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Slutsats Bakgrunden till detta arbete diskuterade att det inte finns 

mycket forskning kring hur återförsäljare resonerar vid köp 

av bekvämlighetsprodukter, eller även kallade impulsvaror. 

Det är oftast försäljning av sådana varor som flera av 

informanterna menar är avgörande för deras verksamhet 

existens. Impulsvaror som inte kräver någon ansträngning, 

har liten söktid och som oftast är billiga och passar många 

kunders fickor. Det var därmed av intresse att undersöka 

huruvida återförsäljare agerar lika som deras kunder när de 

själva köper in lösviktskonfektyr, som avgränsade denna 

studie och som anses vara en impulsvara per definition, från 

grossister som Axfood Närlivs. Vilka faktorer tar de med i 

beaktning vid val av produkt? Hur resonerar de kring pris, 

kvalitet, leverans, tillgänglighet och kommunikation med 

grossist?   
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BEGREPPSGENOMGÅNG   

 

Servicehandel – eng ord: convenience store, en del av detaljhandeln som omfattar 

kiosker, gatukök och bensinstationer.  

 

Detaljhandel – även kallat minuthandel och är det sista ledet innan en vara når den 

slutgiltiga konsumenten.  

 

Partihandel – även kallat grosshandel, en mellanhand eller distributionsled som 

förmedlar varor till detaljhandeln och företag. Partihandel förmedlar inte varor till 

privata konsumenter.  

 

Dagligvaruhandel – den handel där flödet av dagligvaror säljs till konsumenter. Till 

dagligvaror räknas bland annat livsmedel och hygienartiklar.  

 

Återförsäljare – en aktör inom handeln som köper in produkter från andra företag, 

producenter och grossister, för att sedan sälja vidare dessa i butik.  

 

Konsument – den slutgiltiga användaren av varor eller tjänster
1
 

 

Innesäljare - även kallat key account manager, representerar företaget/grossisten och 

är ansvarig för att skapa en god affärsrelation med kunder genom att möta deras behov 

och specifik krav.  
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 Samtliga definitioner har hämtats från www.ne.se 
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BAKGRUND 

Partihandeln i Sverige 

Idag uppfyller partihandeln en central roll av Sveriges näringsliv då den omfattar ca 

46.000 företag och omsätter ca 1.300 miljarder kronor per år. Siffrorna indikerar även 

på att partihandeln omsätter nästan dubbelt så mycket som detaljhandeln, men trots 

detta är det detaljhandeln som är betydligt mer belyst. Dag Klackenberg, VD vid Svensk 

Handel, anser att partihandeln inte uppmärksammas på det sätt som den förtjänar i och 

med den produktivitetsutveckling och kraft som den bidrar med i den svenska 

ekonomin. (Svensk handel 2011 s.2-5)  

Partihandeln fungerar som en länk mellan producent och konsument och 

innefattar ett flertal roller, bland annat fysiska som lagerhållning och transportering, 

men även administrativa roller som sortimentssammansättning och kundsupport. 

Handelsformen kan definieras som en mångskiftande eller varierande bransch med flera 

delbranscher vars funktioner skiljer sig åt, där en av de viktigaste och huvudsakliga 

rollerna som partihandeln står för är den del som den utgör i det ekonomiska systemet. 

Partihandeln bidrar till en kostnadseffektiv distribution och minskar 

transaktionskostnaderna
2
. (Rudholm 2011 s.9) 

Som ovannämnt omfattar partihandeln olika delbranscher, men det kan 

även särskiljas två olika partihandelsformer. Den första är partihandel mellan producent 

och konsument som visas i Figur 1. Processen när en produkt först produceras och köps 

sedan av partihandlaren som i sin tur säljer vidare till en detaljist som slutligen sätter 

produkten på marknaden, så att konsumenten kan handla för eget bruk.  

 

Figur 1:  

 
Källa: Svensk handel 2011 s. 6 

 

Den andra partihandelsformen är den som sker gentemot företag och offentliga 

organisationer. En producent producerar en vara som sedan köps av en partihandlare 

som säljer den till en organisation eller producent som konsumerar produkten. Med 

andra ord är det organisationen som i detta fall utgör konsumenten.    

