

Undersökningen har genomförts genom en kombination av en kvantitativ och kvalitativ metod 

där den kvalitativa metodens syfte var att komplettera den kvantitativa enkätundersökningen för 

att få en djupare förståelse samt ökad flexibilitet i undersökningen. 

 

Resultatet visar således att det inte förekommer någon anmärkningsvärd varumärkeslojalitet 

gällande inköp av lösviktskonfektyr utan att inköp sker vid den plats som ligger närmast till 

hands. Vidare planerar kunden inte sina inköp i förväg utan det slutgiltiga beslutet till köp sker i 

butiken. Resultatet visar att det är kvinnor i åldern 21-35 som konsumerar godis i lösvikt vid flest 

tillfällen tätt följd av männen i samma ålder. 

 

Slutligen kan det konstateras att kunden inte har tillräcklig kännedom om de olika aktörerna på 

marknaden för att lojalitet ska kunna utvecklas samt att det homogena utbudet gör det möjligt för 

kunden att hitta sina favoriter på flertalet inköpsställen. 

  

Nyckelord:   Kundlojalitet  Impulsköp  Lösviktskonfektyr 
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1.  Inledning 

1.1. Problembakgrund 

1.1.1. Livsmedelsbranschen i Sverige 

Livsmedelsbranschen är Sveriges fjärde största och mest utspridda industribransch. Idag finns ca 

3 000 livsmedelsföretag i Sverige, varav 1 300 är enmansföretag. Sedan Sverige gick med i EU 

år 1995 har exporten utvecklats drastiskt medan importen har krympt, vilket har satt den svenska 

livsmedelsindustrin på kartan som den mest konkurrenskraftig i ett internationellt perspektiv. 

Den svenska livsmedelsmarknaden kännetecknas av rika och traditionella varumärken och 

produkter, som genom åren har resulterat i att Sverige fått en kick in på den internationella 

marknaden. Medan den svenska livsmedelsindustrin utvecklats framåt internationellt sett har en 

tydlig förändring i konsumenternas köpmönster identifierats i Sverige. Svensk Handel menar att 

stigande bostads- och boendekostnader och ett dystert konjunkturläge har inneburit stora 

förändringar i hushållens ekonomiska förtroende och man närmar sig den lägsta nivån sedan 

början av 1990-talet. (Svensk Handel, 2008; Livsmedelsföretagen, 2010)  

 

1.1.2 Köpbeteende i stora drag 

Genom att studera en konsuments köpbeteende är det möjligt att identifiera på vilket sätt 

konsumenten fördelar sina personliga resurser som tid och pengar inför ett inköp. Idag är det 

möjligt att samla på sig information på flertalet sätt innan ett slutgiltigt köp sker på grund av 

bland annat välutvecklad teknologi, vilket gör det möjligt att noga studera och jämföra aktuella 

produkter.  Köpbeteendet beskriver således vilka som är de bidragande faktorerna till ett köp 

samt på vilket sätt kunden fattar ett köpbeslut. Vidare går det med hjälp av studerande av 

köpbeteendet att utläsa vad för slags produkter som köps, varför de köps, när de köps, var de 

köps, hur ofta de köps samt hur den köpa produkten kommer att används (Shiffman & Kanuk 

2007 s 3).  

 

Thomas Larsson på Brandnews menar dock att vi snubblar på vårt eget köpbeteende, det vill 

säga att man inte är beredd på att testa nya produkter, främst inom livsmedelsbranschen i 

Sverige. Larsson menar vidare att svenskarna är trygghetsnarkomaner som väljer produkter de 
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har kännedom om och antar att de har bra kvalité eftersom en relation har byggts upp till det 

invanda varumärket (Larsson 2010).  

 

1.1.3. Köpbeteende av konfektyr - ett historiskt perspektiv 

Det är även viktigt att klargöra de historiska perspektiven gällande köpbeteende då det bidrar till 

en förståelse av de samtida idéerna om vad köpbeteende är och hur det är organiserat. Genom att 

gå längre bak i tiden kan man avgöra hur mönster och köpformer har utvecklats samt hur vissa 

mönster har blivit osynliga på grund av deras vanlighet. Med hjälp av dess metoder går det att 

fastställa hur bland annat processen bakom institutionalisering har uppkommit. Studier visar 

även att kulturella och sociologiska förändringar tenderar till att bidra till 

köpbeteendeförändringar. Genom att studera dessa ur ett historiskt perspektiv går det, med en 

viss sannolikhet, att kartlägga hur eventuella ändringar kommer att förändra kundbeteendet i 

framtiden (Ekström et al. 2010 s 57). 

 

Under första världskriget infördes en ransonering i Sverige på bland annat socker, mjölk, bröd 

och kaffe. Även under andra världskriget ransonerades socker, sirap och kryddor, vilket 

resulterade i att konfektyrförsäljningen begränsades och blev en form av lyxvara. Försäljningen 

skedde bakom disk där urvalet var begränsat och kunden fick peka på vilken sort som önskades. 

Självplock infördes inte förrän år 1985 när Livsmedelsverket rekommenderade 

Hälsovårdsnämnden att tillåta det nya och innovativa köpsättet. Detta resulterade i en 

fördubbling av konsumtionen av choklad och konfektyr från 9,8 till 17 kg per person per år i 

Sverige (Sörbring 2009). I och med den snabba spridningen runtom i landet, utbudsökning samt 

den ökade försäljningen på konfektyr, började priserna sjunka drastiskt och branschen blev 

snabbt överetablerad. Priskriget tog sina offer samtidigt som kunderna blev mer och mer 

kvalitetsmedvetna. Successivt började även efterfrågan på förpackad konfektyr att minska och 

hygienfrågan blev mer och mer relevant i sammanhanget. Konfektyr kännetecknades som en 

lockvara samt som impulsvara vilket även innebar en automatisk kvalitetsförsämring. Trots detta 

äter svenskarna mest lösviktsgodis i världen och idag är konfektyrbranschen relativt begränsad 

med endast få aktörer som kämpar om störst marknadsandel. Senast år 1999 gjordes en 

undersökning av AC Nielsen där man undersökte bland annat vilka som äter lösviktsgodis i 

Sverige, varför man gör det samt vid vilka tillfällen (Larsson & Starkenberg 1999).  
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1.1.4. Faktorer som påverkar köpbeteendet 

Prisförändringar på olja och bensin, klimat förändringar, råvarupriser eller politiska åtgärder är 

alla omvärldsfaktorer som har visat sig vara orsaker till varför konsumenters köpbeteende kan 

förändras. Dessa och andra stimuli är sådana faktorer som företag inte kan påverka (Sandhusen 

2008, s. 218). Faktorer av detta slag kan således även uppfattas som direkt kopplade till 

konfektyr, då exempelvis klimatförändringar kan påverka sockerskörden och på så sätt begränsar 

kunden till val av utbud. Priset på olja och bensin har kontroll över leveransmöjligheterna som 

även kan begränsa tillgängligheten, samt att de politiska åtgärderna kan innefatta en eventuell 

sockerskatt som idag ofta är debatterat i media. Faktorer som företag däremot kan påverka är de 

så kallade marknadsföringsstimuli; marknadsföringsmixens 4: pn, produkt, pris, plats och 

påverkan. (Armstrong & Kotler 2009, s.55-56) 

 

Det har även blivit allt vanligare att lägga fokus på hälsofrågor som är relaterade till konsumtion 

av konfektyr då det anses ha en direkt inverkan på människors hälsa. Detta kan i sin tur påverka 

kundens syn på konfektyr och därmed dennes köpbeteende, då människohälsan har blivit ett allt 

mer känt fokus för individen runtom i världen och inte minst i Sverige (Claude 2010).  

 

Kotler menar även att faktorer som förklarar konsumentens köpbeteende kan bero på kulturella, 

sociala och personliga sammanhang. Precis som psykologiska faktorer som motivation, 

värderingar, inlärda handlingsmönster och minnen kan fastställa hur en konsument kommer att 

agera (Kotler et al. 2009, s. 224, 239). Om en given situation skulle inträffa, till exempel en 

ökning i pris av dagligvaror alternativt någon form av ransonering, det vill säga en begränsad 

distribution av varor, vilka varor skulle då konsumenten välja bort och vilka skulle vara fortsatt 

efterfrågade? Frågan som uppstår är huruvida konfektyr tillhör dessa så kallade spontanköp, 

impuls och behovsköp? Tillhör konfektyr överlevnads produkter för den svenska konsumenten?  

Harold H. Kassarjian menar att personligheten även är en avgörande faktor för hur kunden 

kommer att agera. Dock finns det studier som indikerar på ett starkt samband mellan 

personligheten och köpbeteendet samtidigt som det finns studier som visar raka motsatsen. Ett 

problem som uppkommer vid studier av dessa samband är förhållandena, då det inte går att 

utforska ett samband om förhållandena som varje individ lever i inte är desamma.  
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Tomas Hedlund och André Persson har i boken “Godis åt folket - om hur svenskarna blev 

sockerslavar i karamellkungens rike”, poängterat att svenskarnas enorma sockerkonsumtion är 

ett problem. Det intressanta är att trots försök till debatt har svenskarna visat ett ointresse för just 

dessa frågor, då det anses vara onödigt att ifrågasätta sådant som avger njutning. Det kan finnas 

en mängd orsaker till varför svenskarna köper lösviktskonfektyr där ett alternativ skulle kunna 

vara att det nästan vuxit fram som en typ av tradition då det blivit ett invant beteende sedan 

barnsben. Maria Carling på Svenska Dagbladet menar att svenskarna hyllar ungdomligheten och 

att vi skapar barndomsminnen åt våra små så väl som för oss själva när vi köper godis i lösvikt 

eller fyller påskäggen (Carling 2010). Detta är således en stark indikation på att köpbeteendet i 

Sverige, gällande konfektyr i allra högsta grad är påverkat och rent av styrt av det traditionella 

respektive rationella tankesättet snarare än det logiska. 

 

1.1.5 Lojalitetsköp 

Företag strävar efter att skapa lojalitet hos konsumenten för att skapa ömsesidiga relationer. 

Detta görs genom så kallad relationsmarknadsföring. Olika lojalitetsprogram utvecklas som ska 

bidra till en ökad lojalitet bland kunderna. Relationsmarknadsföringens syfte är att skapa 

långsiktiga och hållbara relationer genom att få kunderna medvetna, nöjda och tillfredsställda 

med hur man väljer att integrera med dem och på så sätt bidra till ett mer personligt förhållande.  

 

De tre mest förekommande elementen inom de så kallade lojalitetsprogrammen är: 

● främjandet av befintliga konsumenter genom kommunikation 

● bygga lojalitet genom “uppgraderingar” och förmåner för medlemmar 

● stimulerande av tillhörighetskänslan och gemenskap genom medlemskap 

      (Schiffman & Kanuk 2008, s. 554) 

 

Det är således relationsmarknadsföringens mål att bidra till ett kundvärde, ge kunden 

tillfredsställelse med sitt köp samt kvarhålla kunden och få denne att återvänd (Schiffman & 

Kanuk 2008, s. 8-10). Studier visar att relationsmarknadsföringsprogram är mycket effektiva, när 

kunden anser att köpet är associerat med en hög finansiell, social eller fysisk risk. Gällande 

konfektyr pekar inga samband på att man väljer att vara lojal mot ett företag då det mot 

förmodan räknas som impulsköp. Frågor som uppstår, är huruvida relationsmarknadsföring även 
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är effektivt när det gäller impulsköp? Är impulsvaror något som företag tänker på när de skapar 

lojalitetsprogram? Eller är relationsmarknadsföring endast effektivt när det gäller köp som 

omfattar höga risker? (Gordon & McKeage 1997, s. 117-122). 

 

Akademiker är överens om att lojalitet och tillfredsställelse går hand i hand men menar även att 

relationen kan vara asymmetriskt. Lojala konsumenter är typiskt sett tillfredsställda men 

tillfredsställelsen behöver inte motsvaras i lojaliteten.  I artikeln Whence consumer loyality 

kommer författaren R Oliver fram till att tillfredsställelse har en betydelsefull inverkan på 

lojalitet men att det finns andra mekanismer som även har en betydande roll för lojaliteten. Det 

kan även konstateras att den ultimata lojaliteten uppstår genom en kombination av personlig 

styrka, social bindning, en produkts överlägsenhet samt den synergieffekt som finns (Oliver 

1999).   

1.1.6 Impulsköp 

Stundens ingivelse eller ett oplanerat beslut är per definition vad en impuls kan benämnas som. 

Forskning har visat att känslor spelar en avgörande roll, som utlöses genom uppmärksammande 

av produkten eller vid exponering av ett välutformat reklambudskap. Andra bakomliggande 

orsaker till impulsköp kan innefatta nedsatt pris, reklamkampanjer, dekoration, känslomässigt 

engagemang, behov av produkten, kort livslängd, storlek och vikt, förvaring samt privat inkomst 

(Piron 1991). Stern Hawkins talar om The Impulse Mix där han menar att impulsköp är 

influerade av en blandning av ekonomiska faktorer som personlighet och tid samt kulturella 

aspekter.  

 

Han delar in impulsköp i fyra kategorier: 

● Rena impulsköp 

● Påminnelse impulsköp: kommer på i butiken det här har vi slut på hemma 

● Förslag impulsköp: ser en produkt för första gången och hittar på orsaker till varför man 

behöver den trots att man inte har någon tidigare erfarenhet av produkten. 

● Planerade impulsköp: med vetskap om att man kanske kommer hitta ett billigare pris så 

kommer man att köpa det.  

(Hawkins 1962) 
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Godis i lösvikt kan anses vara en impulsvara eftersom det ofta konsumeras vid tillfällen utan 

betänketid och planering. Det är en produkt som kan vara svår att motstå såväl pågrund av sötsug 

eller extrapriser vilket leder till oplanerade inköp (Sveriges Television 2012). Vidare ifrågasätts 

om alla inköp av godis i lösvikt verkligen är oplanerade? Hur vanligt är det att kunden i början 

på veckan börjar fundera på veckoslutets inköp av godis i lösvikt? Eller är det något som endast 

köps i stundens hetta vid helgens storhandling? I denna studie kommer det kunna utläsas 

huruvida kunden faktiskt planerar sina inköp eller om de flesta inköp faktiskt sker via impulser.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

1.2. Problemdiskussion  

1.2.1 Val av produkt 

Ett varierande utbud är en av de största orsakerna till konsumtion av konfektyr vilket på så sätt 

gör det svårare för kunden att göra medvetna val. Konsumenter påverkas av olika faktorer som 

kan vara avgörande för valet av produkt (Schiffman & Kanuk 2008, s. 313). Likt andra 

impulsvaror är konfektyr en lockvara som lätt attraherar kunden eftersom det finns att tillgå där 

kunden lockas som mest. Enligt köpbeslutsprocessen behöver många konsumenter tid för att 

beakta olika aspekter innan de går vidare med ett köp, därför skulle konfektyr kunna tänkas ses 

som en impulsvara, något som man köper i stundens hetta på grund av sötsug eller motsvarande. 

Vad är då orsaken till att flera olika aspekter kan tas i beaktning och basera ett köpbeslut på? 

Varför är en potentiell kund villig att förbise hela denna process vid inköp av godis i lösvikt och 

istället ta ett impulsivt köpbeslut?  

 

1.2.2. Impulsköp kontra lojalitetsköp 

Det är således som marknadsförare viktigt att förstå varför konsumenter agerar på ett visst sätt, 

dock är det svårt och de bör begränsa sig till att hitta orsaker som skulle kunna påverka 

konsumenten till att fatta ett köpbeslut. Det finns följaktligen många faktorer eller stimuli som 

företagen själva kan åtgärda eller kontrollera, som exempelvis marknadsföringsmixens 4 P, 

likväl finns även sådana faktorer som inte går att kontrollera eller påverka. Detta kallas för 

konsumenternas svarta låda. Den svarta lådan innebär att kunden tolkar och värderar de olika 

stimuli från dess individuella perspektiv och sedan behandlar dessa för att slutligen skapa en 

reaktion, det vill säga ett beslut - köpa eller inte köpa eller val av produkt. (Sandhusen 2008, s. 

218; Kotler & Armstrong, 2009, s. 130) Det är alltså företagens ansvar att avgöra vilka input som 

går in i lådan och som kommer att resultera i ett givet beteende. Är företagen duktiga på detta 

kan de förutspå köpbeteenden och planera framtida strategier utifrån dessa. Den svarta lådan 

speglar kundens personlighet som är omöjlig för marknadsförarna att påverka men som definitivt 

måste tas i beaktning.  

 

Impulsköp har för många forskare varit en mycket viktig del i deras undersökning av hur 

konsumenten faktiskt beter sig. Du Pont studerade uppkomsten av impulsköp och hur detta har 
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påverkat andra produkter. Faktorer som butikstyp, hyllplacering samt hyllplats har även 

klargjorts för att visa hur detta påverkar impulsköpen (Kollat & Ronald 1967). Butiksdesign, 

inredning, produktplacering samt paketering är faktorer som kan påverka kunden till att utföra 

impulsköp menar Hoyer & MacInnis (2008). Tidigare studier har även visat andra faktorer som 

influerat impulsivt köpbeteende, det handlar om faktorer som andras närvaro (Luo 2005), 

konsumentens humör (Beatty & Ferrell 1998; Rook & Gardner1993), självidentitet (Dittmar 

1995; Rook & Gardner 1993), kulturella aspekter (Kacen & Lee 2002), demografiska kategorier 

som kön (Dittmar 1995; Rook & Gardner 1993) samt ålder (Helmers 1995; Wood 1998). 

 

Produkter som mobiltelefoner och datorer är ofta förknippade med varumärkeslojalitet där 

konsumenten på förhand har sin givna favorit. Denna studie ska undersöka hurvida fallet är 

gällande godis i lösvikt. Förekommer det någon varumärkeslojalitet gällande godis i lösvikt eller 

är varumärket av mindre betydelse vid konsumtion av en produkt av detta slag? Att skapa ett 

starkt varumärke hänger inte bara på att skapa lojalitet bland kunderna utan det är följaktligen 

viktigt att attrahera konsumenterna bort från konkurrenter genom till exempel att erbjuda ett 

bredare och attraktivare sortiment.  

 

Ett företag kan skapa lojalitet genom att bland annat erbjuda attraktivare priser än sina 

konkurrenter alternativt erbjuda det lilla extra som skiljer dem från liknande aktörer. Genom att 

bygga långsiktiga förhållanden och relationer med kunden kan företag nästintill garantera sig en 

relation med dem. Frågan är dock om kunden är villig att vara lojal och om man uppfyller 

ovanstående krav? Kommer man i så fall förbise impulsköp av godis i lösvikt i andra butiker? 

Vad är det som orsakar impulsköp och är kunden verkligen villig att sätta sin eventuella lojalitet 

till ett företag på spel? Är det möjlig att kalla sig lojal mot en butik om man impulshandlar någon 

annanstans?  

 

Gällande konfektyr är det svårt att avgöra om det är återförsäljaren eller  producenten som skapar 

en relation med kunden. Är kunden medveten om vem som producerar lösviktsgodiset likaväl 

som de är medveten om var han eller hon handlar? Inom marknadsföring är de fyra p: na en 

central mittpunkt som kan vara en avgörande faktor för varför man väljer att handla på ett 

specifikt ställe framför ett annat. Frågan blir sålunda, vem står för vad? Vem står för priset, 
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platsen, påverkan och vem står för produkten? Vilken av dessa väger tyngst för kunden som står 

inför valet av inköp av godis i lösvikt? (Shiffman & Kanuk 2008, s 7).   

 

Det är även viktigt att klargöra i vilka situationer och lägen som godis i lösvikt faktiskt inte är en 

impulsvara. Kan det bero på vissa speciella tillställningar och storhelger som påsk och 

Halloween? Under påsken år 2012 sålde ICA flygfyren i Norrtälje nästan fem ton påskgodis 

(ICA flygfyren Norrtälje). I undersökningen kommer det således identifieras vid vilka tillfällen 

respondenterna förvärvar godis i lösvikt. Uppdraget är således att avgöra huruvida impulsköp 

även kan klassas som lojalitetsvaror, med andra ord; kan godis i lösvikt, som vanligtvis är en 

impulsvara, vara en lojalitetsvara? I så fall, gäller det i alla situationer eller är man endast lojal 

mot godis i lösvikt vid specifika tidpunkter?  
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1.3. Problemformulering 

 

1.3.1.  Frågeställning 

Hur ser konsumenten på godis i lösvikt - är det en lojalitets eller impulsvara? 

 

1.3.2.  Delfrågor 

Utifrån delfrågorna kommer frågeställningen kunna besvaras.  

● Vem är kunden?  

● Vid vilka situationer konsumeras och köps godis i lösvikt? 

● Är det varumärket, platsen eller något annat som är avgörande vid köpet? 

● Vilka konkurrerar om kunderna på den svenska lösviktsgodismarknaden idag?  

 

1.4 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka huruvida godis i lösvikt är en impuls- eller lojalitetsvara samt att 

identifiera kunden och konkurrenterna på den svenska lösviktskonfektyrsmarknaden idag. 

 

1.5 Avgränsning  

Konsumtion av konfektyr har ökat kraftigt de senaste åren och alltfler tillfällen ges till att 

konsumera konfektyr av olika slag. I denna studie har en avgränsning gjorts genom att endast 

studera konsumtion av godis i lösvikt för att på så sätt få en konkret marknad att studera samt en 

specifik varugrupp att utforska ingående. Studien kommer således inte omfatta förpackad 

konfektyr. Vidare kommer studien endast omfatta vissa platser inom Stockholms län eftersom en 

rikstäckande undersökning inte är möjlig att utföra.   
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2. Teoretisk referensram  
I teorikapitlet kommer teorier att presenteras för att skapa ett ramverk för läsaren. Ramverkets 

syfte är att öka läsarens förståelse i ämnet och på så sätt få en tydlig struktur i hur slutsats och 

analys är uppbyggda. De teorier som presenteras är Köpbeslutsprocessen, Marketing mix, 

Kundlojalitet samt Porters fem konkurrenskrafter. Dessa är speciellt anpassade för denna studie 

och ger en grund för att utföra en så tillförlitlig analys som möjligt samt för att bidra läsaren med 

en djupare förståelse av slutresultatet.  

 

Köpbeslutsprocessen beskriver hur vägen till ett köp kan se ut vilket gör det möjligt att 

identifiera huruvida godis i lösvikt är en impulsvara eller inte. Med hjälp av Marknadsmixens 4 

P, pris, plats, produkt och påverkan är det möjligt att identifiera vilka faktorer som är viktiga för 

kunden vid inköp av godis i lösvikt. Är priset och tillgängligheten det avgörande eller kan de 

vara andra faktorer som till exempel utbud och sortiment på olika inköpsställen? För att urskilja 

huruvida godis i lösvikt är en impuls eller lojalitetsvara är det viktigt att identifiera huruvida 

kundlojalitet föreligger gällande godis i lösvikt. Är kunden lojal genom att föredra ett speciellt 

varumärke eller är det av mindre betydelse vid köp av godis i lösvikt?  

 

Genom Porters fem konkurrenskrafter är det möjligt att skapa en överblick över hur 

marknadsläget ser ut idag. Vilka är de som konkurrerar om kunderna på 

lösviktsgodismarknaden? Har leverantörerna en avgörande roll? Hur mycket makt har kunden på 

marknaden? Vad finns det för substitut till godis i lösvikt?  
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2.1 Köpbeslutsprocessen  

Modellen redogör för köparens beslutsprocess vid inköp av en vara samt de olika steg kunden 

går igenom innan beslut fattas om ett köp. Studier visar att konsumentens beteende avgörs av 

olika faktorer som bland annat: 

● Kulturella: kultur, subkulturer, sociala klasser. 

● Sociala grupper: referens grupper som familj, vänner, grannar etc samt sociala roller och 

status. 

● Personliga: ålder, livsstil, ekonomiska förhållanden, sysselsättning, personlighet och 

självkänsla. 

● Psykologiska: motivation, uppfattning, föreställningar och attityder 

           (Kotler et al. 2009 s.224-233) 

 

Köpbeslutsprocessen innefattar således fem olika steg som har utvecklats av 

marknadsföringsforskare.  Konsumenten måste dock inte passera alla fem steg för att slutligen nå 

ett köp, utan kan hoppa över eller flera samt vända på ordningen. De fem stegen i processen är: 

behov, informationssökande, värdering, beslut och efterköpsbeslut/utvärdering. Följande steg 

kommer att redovisas nedan (Kotler et al. 2009 s. 247). 

2.1.1 Behov 

Processen startar när köparen upptäcker eller känner av ett problem eller ett behov som utlösts av 

interna eller externa faktorer. Interna faktorer kan innefatta en individs normala behov som 

exempelvis hunger eller törst vilket når en viss tröskel och på så sätt utvecklar en drivkraft. 

Externa faktorer innefattar istället en individs behov av något som till exempel uppmärksammats 

hos grannen eller i en reklamfilm. Det är således marknadsförarnas uppgift att identifiera dessa 

specifika förhållanden som utlöser sådana behov och utifrån dem utveckla marknadsstrategier 

(Kotler et al. 2009 s. 247) 

2.1.2 Information 

Studier visare att kunder helst vill ha så lite information som möjligt, men ändå tillräckligt för att 

fatta ett köpbeslut. Informationskällor kan vara personliga, kommersiella, allmänna samt 

erfarenhetsmässiga och alla kan vara avgörande vid ett köpbeslut (Kotler et al. 2009 s. 248). 
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2.1.3 Värdering 

Hur värderar konsumenten olika varumärken och vad får honom eller henne att bestämma sig för 

att köpa en produkt framför en annan? Processerna för värdering av alternativ är många men det 

mesta tyder på att konsumenterna baserar sina köp till stor del på medvetenhet samt rationella 

grunder.  

 

Grundkonceptet delar in processen i tre olika steg: 

1. Först vill konsumenten tillfredsställa ett behov, exempelvis sötsug.  

2. Han eller hon söker sedan efter förmåner som tillkommer med köpet,  till exempel ta tre 

betala för två eller bara ett billigare pris.  

3. Slutligen ser konsumenten varje produkt som en bunt av attribut med varierande 

egenskaper eller förmågor som eftersträvas för att uppfylla det specifika behovet. 

Exempelvis vid värdering av godis i lösvikt så föredrar kunden helst ett godismärke 

baserat på smak och sortimentutbud men även andra egenskaper som renlighet och pris.  

 

Genom erfarenhet och kunskap förvärvar konsumenten föreställningar och attityder gentemot en 

produkt. Dessa kommer följaktligen influera en kunds beteende. En föreställning är en 

beskrivande tanke som en individ har om någonting. Exempelvis kan en konsument tänka sig ha 

en uppfattning om att godis i lösvikt är ohygieniskt och föredrar därmed förpackat godis. Lika 

viktigt är en individs attityd som identifierar vad en person föredrar samt vad han eller hon 

ogillar. 

 

Människors olika attityder gör att de antingen dras till något som vidare leder dem till att beté sig 

på ett visst sätt. Forskare menar att detta är någorlunda konsekvent då attityder generellt sett är 

svåra att ändra. Företag anpassar sig till en viss attityd när man produktutvecklar strategier 

snarare än att ge sig på att förändra attityder. Gällande konfektyr så är hygienfrågor oftast av 

sådan karaktär att det är nödvändigt att arbeta för att attityder förändras då det anses vara en myt 

att lösviktskonfektyr är mer ohygieniskt än andra produkter. (Testfakta 2007) (Kotler et al. 2009 

s. 249) 
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2.1.4 Beslutet 

Inom värderingsstadiet utformar konsumenten sina preferenser mellan olika varumärken likaväl 

som denne kan utforma eventuella attityder. När det bästa köpet har identifierats så leder det till 

ett köpbeslut. Ju större risken med köpet är desto längre tid tar beslutet. Det slutgiltiga beslutet 

kan påverkas av ett flertal faktorer som tidigare nämnts ovan (Kotler et al 2009 s.251). 

2.1.5 Efterköpsbeteende  

Förhållandet mellan konsumenternas uppställda förväntningar och de verkliga kvalifikationerna 

avgör om en kund är nöjd med sitt köp eller inte. Har köpet uppfyllt kundens förväntningar 

kommer han eller hon sannolikt att köpa produkten igen samt tala gott om den inför andra. 

Känner kunden istället ett eventuellt missnöje med produkten, så kallad kognitiv dissonans – det 

vill säga man är nöjd med produkten men ändå missnöjd över de fördelarna som man 

försummade på en konkurrerande produkt. Till exempel att kunden upptäcker ett billigare pris i 

en konkurrerande butik med liknande utbud eller sortiment (Kotler et al 2009 s.253). 

 

2.2 Marketing mix  

Inom marknadsföring är Kotlers Marketing Mix en central mittpunkt där man menar att det är 

viktigt att skapa en stark marknadsmix eftersom den ligger till grund för produkten och dess 

positionering på marknaden (Kotler 1999 s. 48). Marknadsmixen består av det 4 p: na produkt, 

pris, plats och påverkan. Det är viktigt för företag att att utforma den optimala marknadsmixen 

för att uppnå maximal vinst (Kotler 1999 s. 121). 

2.2.1 Produkt 

Det är viktigt för företag att kunna erbjuda en produkt eller tjänst som genom annorlunda och 

speciella funktioner gör att den urskiljer sig från andra produkter samt tilltalar den avsedda 

målgruppen att vilja betala för den. Professor Theodore Levitt menar att: “alla varor och tjänster 

går att differentiera” genom psykologiska eller verkliga termer (Kotler 1999 s. 124, 126). De 

vanligaste sätten att differentiera sin produkt från likartade produkter är genom produktvariation, 

kvalité, design, kännetecken, förpackningar etc. Det finns dock även andra avgörande faktorer 

som kan urskilja en produkt; till exempel ursprungsland för produkten eller genom en speciell 
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image produkten har. Det är således viktigt att framhäva en distinkt och relevant 

produktdifferentiering (Kotler 1999 s. 126) 

2.2.2 Pris 

Priset är det enda element i marknadsmixen som genererar intäkter medan de andra tre skapar 

utgifter. Utifrån sin grad av differentiering kan företag sätta högre eller lägre priser gentemot 

konkurrenterna (Kotler 1999 s. 127). Företag kan urskilja sig från sina konkurrenter med 

speciella förmåner vad gäller priset på produkten. Genom att till exempel erbjuda lönsamma (för 

kunden) kreditvillkor och betalningsperioder är det möjligt för kunden att konsumera till ett 

högre pris. Förmånliga rabatter ger även upphov till fler kunder (Kotler 1999 s.123). Vid 

prissättning kan företag använda sig av kostnadsbaserad prissättning eller värdebaserad 

prissättning där kostnadsbaserad prissättning handlar om att företagen gör ett påslag utifrån de 

kostnader de beräknat. Detta är vanligt inom livsmedelsbranschen. Värdebaserad prissättning 

handlar istället om att företaget bedömer hur mycket kunden är villig att betala som mest för 

produkten för att sedan ta ut ett mindre pris vilket kommer få kunden att uppleva ett 

konsumentöverskott (Kotler 1999 s. 129-129).  