 

Figur 2: 

 
Källa: Svenska handel 2011 s. 6 

 

 

                                                 
2
 Transaktionskostnader är sådana kostnader som uppstår vid en ekonomisk transaktion eller utbyte på 

marknaden. (Coase 1960). Enligt Nationalencyklopedin är transaktionskostnader kostnader utöver priset 
på en vara eller tjänst som uppkommer i samband med köp och försäljning, exempelvis 
informationsinsamling (ne.se) 

Producent  Partihandlare  Producent/ Organisation 

Producent  Partihandlare  Detaljist  Konsument 
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Partihandeln innefattar sju stycken olika delbranscher: 

1. Agenturhandel 

2. Partihandel med jordbruksråvaror och levande djur 

3. Partihandel med livsmedel, dryck och tobak 

4. Partihandel med hushållsvaror 

5. Partihandel med insatsvaror utom från jordbruksvaror samt avfallsprodukter 

6. Partihandel med maskiner och utrustning 

7. Övrig partihandel (Svensk Handel 2011 s.5-6)  

 

Detta arbete kommer enbart att fokusera på den tredje delbranschen; partihandel med 

livsmedel, dryck och tobak. 

  

Konsumentens och återförsäljarens köpbeteende  

Det grundläggande angreppssättet av köpbeteende utgår ifrån att kunder kommer att 

köpa produkter och tjänster. Vidare är detta beteende starkt påverkat av flerdelade och 

mångfaldiga psykologiska processer. Exempelvis handlar en konsument för att uppnå 

ett mål. Detta mål kan vara enkelt, exempelvis kan det handla om att tillfredställa 

hunger eller så kan det handla om komplexa mål, som att öka sin självkänsla. (Dholakia 

2010. Studier inom köpbeteende har oftast baserats på individers köpbeteende, det vill 

säga individer som handlar för privat bruk (se def konsument). Köpbeteendet visar vilka 

faktorer som bidrar till ett köp, men även vilka produkter som köps, var de köps, varför, 

köpfrekvensen samt hur produkten kommer att användas. (Schiffman & Kanuk 2007 

s.3) Idag handlar det inte längre bara om att förskaffa sig förnödenheter utan det har 

blivit ett värde i sig hur köpet går till (Corrigan 2009). Man menar här att det man köper 

kommer att utgöra ens sociala identitet och mening, vilket i sig innebär att 

konsumtionen har blivit en symbolisk kod som definierar en individs tillhörighet i 

samhället (Lury 2011). 

Olika skildringar kring köpbeteendesstudier har gjorts genom åren, men 

ytterst få kring det köpbeteendet som organisationer eller företag besitter när dessa 

köper in varor som de själva ska sälja vidare. Jagdish N. Sheth  (1981) har studerat vilka 

faktorer som påverkar företag att köpa specifika varor som ska säljas vidare till 

konsumenter. Det är viktigt att skilja på olika former av köpbeteende och inte minst 

mellan detalj- och partihandeln. Det handlar om att förstå vem det är som köper och vem 

det är som säljer samt var man säljer. Har man dessa insikter, har man förutsättningarna 

att planera och strukturera upp sin verksamhet på bästa möjliga strategiska sätt. 

Forskning kring återförsäljares beslutsfaktorer har genomförts där fokus 

har legat på krav som tillgänglighet av en leverantör, situationsanpassade faktorer som 

det allmänna företagsklimatet, den finansiella rådande ställningen och ett företags 

engagemangsförmåga samt vilja (Sheth 1981, Fairhurst & Fiorito 1990). Dessa studier 

riktar sig främst mot varor och produkter som modevaror. Till skillnad från modevaror 

så är livsmedelsvaror oftast bekvämlighetsprodukter – det vill säga sådana produkter 

som en konsument köper ofta, omedelbart, billigt och med en liten söktid och 

ansträngning (Evans & Berman 1982, Evans 1980).  
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År 2006 genomfördes en studie av Brenda Sternquist och Zhengyi Chen 

vid Michigan State University, USA, där syftet var att utveckla en modell som 

förklarade en återförsäljares beslutsprocess vid införandet av en ny produkt i Kina. 

(Sternquist & Chen 2006). I sin studie refererade Sternquist och Chen till tre andra 

liknande studier: Shipley (1985), McLaugling och Rao (1991) och Pellegrini och 

Zanderighti (1991) 

Shipley genomförde en studie på kriterier för val av leverantör i USA och 

Storbritannien, där fokus låg på den relativa betydelsen av marknadsmixens element. 

Studien visade att produktkvalitet, pris och leveranskvalitet generellt var av stark 

betydelse, men inte de avgörande eller bestämmande faktorerna. Även andra faktorer 

som att förbättra en återförsäljares effektivitet, lönsamhet och ett allmänt välbefinnande 

var av betydelse vid valet av leverantör. (Shipley 1985)  

McLaughling och Raos (1991) utvecklade en modell som förklarade 

beslutsprocessen och beslutskriterierna vid införandet av en ny produkt på marknaden. 

Modellen (Figur 3) beskriver acceptansen av en ny produkt från att producenten 

presenterar produkten för köparen; köparen överväger den presenterade informationen 

och utvärderar produktens långsiktiga hållbarhet på marknaden. Köparen överväger 

därefter produktens förväntade lönsamhet, både kort- och långsiktigt och jämför den 

med andra liknande befintliga produkter på marknaden. Baserat på dessa utvärderingar 

tar köparen ett beslut eller en så kallad ”rekommendation”; acceptans eller avvisning. 

När produkten till slut befinner sig i butikshyllorna kommer försäljningsutvecklingen 

och effekter på marknaden att jämföras med andra befintliga produkter för att vidare 

avgöra eller besluta om produktens fortsatta existens.  

 

Figur 3.  

 
Källa: McLaughling och Raos 1991 
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Pellegrini och Zanderightis (1991) föreslog en egen modell som förklarade relationen 

mellan detaljhandelns beslutskriterier av sortimentsval och testade modellen bland 

italienska återförsäljare inom livsmedelshandeln. Studien resulterade i att rådande 

finansiella förhållanden och logistiska konsekvenser påverkade kostnaderna, medan 

marknadsföringssatsningar, försäljningspotential och nyhetsvärdet påverkade intäkterna, 

där både kostnader och intäkter gemensamt påverkade de kortsiktiga vinsterna. 

Leverantörsegenskaper och konkurrenskraftiga överväganden påverkade de strategiska 

överväganden. Både de kortsiktiga vinsterna och de strategiska övervägandena 

influerade de långsiktiga vinsterna vilket slutligen berörde produktens acceptans eller 

avvisande. Trots att dessa tre studier har bidragit till ett sorts ramverk för denna studie, 

så är varje studie begränsad i relativ benämning. Shipley (1985) tog inte med 

konkurrens eller leverantörsegenskaper. Pellegrini och Zanderighti lämnade ut 

marknadsföringsstrategier medan McLaughling och Rao misslyckades med att omfatta 

de logistik konsekvenserna. Man förklarade förhållandena mellan beslutskriterierna men 

man drog inga slutsatser gällande relationerna mellan säljarnas 

marknadsföringsstrategier.  

 

Relationsmarknadsföring – orsak till ökad försäljning? 

Att bygga en relation till kunden har visat sig vara en lönsam lösning för olika företag. 

Relationsmarknadsföring handlar om att man måste kommunicera med företaget för att 

hålla relationen vid liv. Företaget måste bearbeta och ta hand om kunder även när det 

inte finns någon direktkontakt med dem, exempelvis vid internetköp (Elinder 1993). 

Genom kommunikation måste man ständigt påminna kunden om dess existens och 

erbjuda kunden sådana förmåner som får kunden att känna sig speciell och viktig. 