 

2.2.3 Plats 

Tillgänglighet till produkterna är en avgörande faktor för att nå ut till kunden. Det är således 

viktigt för företag att bestämma på vilket sätt varorna ska vara tillgängliga för kunden. 

Alternativen som finns är att bedriva försäljningen själv eller med hjälp av mellanhänder (Kotler 

1999 s. 131).  

 

Konfektyr är en produkt som säljs via återförsäljare, med andra ord av mellanhänder. I stora 

matvarubutiker är konfektyr alltid placerat vid kassorna eftersom det är en typ av vara som ofta 

köps via impuls eller spontanitet. Hade istället konfektyrhyllorna varit placerade långt in i 

butiken hade det sannolikt minskat risken för impulsköp av godis i lösvikt eftersom man redan 

hunnit förbi hyllorna. Platsen har således en avgörande betydelse för om köp faktiskt sker i vissa 

fall.  
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2.2.4 Påverkan 

Det fjärde och sista P:et inkluderar verktygen: reklam, säljstöd, PR, försäljare samt 

direktmarknadsföring och kan med ett ord sammanfattas som påverkan (Kotler 1999 s. 135).  

Genom reklam och PR är det möjligt att skapa kännedom om ett företag samt dess produkter och 

tjänster. Det är det mest effektiva sättet att nå ut till kunden på men även ett av de dyraste. En 

god reklamkampanj kan skapa och bygga upp en image kring företaget vilket i bästa fall kan leda 

till acceptans för varumärket (Kotler 1999 s. 135). Reklam och PR leder dock inte till försäljning 

på en gång utan väcker snarare tanken hos kunden. För att få kunden att nå ett slutgiltigt köp 

krävs säljstöd som påverkar kundens beteende. Sådana säljstöd kan vara ta tre, betala för två 

eller att en gåva utlovas vid köp av en produkt (Kotler 1999 s. 138).  

 

Försäljare har även en viktig del i processen att påverka kunden till ett slutgiltigt köp. Ett 

företags säljare är det dyraste marknadskommunikationsverktyget, speciellt om de ofta är på 

resande fot (Kotler 1999 s. 141). En duktig säljare krävs dock inte i alla situationer utan det beror 

på typ av produkt. Vid inköp av till exempel godis i lösvikt skapas ingen specifik relation mellan 

kund och försäljare, eftersom försäljaren ofta är ett butiksbiträde som inte har något intresse i det 

som säljs och på så sätt inte kommer påverka kunden till köp. Det sista verktyget 

direktmarknadsföring är användbart för att nå en specifik kundgrupp där företag bland annat 

använder sig av stora databaser för att kunna nå ut till tusentalskunder (Kotler 1999 s. 145). 
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2.3. Kundlojalitet 

Kotler delar in begreppet lojalitet i hard-core loyal, split loyal, shifting loyals samt switchers 

efter status hos konsumenten. Hard-core loyal är den status alla företag strävar efter hos sina 

konsumenter, det vill säga målet att konsumenten alltid väljer deras varumärke före 

konkurrentens. Split loyal och shiffting loyals är istället konsumenter som varierar sig mellan två 

varumärken respektive skiftar mellan flera olika. Konsumenter som varierar sig mellan alla 

möjliga varumärken identifierar Kotler et al. som switchers (Kotler et al. 2009 s 353) Det finns 

en mängd olika faktorer till att en kund väljer att vara lojal mot ett företag och ett varumärke. Det 

kan vara faktorer som design på produkten, kvalité, trevliga och hjälpsamma försäljare eller 

medlemskap med förmånspriser. Det är upp till företaget att utveckla dessa faktorer som kan 

bidra till en förstärkt relation med sina befintliga och framtida kunder (Gordon & McKeage 

1997). 

 

Richard Oliver talade om en fyrstegsmodell som menar att lojalitet består av tro, påverkan, 

avsikter och åtgärder. Olivers defintion av lojalitet omfattar attityder och andra beteendemässiga 

faktorer som samtliga orsakar upprepade handlingsmönster. Detta kan till exempel handla om 

köp av samma varumärke som trots eventuella marknadsföringsinsatser och situationella 

influenser inte orsakar ett ändrat beteende.  

 

2.3.1 Cognitive loyalty 

Konsumentens lojalitet baseras på den information som finns tillgänglig, det vill säga den 

information som finns angående olika erbjudanden samt pris och kvalitet. Detta är den svagaste 

typen av lojalitet då den riktar sig endast till kostnader och eventuella erbjudanden, istället för att 

rikta sig till varumärket i sig. I detta skede är konsumenterna benägna att byta till andra alternativ 

som erbjuder mer fördelaktiga produkter. Kognitiv lojalitet påverkas i stora drag av 

konsumentens upplevelse, i synnerhet den upplevda prestandan av ett erbjudande.  
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2.3.2 Affective loyalty 

Affective loyalty innebär att lojaliteten relateras till en viss attityd mot ett specifikt varumärke. 

Attityden i sig baseras på en funktion som i sin tur baseras på ett kognitivt tänkande eller med 

andra ord ett visst tankemönster. Exempelvis kan det handla om en viss förväntan efter att en 

produkt har köpts. Köpet av denna produkt resulterar i en viss tillfredsställelse, som kan 

förutspås utifrån kognitiva komponenter. Förväntan kan alltså leda till en känsla av 

tillfredsställelse eller i värsta fall till motsatsen, som i sin tur resulterar i affektiv lojalitet, eller 

känslomässig/emetionell lojalitet.  Affektiv eller känslomässig lojalitet kan även ses som en 

bidragande faktor till en viss grad av desorientering som i första hand orsakas av en ökad 

attraktion till konkurrenternas produktalternativ (exempelvis substitut varor).  

 

2.3.3 Conative loyalty 

Det tredje steget i Olivers modell Conative loyalty innebär att attitydsmässig lojalitet måste 

återföljas av en viss vilja, exempelvis en vilja att återkomma till samma butik. Här talas det om 

en vilja som baseras på en viss strävan, impuls eller ren lust till att köpa en viss produkt. Den 

conativa lojaliteten är starkare än den känslomässiga, men lider likaväl av svagheter. En kund 

som drabbas av upprepade leverans misstag, är sannolikt benägen till att söka efter ett annat 

alternativ för att undvika upprepade misstag.  

 

2.3.4 Action loyalty  

Det fjärde och sista steget action loyalty innebär att alla handlingar inte kan omvandlas till 

verklighet. De tidigare tre nämnda stegen menar att kunden är beredd att agera i given situation, 

men att de även åtföljs av en vilja till att leta efter den bästa produkten, trots att att det kan kräva 

en viss ansträngning (Blut et al. 2007).  
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2.4 Porters fem konkurrenskrafter  

Modellen är skapad av Michael Porter som analyserar hur pass attraktiv en bransch är och 

huruvida det är värt att träda in på den. Grundantagandet är att om de fem krafterna utsätts för 

högt tryck så sjunker lönsamheten, vilket inte är önskvärt. De olika krafterna redovisas nedan: 

  

2.4.1 Intern konkurrens 

Om en marknad eller ett segment redan har ett antal befintliga och hotfulla aktörer att konkurrera 

mot är det inte åtråvärt att möta dessa. Är de dessutom beredda att försvara sin plats på 

marknaden kan företaget mötas av starka och aggressiva bemötanden som kan tvinga ut dem från 

marknaden. Har aktörerna dessutom kapitalstarka investeringar är det inte troligt att de är 

beredda att ge plats åt andra aktörer vilket resulterar i en starkare kamp om marknadsandelar om 

marknaden inte fortsätter att växa.   

 

2.4.2. Hot från nya aktörer 

Den mest attraktiva marknaden eller segmentet är det där inträdeshindren är höga och 

utträdeshindren är låga. Få nya företag har möjlighet att träda in på marknaden och företag som 

inte gör bra ifrån sig kan lämna marknaden utan större hinder. När båda hindren är höga utgörs 

en hög vinstpotential, dock möts företagen av hög risk då mindre företag kan slå ut dem. Skulle 

in- och utträdeshindren vara låga skulle det vara lättare för företagen att träda in, likaväl som det 

skulle vara att träda ut. Det värsta scenariet som skulle kunna uppstå är då inträdeshindren är 

låga och utträdeshindren höga vilket skulle innebära att företag kan träda in på marknaden när 

marknadssituationen är positiv samt skulle tvingas kämpa sig ur marknaden vid en motsatt 

situation.  

 

2.4.3 Hot från substitut 

När flera aktörer konkurrerar med liknande produkter, det vill säga att produkterna är homogena, 

kan det vara frånstötande att försöka ta sig in på marknaden. Förekommer det substitut som 

motsvarar produkten till ett billigare pris eller som är mer lättillgängliga kan konkurrens uppstå 



20 

 

och därmed hot som i sin tur medför risker. Dessa risker är därmed avgörande huruvida det är 

lönsamt att träda in på marknaden.  

 

2.4.4 Köparnas förhandlingsstyrka 

Det kan även vara avgörande för om företag ska försöka ta sig in på marknaden beroende på hur 

stor makt köparna har. Köparnas makt blir större ju mer koncentrerade och organiserade de är. 

Deras roll är således att konkurrera genom att tvinga fram högre kvalitet till billigare priser och 

därmed spela ut konkurrenterna mot varandra. Köparnas förhandlingsstyrka blir starkare när 

produkterna som köps är standardiserade eller odifferentierade samt när företagen gör små 

vinster, har låg byteskostnad, när kunderna är priskänsliga samt har tillgång till full information.  

 

 

2.4.5 Leverantörernas förhandlingsstyrka 

När leverantörernas förhandlingsstyrka är hög har de makten att sätta högre priser samt sänka 

volymen på det som skall levereras. När det finns få substitut på marknaden det vill säga när det 

endast finns ett fåtal företag och när de är mer koncentrerade än branschen i sig, som det 

producerar till eller när branschen som det producerar till inte är av avgörande vikt för 

leverantörens överlevnad blir leverantörernas förhandlingsstyrka stark. Det är således avgörande 

för ett företag ifall leverantörerna kommer dra större nytta av samarbetet eller ej.  

(Kotler et al. 2009 s. 304-305) 
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3. Metod  
Målet med denna studie är att kartlägga målpopulationens köpbeteende vid konsumtion av godis 

i lösvikt. Undersökningen måste således kunna mätas brett för att sedan generaliseras från en 

liten grupp till en stor grupp. En kvantitativ metod lämpar sig bäst då syftet är att studera en stor 

enhet eftersom den kan täcka flertalet områden i en undersökning samt utläsa attityder och 

förhållanden i den undersökta gruppen (Eliasson 2006 s. 30). För att uppnå ett större djup i 

studien kommer även en kvalitativ metod att tillämpas i form av en fokusgrupp (Johannessen & 

Tufte 2003 s. 101). 

 

En kombination av kvantitativa och kvalitativa ansatser kallas med ett gemensamt namn för 

metodtriangulering vilket är centralt i denna studie. Med triangulering menas att man studerar ett 

fenomen utifrån flera olika perspektiv genom att samla in och analysera data med hjälp av olika 

tekniker. Fördelen med metodtriangulering är att tilliten till resultatet stärks om resultaten utifrån 

de två metoderna är likartade. I denna undersökning kommer den kvalitativa metoden fungera 

som en uppföljning av den kvantitativa eftersom det är svårt att nå ett djup i undersökningen med 

endast en kvantitativ metod (Johannessen & Tufte 2003 s 77).  

 

En kvantitativ metod är förutbestämd genom att ett frågeformulär med givna frågor och 

svarsalternativ utarbetas i förväg vilket begränsar undersökningen och därigenom utgör ramen 

för den. Man får således endast svar på de frågor som ställs vilket medför att flexibiliteten i 

undersökningen blir förhållandevis liten (Johannessen & Tufte 2003, s 70). Detta kommer 

påverka studien på så sätt att ett djup blir svårt att nå men då syftet med undersökningen är att få 

en generell bild av köpbeteendet gällande godis i lösvikt så anses inte den minskade flexibiliteten 

vara av märkbar betydelse. En minskad flexibilitet kan istället utgöra en tydlig ram för 

undersökningen. Kvantitativ data kännetecknas som hårda data som genom operationaliserade 

variabler skall kunna generaliseras statistiskt. (Johannessen & Tufte 2003, s 69.) 

 

Den kvantitativa undersökningen i denna studie kommer således utföras genom en 

enkätundersökning som utförs på stan (Dahmström 2011 s. 98). Respondenterna utgörs av 

personer som kommer ut ur tre köpcentrum i Stockholms län vid olika tillfällen och tidpunkter. 

Genom att utföra undersökningen utanför ett köpcentrum vid olika tillfällen och tidpunkter så är 
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sannolikheten väldigt stor att man når flera olika kundgrupper. Eftersom godis i lösvikt inte säljs 

under samma varumärke på olika inköpsställen valdes en neutral plats ut för att utföra 

undersökningen på eftersom det annars finns en risk att det går att utläsa i resultatet var studien 

har utförts. En på stan intervju är förhållandevis enkel att utföra, den kräver inget större kapital 

samt ger en hög svarsfrekvens (Christensen et al. 2010, s 189).  

 

Den kvalitativa metoden kommer att utföras genom en fokusgrupp där syftet är att få mer 

analytiska och djupare svar från respondenterna gällande åsikter om godis i lösvikt (Dahmström 

2011 s. 418). Fokusgruppen kommer att bestå av 8 personer där det är viktigt att respondenterna 

är homogena men även att det finns en viss variation för att kunna identifiera olika uppfattningar 

i ämnet (Johannessen & Tufte 2003 s. 101). Respondenterna kommer att få svara på 15 frågor 

relaterade till deras inköpsvanor av godis i lösvikt från en tidigare förberedd intervjuguide. Målet 

är att respondenterna själva ska komma fram till varför de konsumerar som de gör samt att se hur 

dessa influeras av varandras svar (Dahmström 2011 s. 148). Syftet är även att kunna avgöra om 

de är medvetna över de val som de gör och varför de gör dessa. Detta ska i sin tur leda till en 

tydligare utvärdering av vem kunden är samt avgöra huruvida godis i lösvikt är en impulsvara 

eller inte.  

 

Egenskaperna som kommer att undersökas är bland annat demografiska, socioekonomiska, 

karaktäristiska, förväntningar, medvetenhet, kunskap, attityder, motivation, intentioner, 

personlighetskaraktäristiska samt beteende.  

 

● Demografiska och socioekonomiska innefattar exempelvis ålder, kön, utbildning samt 

yrke som oftast är kopplade till att skapa en översiktlig bild av kunden för att sedan dela 

in dem i segment.  

● Förväntningar är i många fall mycket relevanta eftersom en kunds förväntningar om en 

viss produkt kan påverka den upplevda kvalitetén.  

● Medvetenhet eller kännedom handlar om att undersöka huruvida kunden känner till ett 

visst varumärke och utifrån det dra slutsatser om man har lyckats med exponeringen av 

exempelvis olika erbjudanden.  
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● Kunskap är nästintill likvärdigt som en kunds medvetenhet till en specifik produkt. 

Skillnaden är att man vill se hur pass ingående  kunden känner till en produkt.  

● Attityder är något som studeras väldigt ingående vid marknadsundersökningar. Syftet är 

att beskriva en individs känslomässiga inställning till ett fenomen, i detta fall en produkt. 

Intresset ligger i att studera attityder då det antas påverka beteendet. Har man kännedom 

om en kunds attityd kan man anpassa erbjudanden på så sätt att “kundens uppfattning om 

värdet av erbjudandet ökar och deras benägenhet att köpa erbjudandet stärks.” 

● Motivationen förklarar varför man handlar på ett specifikt sätt. Det är en behovsrelaterad 

drivkraft som sägs inverka på beteendet eftersom det är kopplat till bland annat viljan att 

handla. Det är således även kopplat till kundens eller individens värdesystem, det vill 

säga kopplat till dennes underliggande behov och värderingar.  

● Intentioner handlar om en kunds framtida planerade beteende. Däremot visar tidigare 

studier att det inte finns något direkt samband till hur en kund anser att han eller hon ska 

bete sig och till hur denne faktiskt gör. Trots att det görs upprepade undersökningar för 

att återspegla en allomfattande bild av det framtida beteendet på marknaden.  

● Personlighetskaraktäristik är en typ av undersökningsegenskap som är relaterad till 

livsstilssätt och personlighet. Denna karaktäristik utgörs av en individs karaktärsdrag, 

aktiviteter, intressen samt värdering. Likt intentioner kan man med hjälp av information 

om en kunds personlighet förutsäga hur den kommer att bete sig i framtiden.  

● Beteendet är den variabel eller egenskap som påverkas av alla ovanstående på ett eller 

annat sätt. Det centrala är kundernas faktiska beteende gentemot hur man tror att en kund 

kommer att bete sig. Det är köpbeteendet som studeras i första hand, med andra ord hur 

inköps- och beslutsprocessen går till men också konsumtionsbeteendet som berättar hur 

produkten används. Bytesbeteendet är även ett centralt studieobjekt; när en kund väljer 

att bryta affärsrelationen och gå över till en ny leverantör. Även relationsbeteendet är 

central faktor vid studerande av beteendet då det bekräftar hur kunden förhåller sig 

gentemot företaget (Christensen et al. 2001, s. 15-18). 
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3.1. Urval 

Populationen för undersökningen är alla människor i Stockholms län som konsumerar godis i 

lösvikt. Anledningen till att valet av population föll på Stockholms län är att man utifrån studien 

kommer kunna utläsa hur konsumtion av godis i lösvikt ser ut hos invånarna i Sveriges 

huvudstad Stockholm. Vid framtida studier finns det på så sätt en möjlighet att studera eventuella 

likheter och skillnader med andra regioner.   

 

En totalundersökning skulle innebära att alla människor i Stockholms län undersöks, detta skulle 

blir för svårhanterligt och omfattande vilket istället en urvalsundersökning anses mer lämplig 

(Johannessen & Tufte 2003, s 132.). Urvalet ska representera samtliga människor i det specifika 

området som vanligtvis konsumerar godis i lösvikt.  

 

I undersökningen kommer ett icke sannolikhetsurval att tillämpas där påstana urval är den 

urvalsmetod som utifrån givna resurser anses som lämpligast. Ett alternativ hade varit att 

tillämpa ett sannolikhetsurval, det kräver dock tillgång till ett register eller dylikt för att skapa en 

urvalsram och därav blev det aldrig ett alternativ eftersom denna tillgång saknades (Christensen 

et al. 2010, s 133 ).  

 

Ett påstan urval identifieras genom att den som undersöker placerar sig på ett sådant ställe där 

enheter som är intressanta för undersökningen befinner sig. Undersökningen kommer således att 

ske utanför tre köpcentrum i Stockholms län vid olika tidpunkter och tillfällen med ett 

sammanlagt urval på 200 respondenter. 

 

Syftet med denna studie är att identifiera vem det är som konsumerar godis i lösvikt och det är 

således viktigt att undersöka så många kundgrupper som möjligt. Risken med denna typ av urval 

är att undersökaren omedvetet har lättare att fråga en viss kategori av människor medan andra 

undviks. För att undkomma denna risk kommer var femte person som kommer ut ur köpcentret 

att tillfrågas (Christensen et al. 2010 s 189). Sannolikt kommer inte var femte person vilja delta i 

undersökningen vilket då personen direkt efter tillfrågas.  
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Vid intervjun med fokusgruppen har ett urval gjorts utifrån den åldersgrupp som visats sig 

konsumera lösviktskonfektyr mest frekvent, vilket var kvinnor och män i åldrarna 21-35. 

Fokusgruppen kommer alltså innehålla en blandning av kvinnor och män, där fokuset ligger på 

åldern, då enkäten visat att av de 200 respondenterna är det denna åldergrupp som köper 

lösviktskonfektyr vid flest tillfällen. 

  

Syftet med fokusgruppen är skapa en djupare inblick från olika synvinklar samt öppna upp för 

flexibilitet och reflektion som inte går att utläsa endast med den kvantitativa metoden. Det är 

viktigt att gruppen är såväl homogen som heterogen (Johannessen & Tufte, 2003 s.101) vilket 

den blir i detta fall eftersom informanterna har det gemensamma att de konsumerar godis i 

lösvikt samt skiljs åt genom bland annat varierande sysselsättning. Det är följaktligen åldern som 

är den primära faktorn i fokusgruppen och inte faktorer som kön, civilstånd, sysselsättning, 

social klass eller utbildning, dessa kommer istället att återspeglas i analysen. Anledningen till 

detta fokus är att det genom de olika åldersgrupperna är möjligt att identifiera intressanta 

fördjupningar huruvida konsumtion av godis i lösvikt skiljer sig åt inom samma åldersintervall. 

Eftersom diskussionen inte kommer beröra kontroversiella frågor anses risken för att heta 

debatter uppstår mellan respondenterna som väldigt liten. En hetsig debatt kan påverka resultatet 

genom att det istället baseras på färdiga argument och på så sätt inte uppnår syftet med att nå en 

djupare förståelse i ämnet (Johannessen & Tufte 2003 s. 102).  

 

3.2 Datainsamling  

Undersökningen kommer att genomföras utanför tre köpcentrum placerade i Stockholms län. 

Eftersom undersökningen är ett stickprov som ska representera hela populationen är det viktigt 

att respondenterna är oberoende av varandra. Då var femte person tillfrågas anses det mer 

sannolikt att nå en större bredd istället för att exempelvis en hel familj tillfrågas (Christensen et 

al. 2010 s 189). De köpcenter som valts ut i undersökningen är Sollentuna Centrum, Farsta 

Centrum samt Gallerian (Hamngatan) då de kan anses representera hela Stockholms län. De 

aktuella köpcentren är belägna i söderort, norrort samt mitt i city och är de mest befolkade 

områdena i Stockholms län vilket gör det möjligt att nå en bred kundgrupp. Undersökningen 
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kommer således inte utföras på något köpcenter i öst eller västerort eftersom att 

befolkningsmängden är betydligt mindre där (Statistiska Centralbyrån 2011).  

 

Vidare är det viktigt att urvalet blir så varierande som möjligt så därav kommer undersökningen 

att ske vid olika tillfällen och tidpunkter eftersom det på så sätt är större sannolikhet att nå en 

större variation av kundgrupper (Dahmström 2011 s 96). De olika tidpunkterna som valts ut är 

onsdag förmiddag, fredag eftermiddag samt lördag mitt på dagen då det vid de angivna 

tidpunkterna är möjligt att nå flera olika kundgrupper. Vid de givna tidpunkterna rör det sig olika 

typer av människor på de aktuella platserna vilket gör att möjligheten att nå en stor variation av 

människor är hög. Skulle hela undersökningen endast utföras på exempelvis onsdag förmiddag är 

sannolikheten att urvalet blir missvisande och därmed inte representativt väldigt stor eftersom att 

det är svårt att nå flera olika kundgrupper vid endast en tidpunkt och ett tillfälle (Christensen et 

al. 2010 s 189).   

 

3.3 Enkäten  

Eftersom undersökningen utförs på stan kan respondenterna vara stressade och otåliga vilket gör 

det extra viktigt att frågeformuläret är okomplicerat samt lätt att tyda. Ett prestrukturerat 

frågeformulär där svarsalternativen är förutbestämda är på så sätt det lämpligaste alternativet 

eftersom det är enkelt för respondenterna att fylla i det alternativ som passar bäst in på dem 

(Johannessen & Tufte 2003 s 150). På några frågor finns dock ett öppet alternativ där 

respondenten kan ange ett specifikt svar om något av alternativen inte upplevs stämma överens 

med denne (Dahmström 2011 s 158). Dessa frågor är av sådan karaktär att det kan återfinnas 

möjliga alternativ som inte täcks av de befintliga svarsalternativen och således är intressanta för 

studiens resultat (Christensen et al. 2010 s 155). 

 

Fördelen med ett prestrukturerat frågeformulär är att man minskar risken för bortfall eftersom 

respondenterna sannolikt svarar på alla frågor i enkäten, då de inte ställs särskilda krav på 

respondenternas intresse och tid jämfört med öppna svarsalternativ. (Dahmström 2011 s 158)  
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När en enkät utformas är det viktigt att ta ställning till graden av standardisering och graden av 

strukturering. Enkäten i denna studie är standardiserad då frågorna är formulerade på samma sätt 

till samtliga respondenter samt står i en viss ordning eftersom det är viktigt att alla 

respondenterna svarar på identiska frågor för att resultatet ska kunna generaliseras (Christensen 

et al. 2010 s 138).  

 

3.4 Intervjuguide 

Upplägget av intervjuguiden som kommer att användas i den kvalitativa delen av 

undersökningen, kommer att innehålla en strukturerad lista med frågor i en viss ordningsföljd 

som informanterna ges chans att svara på. Målet är att frågorna ska innehålla en naturlig 

progression med viss överlappning mellan ämnena, som slutligen ska bestå av en uppsättning 

överordnade ämnen. Det är således viktigt att guiden följs och att man inte avviker från frågorna, 

dock är det acceptabelt att att hoppa över ämnen som redan har behandlats. (Johannessen & 

Tufte 2003 s. 103 ) 

 

3.5. Bortfall 

Vid val av urvalsmetod måste eventuella fel och brister som kan påverka resultatet och dess 

generaliserbarhet beaktas (Christensen et al. 2010 s. 110). Vid undersökningar är det svårt att få 

alla potentiella respondenter att svara på frågorna vilket leder till ett bortfall av respondenter 

(Johannesen & Tufte 2003 s. 136). Bortfall är en typ av felkälla som är viktig att uppmärksamma 

eftersom ett stort bortfall kan riskera att ge ett snedvridet resultat på undersökningen. Partiellt 

bortfall är den bortfallstyp som kan påverka denna typ av studie samt ge ett snedvridet resultat. 

Frågorna i undersökningen berör dock inte några känsliga ämnen varför risken för att 

respondenterna inte fullföljer enkäten är förhållandevis liten (Dahmström 2011 s. 355). 
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3.6. Reliabilitet och Validitet  

Genom att tillämpa ett icke-sannolikhetsurval finns det alltid en risk att resultatet inte kan 

generaliseras till målpopulationen vilket gör att resultatet kan bli snedvridet (Christensen et al. 

2010 s. 129). Det är således viktigt att undersökningens data samt dess insamlingssätt är 

tillförlitligt (Johannesen & Tufte 2003 s. 28). 

 

Ett icke-sannolikhetsurval kan aldrig bli slumpmässigt eftersom att man inte känner till 

sannolikheten för att de faktiskt intervjuade respondenterna blir utvalda (Dahmström 2011 s. 98). 

Reliabiliteten berör huruvida resultatet stämmer överens med verkligheten. Den kan testas 

genom att en upprepning av undersökningen utförs vid ett eller flera tillfällen. Ju mer likartade 

resultat, desto högre reliabilitet på undersökningen vilket även ger förutsättningar för en hög 

validitet (Eliasson 2006 s. 14-16).  

 

Validitet berör huruvida undersökningen mäter det den är avsedd att mäta (Eliasson 2006 s.16) 

Validitet kan delas in i inre, yttre samt begreppsvaliditet. Den yttre validiteten är den del som kan 

ifrågasättas i denna typ av undersökning eftersom den berör generaliseringen från urval till 

population (Johannessen & Tufte 2003 s. 47 och 240). Ett icke-sannolikhetsurval är alltid ett hot 

mot den yttre validiteten vilket även i denna studie.  

 

Vid intervjuer finns det alltid en risk för intervjuareffekter. Vid utformningen av enkäten har 

hänsyn tagits till detta genom att formulera konkreta och tydliga frågor för att inte framkalla 

otydligheter som gör att respondenten skall behöva fråga om hjälp (Dahmström 2011 s.102). 

Gällande intervjun med fokusgruppen så kommer den utformas efter en intervjuguide där 

intervjuaren håller en låg profil för att låta respondenterna diskutera fritt. Guiden kommer följas 

med en viss flexibilitet där det är möjligt att hoppa över ämnen som redan har behandlats. 

Intervjun kommer även att spelas in för att minska risken för att respondenterna blir distraherade 

av intervjuaren (Johannesen & Tufte 2003 s. 103).  
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4. Empiri  
Följande del är en redogörelse av den enkätundersökning samt gruppintervju som har 

genomförts. Enkätredogörelsen presenteras i form av diagram med korta förklaringar vad 

respektive diagram visar, för att bidra till en tydlig överblick hur fördelningen sett ut gällande de 

olika frågor som respondenterna besvarat. Den kvalitativa undersökningen, det vill säga 

fokusgruppen, kommer att redovisas genom flytande text och ses som ett komplement till 

enkätundersökningen för att bidra med en djupare förståelse i ämnet.   
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4.1 Redogörelse av enkätundersökningen 

Följande del visar en redogörelse av enkätundersökningens resultat. Det totala antalet 

respondenter var 200 stycken kvinnor respektive män. Strukturen på de diagram som presenteras 

i detta avsnitt är cirkeldiagram där den procentuella fördelningen tydligt går att utläsa. I kaptiel 

10 är det möjlig att studera studiens resultat utifrån stapeldiagram där det exakta antalet 

respondenter utifrån respektive åldersgrupperna redovisas mer ingående.  

 

 

 

Diagram 1. Det totala antalet respondenter som deltog i undersökning. 113 kvinnor samt 87 män.  
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Sysselsättning 
 

 

 
Diagram 2. Den procentuella fördelningen av de manliga respondenternas sysselsättning. 

 

 

 

 
Diagram 3. Den procentuella fördelningen av de kvinnliga respondenternas sysselsättning. 
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Händer det att du köper godis i lösvikt? JA! 

 
Diagram 4. Den procentuella åldersfördelningen på det totala antalet kvinnliga respondenter i 

undersökningen som köper godis i lösvikt.  

 
Diagram 5.  Den procentuella åldersfördelningen på det totala antalet manliga respondenter i 

undersökningen som köper godis i lösvikt. 
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Hur ofta köper du godis i lösvikt? 
 