Relationsmarknadsföring handlar inte bara om att skapa nya kunder utan även om att 

upprätthålla befintliga relationer, och att det i vissa fall kan det vara viktigare än att 

locka till sig nya (Pitta, Franzak, Laric 2003). När en kund upplever en viss närhet till 

ett företag på grund av igenkännedom, kan det vara givande för företaget och det blir på 

så sätt mer av ett vanligt återköp. Detta kan därmed uppfattas som ett lyckat 

relationssamarbete med ömsesidigt utbyte mellan kund och företag. (Evans, Jamal, 

Foxall 2008). Ett företags engagemang och förtroende är ytterligare en viktig aspekt för 

relationssamarbetet (Mukherjee & Nath 2007), samt att vinna en kunds förtroende och 

uppfylla löften genom att respektera kundens integritet. Relationsuppbyggnad kan på så 

sätt bidra till en lönsam investering för företaget (Elinder 1993).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Återförsäljarens köpbeteende – en viktig del av ekonomin 

Fram till 90-talet ansågs forskning kring återförsäljares köpbeteende begränsad och 

nästintill obefintlig trots återförsäljarens betydelse för som ekonomins utveckling 

(Davies 1994, Fairhurst & Fiortio 1990). De senaste 20 åren har forskningen fått fart, 

men fortfarande inte i den utsträckning som krävs för att få en tydlig kunskap om 

återförsäljares köpbeteende. Återförsäljarens beslutsprocess är komplex eftersom 

planering och hantering av alla steg som inköpsprocessen kräver ska utgöra en plattform 

för prognoser och framtida planeringsstrategier (McIntyre, Achabal, Miller 1993). En 

återförsäljare måste förstå en konsuments preferenser, tolka framtida produkttrender, 

anskaffa den bästa mixen av produkter för sina kunder (Choi & Gaskill 2000), kunna 

planera för både korta och långa produktlivscykler, sätta priser och hantera 

marknadsförändringar under hela försäljningsperioden. Trots återförsäljares avgörande 

roll, vet vi fortfarande väldigt lite om vilka faktorer som faktiskt påverkar en 

återförsäljares beslut. Mycket av den forskning som har gjorts kring återförsäljares 

köpbeteende har i många fall varit av tillbakablickande karaktär. Återförsäljare har 

intervjuats i efterhand, det vill säga när köpen redan har realiserats, vilket har 

ifrågasättas då de är beroende av informanternas vilja och förmåga att på ett korrekt sätt 

själva beskriva sina beslutsprocesser. Andra metoder som har använts är hypotetiska 

scenarier som också har visat sig vara bristfälliga. (McIntyre, Achabal, Miller 1993, 

Choi & Gaskill 2000, Wall, Sommers, Wilcock 1994) 
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PROBLEMDISKUSSION 
 

Varför ska man studera köpbeteende inom partihandeln? 

Tommy Holm Hansen och Hans Skytte förklarar i artikeln Retailer buying behavior: a 

review att ”marknadsföring har en lång tradition av att betona vikten av att leverantörer 

vistas nära sina kunder.” Mycket forskning har lagts ned kring hur tillverkare och 

producenter kan bo nära sina kunder och och på så skapa värde, i förhållande till hur lite 

forskning har lagt på dagligvaruhandeln. De förklarar vidare att om återförsäljare inte 

accepterar produkter är det nästintill omöjligt för producenterna att marknadsföra dessa. 

Idag har det blivit allt vanligare att detaljhandelskedjornas storlek har påverkat att 

grossister elimineras och deras funktioner flyttas, då återförsäljare går direkt till 

producent- om de accepterar produkterna och vill sälja dem. Kunskapen om 

återförsäljare och deras köpbeteende har därför blivit mycket viktigt för producenterna 

att förstå för att de ska kunna utveckla sina marknadsföringsstrategier. Hansen och 

Skytte beskriver vidare att för att förstå en återförsäljares inköpsbeteende går det inte att 

utgå från klassiska köpbeteendesmodeller. Detta motiveras med Sheths (1981) argument 

att ”en återförsäljare är mer som en konsument i vad han köper, och mer som en 

producent i hur han köper sina varor”. De introducerar även en rad faktorer som 

karaktäriserar en återförsäljares köpbeteende, baserat på tidigare studier: 

 En återförsäljare köper främst nischade produkter, men säljer även en 

köpupplevelse (Davies 1993) 

 En återförsäljare är ansvarig gör att styra kostnaderna och för att generera 

intäkterna (Wagner 1989) 

 I industrier är köpbesluten oftast påverkade av ingenjörer eller producenter, 

medan i detaljhandeln påverkas besluten främst av marknadsföring, logistik och 

merchandising (Swindley 1992).  