 

Kvinnor 

 10-15 år 

4st 

16-20 år 

22 st 

21-35 år 

45 st 

36-50 år 

18 st 

51-65 år 

16 st 

65+ år 

8 st 

1 gång/dag - 5 % 4 % - - - 

1-3 ggr/v - 23 % 29 % 11 % 13 % 13 % 

Mer än 3 ggr/v - - 2 % - - - 

1-3 ggr/mån 75 % 64 % 53 % 83 % 56 % 63 % 

1 gång per år 25 % 9 % 7 % 6 % 19 % 13 % 

Bortfall - - 5 % - 12 % 11 % 

 

Tabell 1. Den procentuella fördelningen på de respektive åldersgruppernas köpfrekvens.  

 

 
Diagram 6. Den procentuella fördelningen av det totala antalet kvinnliga respondenters 

köpfrekvens. 
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Hur ofta köper du godis i lösvikt? 
 

 

Män 

 10-15 år 

4st 

16-20 år 

16 st 

21-35 år 

28 st 

36-50 år 

13 st 

51-65 år 

15 st 

65+ år 

11 st 

1 gång/dag - - - - 7 % - 

1-3 ggr/v - 19 % 11 % 23 % 13 % - 

Mer än 3 ggr/v 25 % - 7 % 15 % 13 % - 

1-3 ggr/mån 50 % 69 % 54 % 62 % 40 % 72 % 

1 gång per år 25 % 13 % 7 % - 27 % 18 % 

Bortfall - - 21 % - - - 

 

Tabell 2. Den procentuella fördelningen på de respektive åldersgruppernas köpfrekvens. 

 

 
Diagram 7. Den procentuella fördelningen av det totala antalet manliga respondenters 

köpfrekvens. 
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Varför köper du godis i lösvikt? 
 

 

 

Diagram 8. Den procentuella fördelningen av de kvinnliga respondenternas huvudsakliga orsaker 

till inköp av godis i lösvikt.  

 

 
Diagram 9. Den procentuella fördelningen av de manliga respondenternas huvudsakliga orsaker 

till inköp av godis i lösvikt. 
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Vid vilka situationer eller tillfällen köper du godis i lösvikt? 
 

 

 

Diagram 10. Den procentuella fördelningen över de situationer och tillfällen som de kvinnliga 

respondenterna köper godis i lösvikt.  

 

 

Diagram 11. Den procentuella fördelningen över de situationer och tillfällen som de manliga 

respondenterna köper godis i lösvikt. 
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När du köper godis i lösvikt, till vem köper du? 
 

 

 

Diagram 12. Den procentuella fördelningen över till vem eller vilka de kvinnliga respondenterna 

köper godis i lösvikt. 

 

 
Diagram 13. Den procentuella fördelningen över till vem eller vilka de manliga respondenterna 

köper godis i lösvikt. 
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Hur långt i förväg planerar du dina inköp? 
 

 
Diagram 14. Den procentuella fördelningen över var de kvinnliga respondenterna gör sina inköp 

av godis i lösvikt.  

 

 

 

Diagram 15.  Den procentuella fördelningen över var de manliga respondenterna gör sina inköp 

av godis i lösvikt.  
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Är det viktigt vilket märke du köper ifrån? 

 

Diagram 16. 2/3 av det totala antalet kvinnliga respondenter anser det  är viktigt vilket 

varumärke eller företag som står bakom godis i lösvikt.  

 

 

 

 10-15 år 

4st 

16-20 år 

22 st 

21-35 år 

45 st 

36-50 år 

18 st 

51-65 år 

16 st 

65+ år 

8 st 

Ja  32 % 38 % 39 % 25 % 13 % 

Nej 100 % 68 % 58 % 61 % 63 % 75 % 

Bortfall   4 %  12 % 12 % 

 

 

Tabell 3. Visar den procentuella fördelning över respektive ålderspann bland kvinnorna gällande 

varumärkets betydelse. Tabellen visar att de som anser att varumärket har störst betydelse är i 

36-50 års åldern, medan de som anser att det inte har någon betydelse är i 10-15 års åldern.  
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Är det viktigt vilket märke du köper ifrån? 

 

Diagram 17. 2/3 av det totala antalet manliga respondenter anser det  är viktigt vilket varumärke 

eller företag som står bakom lösviktsgodis.  

 

 

 10-15 år 

4st 

16-20 år 

16 st 

21-35 år 

28 st 

36-50 år 

13 st 

51-65 år 

15 st 

65+ år 

11 st 

Ja - 44 % 36 % 46 % 20 % 18 % 

Nej 100 % 56 % 43 % 54 % 73 % 73 % 

Bortfall - - 21 % - 7 % 9 % 

 

Tabell 4. Visar den procentuella fördelningen över respektive ålderspann bland männen gällande 

varumärkets betydelse. Tabellen visar att de som anser att varumärket har störst betydelse är i 

36-50 års åldern, medan de som anser att det inte har någon betydelse är i 10-15 års åldern. 
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Om du har möjlighet, går du alltid till samma inköpsställe? 

 

Diagram 18.  Majoriteten av de kvinnliga respondenterna tar sig inte till ett speciellt inköpsställe 

vid inköp av godis i lösvikt.   

 

 

 

 

 

10-15 år 

4st 

16-20 år 

22 st 

21-35 år 

45 st 

36-50 år 

18 st 

51-65 år 

16 st 

65+ år 

8 st 

Ja - 41 % 27 % 28 % - - 

Nej 100 % 59 % 69 % 72 % 88 % 88 % 

Bortfall - - 4 % - 12 % 12 % 

 

 

Tabell 5. Den procentuella fördelningen av respektive åldergrupp gällande inköpsstället. 

Tabellen visar att kvinnor i åldrarna 16-20 år går till samma inköpsställe om de har möjlighet, 

medan kvinnor i 10-15 års ålder inte gör det, trots att möjlighet finns.  

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

Om du har möjlighet, går du alltid till samma inköpsställe? 

 

Diagram 19.  Majoriteten av de manliga respondenterna tar sig inte till ett speciellt inköpsställe 

vid inköp av godis i lösvikt.   

 

 

 

 10-15 

4st 

16-20 

16 st 

21-35 

28 st 

36-50 

13 st 

51-65 

15 st 

65+ 

11 st 

Ja 50 % 38 % 18 % 31 % 33 % 55 % 

Nej 50 % 63 % 61 % 69 % 60 % 36 % 

Bortfall -  - 21 % - 7 % 9 % 

 

 

Tabell 6. Den procentuella fördelningen av respektive åldergrupp gällande inköpsstället. 

Tabellen visar att män i åldrarna 65+ tar sig till samma inköpsställe om de har möjlighet, medan 

män i åldern 36-50  inte gör det, trots att möjlighet finns. 
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Var köper du godis i lösvikt? 

 

 

Diagram 20.  Majoriteten av de kvinnliga respondenterna gör sina inköp av godis i lösvikt i 

matvarubutiker. 

 

Diagram 21.  Majoriteten av de manliga respondenterna köper även de i huvudsak godis i lösvikt 

i matvarubutiker.  
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Hur mycket är du villig att betala för godis i lösvikt? 
 

 

 
Diagram 22. Den procentuella fördelningen utifrån vilket pris de kvinnliga respondenterna är 

villiga att betala för godis i lösvikt. 

 

 
Diagram 23. Den procentuella fördelningen utifrån vilket pris de manliga respondenterna är 

villiga att betala för godis i lösvikt. 
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Köper du alltid samma smak/sorter? 
 

 
 

Diagram 24. Majoriteten av de kvinnliga respondenterna köper alltid samma sorter. 

 

Diagram 25. Majoriteten av de manliga respondenterna köper alltid samma sorter. 
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Vilka märken/företag inom lösviktsgodisbranschen känner du till? 

 

Diagram 26. De kvinnliga respondenternas kännedom av aktörer på lösviktsgodis marknaden. 

Det mest kända företaget är Karamellkungen.  

 

Diagram 27. Ett bortfall på 20 st uppkom då dessa antog att ovanstående företag eller märken 

även är lösviktsgodis aktörer.  
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Vilka märken/företag inom lösviktsgodisbranschen känner du till? 

 

Diagram 28. De manliga respondenternas kännedom av aktörer på lösviktsgodis marknaden. Det 

mest kända företaget är även här Karamellkungen.  

 

Diagram 29. Ett bortfall på 10 st uppkom då dessa antog att ovanstående företag eller märken 

även är lösviktsgodis aktörer.  

 

 



48 

 

4.2 Redogörelse av gruppintervjun   

Då det inte finns någon standardform för hur resultatet ska redovisas utgör forskarens uppgift att 

identifiera olika perspektiv och sammanhang för att strukturera upp intervjun, detta för att bidra 

till en global förståelse och för att belysa specifika ämnen. Detta kallas för kodning enligt Winter 

Jörgensen och Phillips (2000). Gruppintervjuredogörelsen kommer således att redovisas likt 

upplägget som gjordes vid intervjun.  

 

4.2.1 Steg 1 - Introduktion 

Åldersintervallet bland informanterna var 21-28 år och samtligas sysselsättning var studier med 

undantag för en person som arbetade. Gällande varför de valde godis i lösvikt framför annan 

konfektyr uppkom tre generella orsaker; möjlighet till kombinering av olika sorter, det relativt 

billiga priset samt utbudsvariationen. Deltagarna diskuterade gemensamt fram att dessa tre 

orsaker antas vara de tyngsta faktorerna till val av godis i lösvikt bland konsumenter. Beträffande 

favoritsmak var (salt) lakrits och surt de populäraste, medan endast två informanter föredrog 

choklad och gelé.  

 

4.2.2 Steg 2 - Diskussion 

Det andra stegets syfte i gruppintervjun var en diskussion om godis i lösvikt generellt. Här fick 

deltagarna några rubriker som de skulle diskutera sinsemellan.  

 

Smak 

Först fick deltagarna provsmaka på de fyra vanligaste smakerna; gelé, lakrits (salt), choklad och 

surt. Det första ämnet deltagarna tog upp var den specifika smaken av lakrits och varför det anses 

vara en populär smak av många svenskar såväl som skandinaver.  

 

“Lakrits har en väldigt speciell och specifik smak, den är dominerande och av den anledningen 

kan den föredras av vissa, men inte alla”.  

 

“Det är en manlig smak, liksom vuxen- godis på något sätt...”  
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“Till skillnad från exempelvis gelé som kommer i olika former och smaker, är lakrits bara EN 

smak”.  

Genom den muntliga diskussionen kom deltagarna fram till att gelé och choklad antagligen är de 

populäraste smakerna bland svenska konsumenter. Informanterna fick sedan chansen att 

individuellt poängsätta de sorter som de ansågs tro vara populärast bland svenska konsumenter. 

På en skala 1 till 4, där 1 är minst populärt och 4 mest populärt. Övningens syfte var att bevisa 

om diskussionens slutsats var giltig, vilket den alltså inte visade sig vara i detta fall. De olika 

sorterna fick följande poäng: choklad 23 poäng, surt 21 poäng, lakrits (salt) 18 poäng och gelé 

endast 14 poäng. Detta visar att det som egentligen diskuterades inte var hållbart.  

 

 

Konsumenten 

Vid frågan vem är konsumenten ansåg gruppen att det främst är barnfamiljer som köper godis i 

lösvikt, men att de inte nödvändigtvis köper mest. Barnfamiljer har ett annat synsätt på godis, det 

är en attraktion för främst barnen samt en rutinsak att alltid köpa lördagsgodis, medan övriga 

konsumenter köper godis i lösvikt när de helt enkelt är sugna. Utöver barnfamiljer diskuterade 

informanterna fram att de borde vara främst ungdomar som är den huvudsakliga konsumenten av 

godis i lösvikt. 

  

“Det har att göra med när man handlar, jag tror att nästintill ALLA köper lösgodis, men att det 

är barnfamiljerna som gör det regelbundet och därför blir de den vanligaste kunden.”  

 

“Högstadiekidsen har väl en vana att köpa det på väg hem från skolan, medan äldre köper det 

när de helt enkelt är sugna eller ska göra något speciellt, till exempel gå på bio eller plugga”.  
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Förpackning och hygien 

När barnfamiljer kom på tal, fortsatte diskussionen vidare kring varför godis i lösvikt ibland väljs 

bort framför förpackat godis.  

 

“Det går snabbare att köpa ett färdigpaketerat paket med godis, när man har bråttom, istället 

för att stå och försöka välja vad man är sugen på i detta nu”. 

 

“Jag tar bara godis från de översta lådorna för jag vet att lådorna längst ned är kontaminerade 

med barnbaciller!” 

 

Det intressanta med diskussionen var, att trots vetskapen att någon kan ha kletat med sina fingrar 

på just det godis som man är beredd att köpa, skulle samtliga deltagarna köpa godiset ändå om 

begäret var tillräckligt starkt. 

 

 “Man får hitta olika knep, till exempel ta det godiset som ligger längst in i lådan. Men å andra 

sidan, vet man inte hur länge det har legat där eller när det byttes ut”.  

 

Inköpsplatsen 

“Jag tror att det är platsen som avgör om man är sugen eller inte, ser jag godiset i butiken och 

det ser trevligt ut med mycket att välja mellan så kommer jag köpa, till skillnad från en butik som 

är lite sunkig med extra pris på godiset”.  

 

Gällande extrapriser så var gruppen oense om det faktiskt har en inverkan på köpbeteendet. 

Vissa menade att man helt enkelt avstår från köp då varningsklockar varnar för gammalt godis 

med utgående bäst före datum. Medan en del av informanterna ansåg att ju billigare desto bättre.  

När deltagarna blev tillfrågade om de alltid köper godis i lösvikt på ett och samma ställe, svarade 

samtliga med undantag för en, att de köper godis där de råkar befinna sig. Den person som alltid 

gick till samma butik uttryckte följande åsikt: 

 

“Eftersom jag äter godis väldigt ofta ser jag en skillnad mellan butikerna. Jag går alltid till 

Filmkväll för jag vet att de har det jag vill ha och när jag är sugen på något nytt så brukar de 
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byta eller ta in nya ovanliga smaker som jag ännu inte provat. De tillgodoser mina varierande 

eller ibland traditionella godisbehov, precis som en matvarubutik tillgodoser sina kunder med 

rabatter eller extrapriser.” 

 

De övriga informanterna menade att det inte alls spelar någon roll eftersom godis i lösvikt inte är 

en standardvara, utan snarare än nu-är-jag-sugen-vara.  

 

4.2.3. Steg 3 - Påståenden 

Inför det tredje steget fick samtliga deltagare tre stycken skyltar. Med dessa skyltar skulle de visa 

om de höll med eller inte på en rad olika påståenden relaterat till godis i lösvikt. De deltagare 

som ville bidra med en åsikt till varför de har svarat som de har fick chans att göra det.  

     

De påståenden som togs upp är följande:  

Godis är... 

… bara för barn  Samtliga höll med 

… äckligt (ohygieniskt)  Samtliga höll inte med 

… något som bara finns i Sverige 6 stycken höll inte med, 2 stycken visste inte 

“Det finns säkert i vissa länder men utomlands 

äter man hellre kakor på grund av värmen 

(godis smälter). Dessutom är man nog nöjd 

med sitt vin, inte i behov av socker som man är 

i Sverige.” 