 Återförsäljare är medlemmar i olika detaljhandelsföreningar vilket kan begränsa 

antalet leverantörer att välja bland (Robinson & Clarke 1995) 

 Återförsäljare blir allt mer engagerade och involverade i produktutvecklingen, 

försäljningsprognoser och marknadsanalyser (Swindley 1992).  

 En individuell återförsäljare kommer inte nödvändigtvis att välja de produkter 

som finns ute på marknaden på grund av en mer komplex struktur (Larsen & 

Jensen 1994) 

 Till skillnad från industriella köpare kan återförsäljare tack vare den utvecklade 

informationsteknologin möjligheter, ta beslut med hjälp av olika verktyg 

(McLaughlin & Hawkes 1995, Swindley 1992, se Hansen & Skytte) 

 

Som nämnt är bara det faktum att ytterst få studier har gjorts gällande återförsäljares 

köpbeteende, en orsak i sig till att faktiskt utveckla denna kunskap. Precis som Sheth 

(1981) argumenterar är det viktigt att förstå att en återförsäljare varken är en konsument 

eller en producent, utan snarare en blandning av båda. Från ett perspektiv kan han ses 

mer som en konsument då denne handlar färdigproducerade varor snarare än att han 
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köper råvaror som han sedan använder för produktion. Å andra sidan anses 

återförsäljaren vara en ”affärsenhet” med företagsmål, juridiska och ekonomiska 

begränsningar och oftast med många aktörer, precis som en producent. (Sheth 1981 s.1) 

Det kan ändå konstateras att en återförsäljare liknar mer en konsument än en producent 

när det handlar om vilka köp han gör, men när det gäller hur han utför sina köp liknar 

han mer en producent. Frågan som uppstår är huruvida köpbeteenden mellan konsument 

och återförsäljare är mer lika än vad man kan tro? (Sheth 1981 s. 2) 

I slutändan handlar det om att kunna avgöra hur återförsäljaren tänker vid 

köp, vilka aspekter tar han i beaktning vid ett köp? Vad motiverar en kund till att utföra 

ett visst köp? Vilka är hans drivkrafter till engagemang? Den rationella 

valhandlingsteorin förklarar dessa drivkrafter och innefattar begrepp som kostnader, 

intäkter och kapital som beskriver den sociala interaktionen mellan individer (Coleman 

1990 s. 304). Den rationella valhandlingsteorin som utvecklades redan i slutet på 1800-

talet av F.Y. Edgeworth och som ingår i utbytesteorin, menar att människan har en fri 

vilja (Homans 1961, s.12), vilket innebär att dennes handlingar är ett ”resultat av yttre 

strukturer som individen inte råder över” (Giddens 2006 s. 108). Enligt teorin strävar 

individen efter att maximera nyttan och minimera kostnaderna. Om detta är fallet, har 

återförsäljaren en fri vilja att välja vilka produkter som han vill sälja och drivs han av 

”yttre strukturer” för att han vill maximera nyttan och minska kostnaderna?  
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Att sälja godis – en bidragande faktor till svenskens folkhälsoproblem?  

Det skulle kunna antas att vara motsägelsefullt att säga att man som återförsäljare av 

konfektyr inte bryr sig om sin försäljning och lönsamhet lika mycket som man bryr sig 

om samhällets rådande folkhälsoproblem. Konfektyrbranschen har varit en av de 

stadigaste branscherna i Sverige och vi ser en konstant ökning i svenskens konsumtion 

av konfektyr med nästan 15 kilo konfektyr och choklad per år, vilket innebär en 

fördubblad konsumtionsökning under de senaste fyrtio åren. (Dagens Nyheter 2002) 

Lösviktskonfektyr anses vara en impulsvara vars prisnivåer är rimliga för nästintill alla 

individer, vilket gör den till en populär produkt och därmed är en stadig bransch. 

(Dagens Nyheter 2013) Folkhälsan dock blivit ett alltmer omdiskuterat fenomen som 

har slagit hårt mot branschen. Skyhöga fett- och sockerskatter har tagits fram som ska få 

bort fetma, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, och anses vara lika rimliga som skatter 

på sprit och tobak. Kost och hälsa har även blivit en allt större klassfråga, där 

medelklassen motionerar och botaniserar sig bland hälsotrender som aldrig förr, medan 

barnfamiljer med lågutbildade föräldrar blir alltmer ohälsosamma, som även dessa är 

mest känsliga för prishöjningar. Uppskattningsvis visar studier att 30 till 50 tusen 

svenska barn, ungefär vart femte skolbarn, är så pass överviktiga att de riskerar att dö i 

förtid på grund av diabetes, cancer och hjärtinfarkt. Detta på grund av deras konsumtion 

av sötsaker och läsk. (Dagens nyheter 2010). Däremot skulle en sockerskatt inte enbart 

innebära förbättringar i folkhälsan, men det skulle bidra till höga omkostnader. I 

Danmark planerades det att införa en sockerskatt efter att en fettskatt införts. 

Sockerskatten blev dock inte verklighet på grund av starka invändningar från handeln.  

Delvis handlade det om praktiska problem som att beskatta alla sockerhaltiga produkter 

eller om det skulle bara räknas på varor med tillsatt socker, vilket skulle leda till att 

tiotusentals produkter skulle behöva analyseras, vilket i sin tur innebär extremt höga 

kostnader (Anjou 2012). Impuls är per definition ett oplanerat beslut som ofta styrs av 

känslor som kan framkallas vid exempelvis exponering av ett reklambudskap. Det är 

sådana varor som konsumeras utan vidare betänketid eller planering 
3
 och det kan med 

denna bakgrund anses att lösviktskonfektyr är en impulsprodukt. Ytterligare orsaker 

som kan utlösa ett impulsköp är ett attraktivt pris, dekoration eller reklamkampanjer 

(Piron 1991). Detta tyder på att återförsäljaren har makt att kunna påverka kunden till 

att utföra just sådana köp. Vidare kan det därmed ifrågasättas huruvida en återförsäljare 

tar tillväga de negativa effekter och konsekvenser som hans köp har på samhället? 

Kommer han att handla annorlunda? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 www.svt.se 



9 

 

PROBLEMFORMULERING 

 

Frågeställning 

Vilka faktorer styr en återförsäljares köpbeteende av lösviktskonfektyr inom 

partihandeln i Sverige? 

 

Syfte 

Syftet med studien är att öka kunskapen för återförsäljares köpbeteende inom 

partihandeln.  

 

Avgränsning 

Arbetet kommer att inrikta sig på återförsäljares köpbeteende inom partihandeln och 

inkluderar Axfood Närlivs kunder runt om i Sverige. Detta innebär att studien kommer 

att riktas mot återförsäljare som bedriver verksamhet i form av säsongsbutiker, kiosker, 

närbutiker eller trafikbutiker. Det ska även tydliggöras att studien inte riktar sig mot 

sådana återförsäljare som har kontrakt eller samarbeten med grossister, där de har 

förutbestämda kvantitetskrav. Studien är enbart riktad mot oberoende återförsäljare som 

bedriver privat verksamhet. Målet är att undersöka dessa återförsäljares köpbeteende vid 

sortimentsinköp från grossister. Vidare ska det klargöras att dessa återförsäljare har det 

gemensamt att alla säljer lösviktskonfektyr. Orsaken till att datainsamlingen kommer 

från Axfood Närlivs beror på företagets storlek och tillgänglighet samt möjligheten att 

få tillgång till data. Studien kommer även att avgränsas till att undersöka köpbeteendet 

av en specifik produkt, i detta fall har valet gjorts av lösviktskonfektyr. Valet beror på 

den ständiga efterfrågeökningen av lösviktskonfektyr på marknaden. Ur en praktisk 

vinkel bidrar en ökad förståelse för studieobjektet till en mer skräddarsydd marknad, där 

producenter kan få en tydligare bild över vilka produkter och försäljningsmetoder som 

efterfrågas. Detta arbete kommer enbart att fokusera på den tredje delbransch typen; 

partihandel med livsmedel, dryck och tobak. 
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TEORETISK REFERENSRAM  

Följande kapitel kommer att redovisa den teoretiska referensramen som kommer att 

utgöra grunden för analyskapitlet. Teorikapitlet kommer att innehålla definitioner av 

den huvudteori som kommer att ge läsaren en djupare uppfattning för ämnet samt bidra 

till en djupare förståelse för hur arbetet är uppbyggt. Vidare redovisas även en delteori 

som kommer att agera som ett komplement till huvudteorin. Syftet är att ge läsaren ett 

ramverk som sedan kommer att användas för att strukturera upp analysdiskussionen.  