Förslag på andra länder som delgarna tror att 

lösviktsgodis finns i: Tyskland, Frankrike, 

Belgien, USA 

 

Svenskar äter mest godis i världen!  6 stycken höll med, 2 stycken visste inte 

… är ohälsosamt   Samtliga höll med 

… är gott  Samtliga höll med 



52 

 

… beroende framkallande  3 stycken höll med, 4 stycken höll inte med, 1 

visste inte.  

“Varför tror du inte att det är 

beroendeframkallande? - Det finns inget 

nikotin eller så, möjligt eftersom det finns 

socker men inte säkert.” 

… lätt att köpa  Samtliga höll med 

... är dyrt 3 stycken höll med, 5 höll inte med 

… innehåller kemikalier  3 stycken höll med, 5 stycken visste inte 

“Man vet att det inte är bra för en, men man 

struntar i det och köper ändå.” 

 

… äts av fler kvinnor än män   4 stycken höll med, 2 stycken höll inte med,  

3 stycken visste inte 

“Kvinnor verkar alltid vilja ha sött medan män 

föredrar chips eller nötter till en kall öl”.  

 

… är nyttigare än chips 1 person höll med, 4 stycken höll inte med, 3 

stycken visste  

inte.  

“Det passar bättre med chips än godis i vissa 

lägen, som typ fester, godis och en öl smakar 

ju inget vidare ihop...” 

 

Vid vilka tillfällen överlag köper Ni godis i 

lösvikt? 

“Bakissöndag, tentaplugg, film, resa, helg.” 

 

… Karamellkungen är den    

enda aktören på marknaden 

 

Ingen höll med! 
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4.2.4 Steg 4 - Varumärkeskännedom 

Det fjärde och sista steget i gruppintervjun handlade om att ta reda på hur pass kunniga 

deltagarna var över vilka aktörer som agerar på den svenska konfektyrmarknaden idag. En rad 

lappar med befintliga aktörer tillsammans med påhittade företag sattes upp på en väg, därefter 

fick samtliga deltagare tre stycken klistermärken att sätta under de namn som de trodde eller 

visste faktiskt existerar på marknaden. Detta skulle göras under tystnad, vilket innebar att de inte 

fick prata med varandra. Syftet var att de skulle tänka själva och utgå från sin egen medvetenhet.  

De företagsnamn som sattes upp var följande:  

 

 

 

Siffrorna bredvid namnen redovisar hur många 

klistermärken vardera varumärke fick. Utifrån 

detta kan det utläsas att samtliga deltagare kände 

till Karamellkungens existens. Vissa av namnen 

var som sagt påhittade, medan vissa som 

exempelvis Godismonstret togs med i syfte att 

förvirra deltagarna och få de att tänka till 

huruvida även detta är en aktör som driver 

handel eller bara är en butik. Som synes rådde 

en viss förvirring bland deltagarna huruvida 

matvarubutiker bedriver sin egen handel eller 

inte.  

 

 

 

 

 

 

Karamellkungen 8 

Smått & Gott 3 

Godisprinsen 3 

Hemköpsgodis 3 

Karamellprinsen 2 

Drömkaramell 1 

Leaf 1 

ICA – godis 1 

Konsum/ Coop- godis 1 

Karamellsmäll 1 

Godismonstret 0 

Karamellmonstret 0 

Toms Lösviktsgodis 0 

Drömgodis 0 
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5. Analys 
Följande del redovisar ingående analyser utifrån studiens resultat som i sin tur skall bidra till en 

slutdiskussion om hurvida godis i lösvikt är en impuls eller lojalitetsvara samt identifiera vem det 

är som köper godis i lösvikt mest frekvent. Vidare kommer rekommendationer utformade utifrån 

forskarnas perspektiv att redovisas.  

 

5.1 Den avgörande processen vid inköp av lösviktskonfektyr 

Den klassiska köpbeslutsprocessen menar att kunden först ska genomgå en problemupptäckt. 

Denna upptäckt visar i diagram 14-15 sker oftast inne i butiken, det vill säga när suget plötsligt 

slår till (se även närmare i diagram 10-11). Vidare går det även att utläsa att de flesta 

respondenterna inte planerar sina inköp av godis i lösvikt i förväg vilket indikerar och bekräftar 

att upptäckten sker tätt inpå beslutet; nu ska jag köpa godis! Kotler menar att 

köpbeslutsprocessen inte nödvändigtvis kräver kronologisk ordning och att kunden i sina 

individuella beslut och val ibland kan hoppa över eller byta plats på de olika stegen.  

 

Det andra steget i köpbeslutsprocessen är informationssökandet. Här syns en tydlig indikering på 

att vid inköp av godis i lösvikt sker inget informationssökande utan det handlar snarare om den 

informationen som finns på plats som är avgörande vid köp (se diagram 10-11). Exempelvis, hur 

ser godiset ut; tilltalande eller inte?, är priset acceptabelt?, är utbudet tillfredsställande samt är 

man tillräckligt sugen eller i behov av det? Alla dessa faktorer är information som kunden tar 

med i beaktning vid ett beslutsfattande innan inköp av godis i lösvikt. Det är alltså inget som 

indikerar på att kunden väljer att gå till andra butiker i närheten för att jämföra dessa faktorer 

vilket syns tydligt i diagram 14-15, som går in på det tredje steget som handlar om utvärdering 

av alternativ. Diagram 18 och 19 visar att inköpsplatsen inte är avgörande för val av 

lösviktskonfektyrköp. En skillnad på ca 10 % mellan kvinnor och män indikerar på att männen 

anser att platsen är viktig, till skillnad från kvinnor som inte anser detta. Tabell 5-6 visar att 

kvinnor i åldrarna 16-20 år går till samma inköpsställe om de har möjlighet, medan kvinnor i 10-

15 års åldern inte gör det, vilket kan tyda på deras unga ålder. Bland männen är det 

åldersgruppen 65+ som tar sig till samma inköpsställe, vilket antagligen kan bero på en 

bekvämlighetsfråga, med tanke på deras ålder där de väljer den plats som de är vana vid samt 
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ligger närmast till hands. Det skulle kunna antas att de män som går till samma inköpsställe är 

lojala mot butiken i sig, men det finns inget som tyder på att de är lojala mot varumärket som 

producerar godis i lösvikt. Män i 36-50 års ålder är den åldersgrupp som är mest flexibel och inte 

går till samma plats utan snarare går till den plats som finns tillgänglig när sötsug uppstår.  

 

Denna observation kan tyda på att de kunder som går till samma inköpsställe har utvärderat de 

olika alternativen som finns och är medvetna om vad som erbjuds på de olika platserna. Dessa 

kunder kan därmed antas vara medvetna kunder som gör medvetna val och utför därmed inte 

impulsköp. Genom att göra medvetna val genom att gå till samma inköpsställe gång på gång så 

är kunden ute efter något specifikt, något som den ena platsen erbjuder som andra inte gör. Vad 

det beror på kan återspeglas i ett antal olika faktorer, som platsen i sig, priset, utbudet eller annat. 

Utifrån gruppintervjun ansågs det att hur butiken eller platsen exponeras är en viktig faktor för 

inköp. Informanterna menade att hur butiken sköts och hur godiset ser ut påverkar huruvida 

inköp sker eller inte. Det framkom även att när medvetna val görs så tas fler faktorer med i 

beaktning än vid impulssituationer.  

 

Beslutet som är det fjärde steget i köpbeslutsprocessen är det steg som är avgörande om kunden 

väljer att köpa produkten eller inte. Som tidigare nämnt går det att anta att ju tätare inpå beslutet 

tas på problemupptäckten desto troligare att det är en impuls, snarare än ett planerat och 

genomtänkt beslut, se diagram 14-15. Nedanstående bild visar hur köpbeslutsprocessen kan 

ändras.  
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Figur 1: Den klassiska köpbeslutsprocessen (Kotler et al. 2009 s 247) 

 
 

Figur 2: Köpbeslutsprocessen i omvänd ordning 

 

Det sista steget i Kotlers köpbeslutsprocess är efterköpsbeteendet. Detta steg talar om kunden är 

nöjd med produkten eller köpet och huruvida kunden kommer att återkomma till samma 

inköpsplats eller köpa från samma märke i framtiden. Gällande lösviktskonfektyr går det att 

utifrån diagram 16-17 utläsa att märket inte spelar någon roll för majoriteten av varken kvinnor 

eller män. Däremot utifrån tabell 3 och 4 går det att se en viss skillnad mellan åldersgrupperna. 

Kvinnor och män i åldrarna 36-50 anser att märket har störst betydelse bland alla åldergrupper, 

medan den yngsta åldergruppen inte ser någon betydelse i varumärket. Det är dock viktigt att 

klargöra att majoriteten av alla respondenter inte ser någon betydelse i valet av märke. Likt är 

inköpsplatsen inte heller viktig vid köp av konfektyr i lösvikt. Baserat på detta kan man anta att 

kunders efterköpsbeteende visar en brist i lojalitet då majoriteten varken bryr sig om märket eller 

inköpsplatsen vid köp av lösviktskonfektyr. Dock, behöver detta inte innebära att kunden 

nödvändigtvis är medveten om vilka val den gör gällande inköp av godis i lösvikt. Som tidigare 

diskuterats är kunden snarare lojal till butiken än märket. Kundernas omedvetenhet kring vilka 

aktörer som agerar på marknaden bekräftar detta, se diagram 26-29.   
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5.2 Pris, plats, produkt och påverkan 

Syftet med denna studie är att studera huruvida varumärkeslojalitet förekommer i samband vid 

inköp av godis i lösvikt eller om kunden upplever godis i lösvikt som en impulsvara. 

Marknadsmixens fyra P är således intressanta att studera i samband med en undersökning av 

detta slag.  

 

Idag ligger priset på godis i lösvikt på ca 7,99 kr/hg eller högre. Det är således intressant att 

undersöka huruvida kunden upplever priset som acceptabelt eller om det förekommer missnöje 

med det. I diagram 42 (se bilaga) kan det konstateras att de kvinnliga respondenterna som 

tillfrågats är tillfredsställda med det existerande priset på godis i lösvikt på marknaden idag. 

Bland männen förekommer det större variation gällande åsikter om priset på godis i lösvikt där 

det går att utläsa en jämnare fördelning bland de givna alternativen (se diagram 43 i bilagan). Det 

är intressant att utläsa att det är fler respondenter såväl manliga som kvinnliga som är villiga att 

betala 10 kr/hg eller mer än upp till 3,99 kr/hg. Priset är således inte den avgörande faktorn vid 

inköp av godis i lösvikt då det tyder på att kunden köper godis oavsett pris speciellt vid 

oplanerade situationer som impulsköp. Resultatet visar vidare att totala antalet respondenter 

huvudsakligen köper godis i lösvikt i matvarubutiker (diagram 20-21) där priset i stor 

utsträckning ligger på 7,99 kr/hg.    

 

Genom att studera huruvida kunden vid möjlighet väljer ett speciellt inköpsställe är det möjligt 

att utläsa om det förekommer varumärkeslojalitet vid inköp av godis i lösvikt. Resultatet utifrån 

diagram 18-19 visar tydligt att majoriteten av såväl männen som kvinnorna inte väljer att ta sig 

till ett speciellt inköpsställe även fast det har möjlighet. Detta tyder på att det inte förekommer 

någon varumärkeslojalitet vid inköp av godis i lösvikt då kunden helt enkelt köper godis från det 

varumärke som erbjuds på den plats som kunden befinner sig. Utifrån tabell 5 går det att utläsa 

att utav de tillfrågade kvinnliga respondenterna är det ett fåtal i ålder 16-20, 21-35 samt 36-50 

som faktiskt tar sig till ett speciellt inköpsställe medan de tillfrågade kvinnorna i ålder 10-15, 51-

65 samt 65 eller äldre inte gör det. Tittar man istället på den manliga fördelningen går det att 

utläsa en större bredd och variation på svarsfrekvensen. Tabell 6 visar således att av de 

tillfrågade manliga respondenterna så har ett antal män från varje åldersintervall svarat att de 

faktiskt går till ett speciellt inköpsställe om de har möjlighet. Slutsatsen som man kan dra utifrån 
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det är att det förekommer mer varumärkeslojalitet bland männen än bland kvinnorna gällande 

godis i lösvikt.  

 

Påverkan är den del av marknadsmixen som används för att få kunden att nå ett slutgiltigt köp. 

Idag använder sig företag av faktorer som reklam och PR, direktmarknadsföring, försäljare et 

cetera. Lösviktsgodis är ingen produkt som marknadsförs specifikt via reklam utan det är istället 

när matvarubutiker som till exempel Hemköp och ICA gör reklam för sig själva som eventuella 

erbjudanden på godis i lösvikt publiceras. Dock kan media ha en stor inverkan på hur godis 

uppfattas, exempelvis menar Marcus Claude att människohälsan har blivit ett allt mer exponerat 

fokus för konsumenter, som tar detta i beaktning vid inköp och därmed istället skulle kunna välja 

ett hälsosammare alternativ framför godis i lösvikt. Dock verkar media inte ha en tillräckligt 

stark inverkan på kunder gällande just lösviktskonfektyr eftersom undersökningen visar att godis 

ändå konsumeras. Detta bekräftas även av Gunnar Sörbring i artikeln Svenskarna äter mest godis 

i världen.  

 

När matvarubutikerna erbjuder extrapriser på godis i lösvikt syns det ofta med stora affischer 

utanför butiken eller med stor text i reklambladen eftersom det lockar till sig kunden. I diagram 

10 redovisas det vid vilka situationer och tillfällen de kvinnliga respondenterna i undersökningen 

köper godis i lösvikt och under alternativet annat har ett fåtal kvinnor svarat att de sker vid 

extrapriser som i detta fall kan ses som en slags påverkan. Bland de manliga respondenterna var 

det ingen som berörde extrapriser utan bland männen var det plötsliga suget den avgörande 

faktorn till inköp av godis i lösvikt (diagram 11). Det går vidare att se i diagram 42 (kvinnor) och 

diagram 43 (män, se bilaga) att båda könen är villiga att betala ett lite högre pris för godis i 

lösvikt samt att vid gruppintervjun så var majoriteten av dem eniga om att deras inköp av godis i 

lösvikt inte förändras vid extrapriser. Flera av intervjudeltagarna menade även att de vid 

extrapriser på godis i lösvikt började fundera över om det ibland kan ha att göra med att godiset 

börjat bli gammalt.   

  

Företaget kan även påverka kunden genom bland annat val av hyllplacering och utbud. I 

matvarubutiker är godis i lösvikt alltid placerat i närheten av kassorna vilket kommer påverka 

kunden till oplanerade inköp. I undersökningen visade det sig att majoriteten av såväl de 
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kvinnliga tillfrågade respondenterna som de manliga faktiskt inte planerar sina inköp före det 

kommit in i butiken (diagram 14-15) vilket betyder att godis i lösvikt kan anses som en 

impulsvara. 

 

Eftersom lösviktsgodiset säljs i just lösvikt finns det alltid möjlighet att provsmaka (även fast det 

inte är önskvärt) vilket kan ses som en faktor som påverkar till köp. Vid konsumtion av godis i 

lösvikt skapas ingen specifik relation mellan kund och försäljare, eftersom försäljaren ofta är ett 

butiksbiträde som inte har något intresse i det som säljs och på så sätt inte kommer påverka 

kunden till köp. Det kan således vara en förklaring till att kunden även vid möjlighet inte väljer 

ett speciellt inköpsställe vid inköp av godis i lösvikt utan istället köper det vid närmaste 

existerande inköpsställe (diagram 18-19). 

  

Det är även intressant att studera till vem du köper vid inköp av godis i lösvikt eftersom även det 

kan påverka kunden vid olika situationer. Bland kvinnorna var det mest förekommande 

alternativet till mig själv alternativt till hela familjen där till mig själv var det mest 

förekommande av de två. Kvinnor i åldern 36-50 var de som i första hand köper till hela familjen 

före till sig själva (diagram 12). De manliga tillfrågade respondenterna i undersökningen följer 

samma mönster som kvinnorna, det vill säga köper i första hand till mig själv men även till hela 

familjen (diagram 13). De respondenter som svarat att de främst köper godis i lösvikt till sina 

barn medgav att det i vissa fall är av anledningen att få tyst på dem vilket kan leda till oplanerade 

inköp.  

 

För att ta reda på huruvida godis i lösvikt är en lojalitetsvara är det viktigt att studera kundens 

åsikter gällande varumärke och smaker/sorter. Utifrån diagram 16-17 går det att konstatera att 

majoriteten av såväl männen som kvinnorna inte anser att det är viktigt vilket företag som står 

bakom godiset. Bland männen kan man dock se en jämnare fördelning där det inte är långt ifrån 

att varumärket faktiskt har betydelse. I åldersintervallen 16-20, 21-35 samt 36-50 skiljer det 

endast 1-2 respondenter vilket indikerar på att varumärkeslojalitet gällande godis i lösvikt 

existerar (se tabell 3-4). Vidare tillfrågades respondenterna vilka varumärken/företag de känner 

till på lösviktsgodismarknaden i Sverige idag. I diagram 26 redovisas de kvinnliga 

respondenternas svar. Det går tydligt att utläsa att de mest förekommande är Karamellkungen tätt 
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följt av Godisprisen som ingår i samma koncern som karamellkungen. Hela 20 procent kände 

inte till något alls. Många kvinnor antog att varumärken som Marabou, Haribo, Cloetta och 

Fatzer var aktörer som står bakom godis i lösvikt och kände alltså inte till att de endast är 

leverantörer (se närmare i diagram 27). Bland männen går det att utläsa ett liknande scenario, 

Karamellkungen och Godisprisen är det företag som känns till och en stor andel (23 procent) 

känner inte till något alls. Även männen antog precis som kvinnorna att Marabou och Haribo är 

egna företag inom lösviktsgodisbranschen (se närmare i diagram 29). 

 

Gällande smaker och sorter så går det att utläsa utifrån diagram 24 och 25 att majoriteten av 

såväl männen som kvinnor alltid köper samma smaker och sorter, även om de är överrens om att 

varumärket inte har någon betydelse. Det är således utbudet som har betydelse för kunden och 

inte det varumärket som står bakom. Precis som Thomas Larsson diskuterade i sin artikel att 

svenskarna gör trygghetsbekvämma val och väljer till störst del samma sorter, kan det utläsas 

utifrån denna undersökning att hans påstående faktiskt är korrekt.  

 

I gruppintervjun konstaterade informanterna att godis i lösvikt kan anses som ohygieniskt 

eftersom flera av dem upplevt att barn kladdat i lådorna i samband med köp. Vad är det som trots 

denna vetskap påverkar kunden att välja godis i lösvikt framför paketerat godis? Utifrån diagram 

8 (kvinnor) och 9 (män) går det att utläsa att den främsta anledningen till inköp av godis i lösvikt 

är att det är möjligt att kombinera som man vill samt köpa den mängd som föredras vilket både 

de manliga och kvinnliga respondenterna var eniga om. Informanterna var även eniga om att 

vetskapen om vad godis innehåller inte påverkar dem negativt utan att det inte spelar någon 

större roll och att man ändå (som svensk) köper det- något som man alltid har gjort. Godis i 

lösvikt anses vara så inbakat i våra hjärnor att det nästan har utvecklas som någon form av 

tradition att köpa det.  
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5.3 Varumärke och lojalitet 

Utifrån marknadsmixen ovan har det således redan diskuterats hurvida godis i lösvikt är en 

impuls eller lojalitetsvara där det kunde konstaterats att majoriteten av såväl de manliga som de 

kvinnliga respondenterna inte ansåg att varumärket har någon avgörande roll vid inköp av godis i 

lösvikt (se närmare i diagram 16-17). De respondenter som svarat att varumärket faktiskt har 

betydelse vid inköp av godis i lösvikt var ca en tredjedel hos respektive kön vilket innebär att det 

rent teoretiskt finns en liten lojalitet bland de medvetna kunderna som dock är mycket liten. 

Förvånansvärt många av de totala antalet respondenter i undersökningen kände inte till något 

företag som står bakom godis i lösvikt och blandade ihop det med enskilda varumärken som 

Marabou, Cloetta och Alhgrens, vilka är leverantörer till lösviktsgodisföretagen. Den aktör på 

marknaden som respondenterna kände till var i huvudsak Karamellkungen (se diagram 26 och 

28) vilket tyder på att lojaliteten ligger hos dem. Den uteblivna kännedomen om företagen i sig 

kan vara en indikation på att det finns en brist på hur omedvetna folk är om vilka aktörer som 

finns på marknaden idag. 

 

Kotler menar att man kan dela in begreppet lojalitet i hard-core loyal, split loyal, shiffting loyals 

och switchers efter status hos konsumenten. De kunder som är hard-core loyal är de kunder som 

alltid väljer ett speciellt varumärke vid sina inköp. I denna undersökning är det lite problematiskt 

att tyda hurvida det finns några hard-core loyal konsumenter eftersom det betyder att 

konsumenten vid varje inköp skulle välja ett och samma märke. Diagram 18 (kvinnor) samt 

diagram 19 (män) visar att cirka en tredjedel av respektive kön vid möjlighet tar sig till ett 

speciellt inköpsställe vilket troligen det inköpsstället har det varumärket eller utbud som kunden 

efterfrågar. Men då godis är en produkt som inte har något speciellt värde i sig (förutom att 

dämpa plötsligt sötsug) så blir det svårt att hävda att någon är hard-core loyal mot ett speciellt 

varumärke eftersom kunden antagligen vid plötsligt eller oväntade sötsug kan göra ett spontant 

inköp på avvikande inköpsställen vilket kan resultera i ett annat varumärke. Med det kan man 

klassa lösviktskonfektyr som rena impulsköp, preics som Stern Hawkins menade i sin The 

Impulse Mix. Därmed går det att konstatera att godis inte är en lojalitetsvara.  

 

Split loyal och shiffting loyal är istället konsumenter som varierar sig mellan två olika 

varumärken respektive skiftar mellan flera olika, medan switchers varierar sig mellan alla 
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möjliga varumärken. Utifrån de svar som undersökningen har visat så befinner sig majoriteten av 

alla tillfrågade respondenter i någon av ovanstående kategorier. Det är således svårt att 

identifiera specifikt vilken lojalitetstyp som är den mest förekommande utifrån undersökningen 

men det mest troliga är att switchers ligger närmast tillhands. Dels för att majoriteten av såväl 

kvinnor som män även vid möjlighet inte tar sig till ett speciellt inköpsställe (diagram 18 och 19) 

vilket resulterar i att man köper det varumärke som erbjuds på det inköpsställe som man råkar 

befinna sig på samt att det mest förekommande svarsalternativet bland såväl männen som 

kvinnorna på frågan hur långt i förväg planerar du dina inköp var i butiken alternativet när du 

passerar en butik (se närmare i diagram 14 och 15). Utifrån detta kan man dra slutsatsen att 

majoriteten av de tillfrågade respondenterna i undersökningen inte anses vara varumärkes lojala 

vid inköp av godis i lösvikt.  

 

Utifrån Olivers fyrstegsmodell går det att anta att godis i lösvikt klassas som en kognitiv 

lojalitetsvara. Detta för att kunden är benägen till att byta till andra alternativ om upplevelsen 

inte varit tillräcklig. Han talar om att upplevelsen spelar en stor inverkan på huruvida kunden 

väljer att komma tillbaka eller inte. Frågan som uppstår är huruvida upplevelsen har varit 

tillräcklig för att kunden ska återkomma. Gällande just godis i lösvikt är det en fråga om 

variation. Undersökningen visar att majoriteten väljer samma smaker och sorter, men frågan är 

då hur kunden skulle agera om något varumärke erbjöd något extra. Som till exempel en ny 

smak eller förändringar i priset. Gällande det tredje steget som Oliver talar om är det möjligt att 

utläsa en viss attityd mot godis i lösvikt då det har framkommit att den svenska kunden anser att 

godis i lösvikt är en impulsvara vilket skapar en strävan mot att köpa vid sötsug.  
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5.4 Konkurrenskrafter 

På konfektyrmarknaden överlag råder det perfekt konkurrens vilket även gäller på godis i lösvikt. 

När det råder perfekt konkurrens är produkten homogen samt att det är möjligt för kunden att 

hitta likvärdiga produkter på flera inköpsställen. På marknaden återfinns båda direkta och 

indirekta konkurrenter. De största aktörerna inom lösviktsgodis på marknaden i Sverige idag är 

Karamellkungen, Axfood-Smått & Gott, Privab-Gottmix samt Leif Hulten-Drömgodis, dessa är i 

sin tur direkta konkurrenter eftersom de konkurrerar om samma kunder, har likartade priser, 

värden och positioner på sina produkter. I undersökningen var det således intressant att studera 

hurvida kunden känner till ovanstående aktörer samt om det föreligger lojalitet till någon eller 

några av dem. Resultatet visade att såväl männen som kvinnorna var överrens i frågan om att det 

inte är viktigt för dem vilket varumärke de köper godis i lösvikt ifrån (diagram 16-17). Vidare 

visade det sig att det endast var ett fåtal respondenter som överhuvudtaget kände till vilka aktörer 

som återfinns på marknaden där Karamellkungen var den aktör som de hade mest kännedom 

kring (diagram 26 och 28). 

 

Aktörerna konkurrerar med varandra genom att de försöker täcka hela marknaden (full market 

coverage). Specifika konfektyrbutiker och saluhallar som erbjuder ett finare sortiment av 

konfektyr har istället riktat in sig på ett marknadssegment (market specialisation) (Kotler et al. 

2009 s 358). Indirekta konkurrenter kan vara företag som Estrella och OLW eftersom de 

konkurrerar med lösviktsaktörerna om vad kunden ska välja att lägga sina pengar på. Enligt 

produktlivscykeln befinner sig lösviktsgodismarknaden i mognadsfasen vilket innebär stora 

volymer och stora vinster för företagen (Kotler et al. 2009 s 490). Fasen kräver att företagen har 

tillgång till stor kunskap samt stort kapital för att lyckas. Vad gällande godis i lösvikt så är 

etableringshindren förhållandevis låga på marknaden. Det är möjligt för små företag att ta sig in 

men det blir svårt för dem att konkurrera med de stora aktörerna. Eftersom godis i lösvikt är 

möjligt att hitta på flertalet inköpsställen är branschen väldigt bred. Många inköpsställen 

erbjuder dessutom likartat sortiment vilket gör att kunden har flertalet inköpsställen att välja på 

vilket sätter en högre press hos aktörerna för att vinna till sig kunden. Utifrån undersökningen 

går det tydligt att utläsa att majoriteten av såväl männen som kvinnorna inte, även om de har 

möjlighet tar sig till ett speciellt inköpsställe vid inköp av godis i lösvikt (diagram 18 och 19) 



64 

 

vilket kan betyda att det blir lättare för nya aktörer att ta sig in på marknaden samt vara 

konkurrenskraftiga.  

 

Ett substitut till en produkt identifieras genom liknande egenskaper med samma 

användningsområden som säljs i samma geografiska område (Aaker & McLoughlin 2010 s. 69). 

Beroende på i vilka situationer som godis i lösvikt konsumeras så finns det en mängd olika 

substitut till det. Till fredagsmyset kan man till exempel välja produkter som chips, popcorn, 

förpackat godis ostbågar, naturgodis, glass, grönsaksstavar eller dylikt framför godis i lösvikt. 

Dessa blir då ett substitut till lösvikten. Eftersom det finns så många olika alternativ till godis i 

lösvikt är hot från substitutionsvaror ett stort hot mot hela lösviktskonfektyrmarknaden. 

Naturgodis har blivit allt populärare som ett nyttigare alternativ till godis i lösvikt men då priset 

per hekto är väsentligt mycket högre är det svårt för bland annat Exotic Snacks att konkurrera 

ordentligt. I gruppintervjun diskuterades det fram och tillbaka vid vilka situationer som godis i 

lösvikt föredras framför annan snacks. “Bakissöndag, tentaplugg, filmkvällar och resor” var de 

mest förekommande situationerna då informanterna ansåg att godis i lösvikt var ett givet 

alternativ medan de vid festliga tillfällen ansåg att det inte riktigt “passade in” utan att chips var 

ett bättre alternativ. “Godis och en öl smakar ju inget vidare ihop.” 

  

Godis i lösvikt är en produkt som kräver många leverantörer eftersom sortimentet ofta är stort 

och varierande. Stora aktörer som Marabou, Haribo, Cloetta och Fatzer återfinns ofta i 

lösviktsgodissortimentet. Dessa får på så sätt stort inflytandet gällande krav och prissättning 

eftersom aktörerna är beroende av deras produkter. Konsumenterna förväntar sig de stora 

välkända varumärkena i sortimentet och kommer att vända sig till den aktör som kan erbjuda 

detta. Förhandlingsläget ligger därför till fördel för dessa stora leverantörer eftersom företagen är 

beroende av dem. Den medvetna kunden vet till exempel exakt vad Karamellkungen har för 

utbud och förväntar sig att sortimentet är detsamma varje gång. Små konfektyrbutiker som lokala 

kiosker är inte av lika stort behov av de mest välkända leverantörerna eftersom de livnär sig på 

sitt egna sortiment till ett billigare pris. I undersökningen så framgick det att 77 procent av 

kvinnorna alltid väljer samma smaker och sorter vid sina inköp av godis i lösvikt vilket även kan 

utläsas bland männen där 76 procent alltid väljer samma smaker och sorter vid inköp (diagram 
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24 och 25). Detta tvingar i sin tur aktörerna på marknaden att erbjuda liknande sortiment 

eftersom kunden är noga med vad de efterfrågar.      

 

Ju starkare kunderna är desto mer makt har de över företaget. Om kunderna är lojala är de inte så 

känsliga för en (liten) prisökning. Beroende på geografiska faktorer så är köparnas makt olika 

stark. Ju fler affärer i närheten av kunden, desto större valmöjlighet för kunden att välja det mest 

prisvärda utbudet. Då godis i lösvikt är en produkt som går att hitta på många olika ställen har 

köparna stor makt och kan välja och vraka efter smak och tycke. På glesbygden är dock köparens 

makt mindre eftersom även utbudet är mindre. Godis i lösvikt är en produkt som konsumeras 

ofta och utan större betänketid. Detta gör att företagen inte kan styra kunden i sitt val på samma 

sätt som vid inköp av en specialvara eller sällanköpsvara. Aktörerna har därmed inte lika stor 

makt över kunden. Företagen kan dock med hjälp av pris och utbud försöka styra kunden. Vid 

inköp av godis i lösvikt har konsumenterna stor makt på marknaden. Flertalet inköpsställen med 

liknande utbud gör att kunden kan hitta sina favoriter på många ställen. Undersökningen visade 

att det i stort sätt inte förekommer någon varumärkeslojalitet alls vilket gör att det blir svårt för 

företag att skapa en ömsesidig relation med kunden.  
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6. Slutsats och diskussion 
Baserat på resultat och analys går det tydligt att utläsa att det i huvudsak inte förekommer någon 

varumärkeslojalitet bland kunderna vid inköp av godis i lösvikt. En bidragande orsak till detta 

kan bero på bristande kännedom kring de olika aktörerna på marknaden då kunderna inte 

exponeras av reklam eller dylikt. Den information som förekommer är det som kunden kan ta del 

av inne i butiken, vilket inte tycks vara tillräckligt för att skapa en relation till kunden och 

därmed brister lojaliteten. Vidare tycks kunderna anse att lösviktskonfektyr klassas som en 

impulsvara då det oftast förvärvas på den plats som de befinner sig på då plötsligt sötsug uppstår. 

Därmed kan man anta att godis i lösvikt företrädesvis köps i de situationer när kunden känner sig 

sugen vilket än en gång indikerar på att det är en impulsvara. 

 

Marknadsundersökningen visar en liten varumärkeslojalitet som emellertid kan utläsas främst 

bland männen vilket skulle kunna bero på ett antagande om att männen är mer noga med kvalitén 

än kvinnor, dock kan det även vara slumpen som har avgjort det. Vidare kan det konstateras att 

det är förvånansvärt få respondenter som har kännedom om företagen bakom godis i lösvikt. De 

blandar istället ihop dem med leverantörer som Marabou, Haribo och Malaco samt butiker i sig, 

detta är ännu ett skäl till att bristande lojalitet.    

 

Utifrån denna studie går det att utläsa att det finns en närmast identisk likhet mellan kvinnor och 

mäns köpbeteende gällande godis i lösvikt i åldern 21-35 år. De kvinnliga konsumenterna är i 

huvudsak arbetande medan männen är både arbetande samt studenter (42 procent mot 39 

procent). Den främsta anledningen till inköp av godis i lösvikt är att det är möjligt att kombinera 

som man vill och undersökningen visar även att såväl männen som kvinnorna i första hand köper 

godis i lösvikt till sig själva samt vid tillfällen och situationer när de känner plötsligt sötsug. Det 

huvudsakliga inköpsstället är matvarubutiker för respektive kön och båda är överens om att 

varumärket inte har någon betydelse. Såväl männen som kvinnorna anser att ett rimligt pris för 

godis i lösvikt ligger i intervallet 6-7,99 kr. 

 

Det är således i detta åldersspann som konsumtionen av godis i lösvikt är som störst. Kvinnorna 

konsumerar dock aningen mer godis i lösvikt per månad än vad de jämngamla männen gör vilket 

bekräftar att det är kvinnor i åldern 21-35 som konsumerar godis i lösvikt vid flest tillfällen.  
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Vidare är det intressant att utläsa att konsumtion av godis i lösvikt även är hög bland män i 

åldern 51-65 vilken är den ålderskategori närmast efter kvinnor och män i åldern 21-35 som 

konsumerar godis i lösvikt vid flest tillfällen. 

 

Det är dock viktigt att beakta att om man ser till hela undersökningen totalt sätt så var det 

kvinnor och män i ålder 21-35 som var den mest förekommande ålderskategorin vilket har 

resulterat i att resultatet har baserats därefter. Eftersom undersökningens data är på nominalnivå 

så är typvärdet den metod som lämpar sig bäst vid analys (Christensen et al. 2001 s 270). 

Undersökningen har baserats på att var 5:e person som kommit ut ur de aktuella köpcentren har 

tillfrågats vilket gav ett sådant utfall som detta. 
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7. Självkritik 
Studiens syfte var att identifiera vem kunden av lösviktskonfektyr på den svenska marknaden är 

och därmed identifiera vad som kännetecknar denne. Det var således bristande att de tillfrågade 

respondenterna inte haft möjlighet att redovisa civilstånd i enkäten då detta kunde ha varit 

ytterligare en bidragande del av analys av kunden. Vidare var åldersintervallen inte av 

jämnbördig frekvens vilket resulterar i ett ojämt urval åldersgrupperna emellan vilket således kan 

påverka resultatet.   

 

Den kvantitativa delens utformning har innehållit frågor baserade på den tidigare studien gjord 

av AC Nielsen år 1999, vilket har lett till en begränsning av den nyare versionens utformning. 

Det har dock varit i forskarnas intresse att utveckla enkäten för att i sin tur åstadkomma en 

djupare förståelse av impuls- och lojalitetsköp av konfektyr i lösvikt. Detta har gjorts genom att 

utveckla frågor som kunde ha varit av vikt vid analysen. 

 

Den praktiska delen har visat att det är lättare att tillmötesgå respondenter när dessa inte är 

stressade, vilket var fallet då enkäten delades ut utanför olika köpcenter. En alternativ metod att 

nå ut till dessa skulle kunna bidra till mer genomtänkta svar och därmed till ett annorlunda utfall.  

Likaså skulle ett större urval ge en bättre jämförelse med tidigare undersökning och därmed en 

djupare uppfattning över vad som har ändrats och vad som bestått. Undersökningen är 

förhållandevis begränsad gällande storlek och omfattning, vilket har varit bidragande till att inte 

ta med de respondenter som svarat “Nej, jag köper inte lösviktsgodis”, vilket har inramat 

analysen ytterligare.  

 

Gällande källor kan några av de vetenskapliga artiklarna anses vara föråldrade, dock är dessa 

relevanta och har bidragit till en djupare förståelse av ämnet.   
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8. Förslag på vidare forskning 
Baserat på resultat och analys kan förslag till vidare forskning vara att studera huruvida männens 

varumärkeslojalitet mot konfektyr i lösvikt faktiskt är giltig eller ej. Den lojalitet som upptäcktes 

bland männen är förhållandesvis liten men är ändock ett motiv till att studera skillnaden mellan 

könen. Vidare är det intressant att undersöka vilka som inte köper godis i lösvikt, då 

undersökningen har visat att svenskarna är bäst på det.  
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10. Bilagor 

10.1 Enkät 

 

Fråga 1: Kön   

 

□ Man 

□ Kvinna 

 

Fråga 2: Hur gammal är du? 

 

□ 10-15  

□ 16-20 

□ 21-35 

□ 36-50 

□ 51-65  

□ 65 + 

 

Fråga 3: Vad är din huvudsakliga 

sysselsättning? 

 

□ Studerande 

□ Arbetar 

□ Mamma/pappaledig 

□ Pensionär 

□ Arbetslös 

□ Sjukskriven 

□ Tjänstledig 

□ Annat:________________________ 

 

 

Fråga 4: Händer det att du köper godis i 

lösvikt? 

 

□ Ja 

□ Nej 

 

Vid nej faller du tyvärr inte innanför ramen 

av vårt urval och vi tackar för din 

medverkan!  

Fråga 5: Hur ofta köper du godis i lösvikt? 

 

□ Ca 1 gång/dag 

□ Ca 1-3 ggr/vecka 

□ Mer än 3 ggr/vecka 

□ Ca 1-3 ggr/månad 

□ Ca 1 gång/år 

 

 

Fråga 6: Varför väljer du att köpa godis i 

lösvikt jämfört med annat godis? 

 

□ Kan kombinera som man vill 

□ Kan köpa den mängd jag vill ha 

□ Det är billigare 

□ Lätt att impulsköpa 

□ Vet ej 

 

 

Fråga 7: Vid vilka olika situationer eller 

tillfällen köper du godis i lösvikt? 

 

□ När du plötsligt känner dig sugen 

□ Till veckoslutet 

□ När du ser på TV/film 

□ Vid bio/teaterbesök 

□ I samband med att du handlar mat 

□ När du mår dåligt 

□ När det är dåligt väder 

□ Annat:________________________  

 

 

 

 

 

 

VÄND → 
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Fråga 8: När du köper godis i lösvikt, till 

vem brukar du köpa? 

 

□ Till mig själv 

□ Till hela familjen 

□ Till mina barn 

□ Till make/sambo 

□ Annat:________________________ 

 

 

Fråga 9: Hur långt i förväg planerar du dina 

inköp av godis i lösvikt? 

 

□ När du befinner dig i butiken 

□ När du passerar en butik 

□ Någon eller några dagar innan 

□ 1 vecka innan eller tidigare 

□ Vet ej 

 

 

Fråga 10: När du köper godis i lösvikt är det 

viktigt att det är rätt märke/företag?  

 

□ Ja  

□ Nej 

 

 

Fråga 11: Om du har möjlighet går du alltid 

till ett speciellt inköpsställe när du ska köpa 

godis i lösvikt? 

 

□ Ja 

□ Nej 

 

 

 

 

 

 

Fråga 12: På vilka inköpsställen brukar du 

oftast köpa godis i lösvikt?  

  

□ Matvarubutik 

□ Närlivs, (t.ex. SevenEleven) 

□ Bensinmack/videobutiker 

□ Godisbutik/konfektyraffär 

□ Annat:________________________ 

 

Fråga 13: Hur mycket är du villig att betala 

för lösviktsgodis per hekto? 

 

□ Upp till 3,99 kr/hg 

□ 4 - 5,99 kr/hg 

□ 6 - 7,99 kr/hg 

□ 8 - 9,99 kr/hg 

□ 10 kr/hg eller över 

  

 

Fråga 14: När du köper godis i lösvikt 

väljer du alltid samma smaker/sorter? 

 

□ Ja  

□ Nej 

 

 

Fråga 15: Vilka företag inom 

lösviktsgodisbranschen känner du till? 

 

____________________________________ 

 

 

 

 

 

Tack för Er medverkan!  
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10.2 Intervjuguide 

Antal deltagare: 8 st                                                Antal intervjuare: 2 st 

Antal kvinnor: 5                                                      Ålder kvinnor: 21-27 år 

Antal män: 8       Ålder män: 22-23 år 

 

STEG 1: Introduktion    

Forskarna berättar vilka de är och syftet bakom gruppintervjun  

 

Deltagare träffas för första gången 

Snabb genomgång: 

Ålder 

Sysselsättning  

Köper de lösgodis? Ja eller nej? Om ja, varför? Om nej, varför? 

Favoritgodis 

 

STEG 2: Generell diskussion och smakprovning  

Olika skålar med alla de typiska smakerna finns på plats. Generell diskussion över vilket godis 

de tror är populärast och varför? På tavlan skrivs de olika kategorierna upp, varefter varje person 

kommer att få välja vilka 3 sorter de tror är populärast och impopulärast. Varje person får ge 

poäng; 1, 2 eller 3 poäng där 3 är högst. Varje deltagare får post-it lappar som de skriver poängen 

på, alternativt skriver vi direkt på tavlan.  

Deltagarna får smaka och betygsätta de olika godissorter som de föredrar. Surt, salt, choklad och 

gelé. Väljer du alltid samma smaker eller är det utifrån sorten du väljer? Surt generellt eller 

enbart 1 sort. 

 

STEG 3: Påståenden - övning  

Varje deltagare får en varsin ”Glad” och ”Ledsen” skylt samt en “?”-skylt. 

Därefter kommer vi att läsa upp en rad olika påståenden som varje deltagare ska antingen hålla 

med eller inte hålla med om. 
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Påståenden: Lösviktsgodis är… 

… bara för barn 

… äckligt (ohygieniskt) 

… något som bara finns i Sverige 

Svenskar äter mest godis i världen! 

… är ohälsosamt 

… är gott 

… beroende framkallande 

… lätt att köpa 

... är dyrt 

… innehåller kemikalier 

… äts av fler kvinnor än män 

… är nyttigare än chips 

… Karamellkungen är den enda aktören på marknaden 

 

 

STEG 4: Varumärkeskännedom 

Hitta på namn på godis varumärken blandat med befintliga – låt deltagarna gissa vilka är riktiga 

och vilka inte finns! De får endast välja 3 stycken var som tror FINNS! Här får varje deltagare 

klistermärken som de kommer att få sätta upp bredvid det namn som de anser vara ett 

riktigt/befintligt märke. 
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10.3 Diagram 

Följande bilagor visar stapeldiagram med den specifika åldersfördelningen utifrån 

undersökningens resultat. Det är här möjligt att utläsa hur svarsalternativen skiljer sig åt mellan 

olika åldersgrupper vilket ger en tydlig överblick av resultatet.  

 

Sysselsättning 

 
 

 

 

 

 

 

 

Diagram 30. Männens vardagssysselsättning. Av de manliga tillfrågade respondenterna var det 

ingen som var arbetslös, tjänstledig, alternativt något annat. 
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Diagram 31. Kvinnornas vardagssysselsättning. Ingen av de kvinnliga tillfrågade respondenterna 

var arbetslös, tjänstledig eller sjukskriven.  
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Hur ofta köper du godis i lösvikt? 

 

 

Diagram 32. De kvinnliga respondenternas köpfrekvens av godis i lösvikt.   

 

 
 

 

Diagram 33. De manliga respondenternas köpfrekvens av godis i lösvikt.   
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Varför köper du godis i lösvikt? 

 
 

 

Diagram 34. De kvinnliga respondenternas huvudsakliga orsaker till inköp av godis i lösvikt.  

 

 

Diagram 35. De manliga respondenternas huvudsakliga orsaker till inköp av godis i lösvikt. 
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Vid vilka situationer köper du godis i lösvikt? 

 

 
Diagram 36. Situationer och tillfällen när de kvinnliga respondenterna köper godis i lösvikt. 6 kvinnor har 

svarat att de köper godis i lösvikt vid andra situationer än de givna alternativen. De situationer är: när det 

är extrapris, vid besök av barnbarn, vid födelsedagar samt vid umgänge med vänner.  

 

 
Diagram 37. Situationer och tillfällen när de manliga respondenterna köper godis i lösvikt. 6 kvinnor har 

svarat att de köper godis i lösvikt vid andra situationer än de givna alternativen. Under ”annat” ingår här: 

vid besök av dotter/son, vid utlandsresor samt när sambo köper hem.  
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Till vem köper du? 

 

 

Diagram 38. Visar till vem eller vilka de kvinnliga respondenterna i undersökningen köper godis 

i lösvikt till. Under ”annat” ingår: till vänner, gäster samt barnbarn.  

 

 

Diagram 39. Visar till vem eller vilka de manliga respondenterna i undersökningen köper godis i 

lösvikt till. Under ”annat” ingår: till vänner  
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Hur långt i förväg planerar du dina inköp? 

 

 

Diagram 40. Hur långt i förväg de kvinnliga respondenterna i undersökningen planerar sina 

inköp av godis i lösvikt.  

 

 

Diagram 41. Hur långt i förväg de manliga respondenterna i undersökningen planerar sina inköp 

av godis i lösvikt  
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Hur mycket är du villig att betala? 

 

Diagram 42. Hur mycket de kvinnliga respondenterna är villiga att betala för godis i lösvikt 

utifrån respektive åldersintervall.   

 

Diagram 43. Hur mycket de manliga respondenterna är villiga att betala för godis i lösvikt utifrån 

respektive åldersintervall.   
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Bortfall 

 

 

Diagram 44. Av det totala antalet respondenter i undersökningen föll 5 % bort då dessa inte 

köper godis i lösvikt. Av det totala antalet tillfrågade respondenter på 200 stycken så var det 13 

stycken som svarade att det aldrig händer att de köper godis i lösvikt, 8 män respektive 5 

kvinnor.  

 