 

Sheth’s model of merchandise buyer behavior 

Olika försök har gjorts i att försöka skapa en gemensam konceptuell modell som 

förklarar en återförsäljares köpbeteende. Bristen på en sådan teori har bidragit till att 

förståelsen och kunskapen är otillfredsställande. Sheth (1981) tillhör en av de forskare 

som försökt utveckla en sådan teori. Fördelen med Sheths modell är att den inte baseras 

på en enda återförsäljare eller produktkategori och därmed kan tillämpas på olika 

produktkategorier, som i detta fall kommer att tillämpas på lösviktskonfektyr. 

(Modellen visas i Figur 3).  Ytterligare en orsak till att Sheths teori har valts, trots att 

den har bearbetats och vidgats av flera forskare, så besitter den grundkonceptet som 

förklarar de olika delarna som formar en återförsäljares köpbeteende.  

Teorin beskriver inte köpbeteendet av en enda återförsäljare som bedriver 

en verksamhet utan den förklarar köpbeteendet av en organisation. (Sheth 1981 s.2). 

Denna teori anses vara mest lämpad i denna uppsats då den studerar köpbeteendet ur en 

organisatorisk synvinkel snarare än ur ett konsumentperspektiv. Den undersöker 

egenskaper som en organisation besitter och inte en konsuments egenskaper som 

personlighetsdrag, demografi, livsstil eller värderingar och uppfattningar. (Sheth 1981 s. 

3) Nedan följer en förklaring av de delar av modellen som är relevanta för denna studie 

som kommer att utgöra ett hjälpmedel i analyskapitlet i syfte att besvara huvudfrågan.  

 

Figur 4: 

 

 
Källa: Sheth 1981 s.4 
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Handelsvarukraven är sådana krav som återförsäljaren har och som speglar hans 

köpmotiv. Dessa kan delas in i funktionella och icke-funktionella handelsvarokrav. De 

funktionella kraven är en direkt avspegling av vad återförsäljarens kunder efterfrågar 

från hans verksamhet. En framgångsrik återförsäljare kommer att uppfylla sina kunders 

efterfrågan genom att tillgodose dem med rätt produkter vilket kommer att avspeglas i 

hans handelsvarukrav.  De icke-funktionella kraven reflekterar alla andra köpmotiv. 

Dessa kan handla om att följa strömmen som trender, personliga värderingar, traditioner 

och preferenser. Sheth menar att en återförsäljares köpbeteende är drivet av de icke-

funktionella kraven vilket ofta är negativt för företaget. (Sheth 1981 s. 4-5) 

Handelsvarukraven kan variera beroende på verksamhetens positionering, det vill säga 

vilken marknad man befinner sig på samt hur nischad man är. Axfood Närlivs kunder 

kan exempelvis bedriva säsongsbutiker, kiosker, närbutiker eller trafikbutiker, och sälja 

produkter som konfektyr, snacks, dryck och tobak. Sheth menar att handelsvarokraven 

även kan bero på hur stor verksamheten är, samt vad för typ av verksamhet man 

bedriver. Är det ett varuhus kan exempelvis kvantitetskraven skilja sig markant jämfört 

med en liten säsongsbutik. Sheth menar även att mycket handlar om var man är 

lokaliserad och att det har en stor inverkan på handelsvarokraven. Ledningssättet är 

ytterligare en faktor som påverkar handelsvarokraven eller köpmotiven. Alla dessa 

ovanstående faktorer används som segmenteringskriterier av leverantörer som till 

exempel Axood Närlivs. (Sheth 1981 s.5) Handelsvarokraven kan även styras av 

produktlinjen. Produktlinjen relaterar till vilken typ av handelsvaror som säljs, 

exempelvis torra eller färska. Vilken produktpositionering det handlar om har även en 

stor inverkan om man säljer egna märkesvaror. Väljer man att sälja egna märkesvaror 

eller mindre kända märkesvaror kan kostnaderna bli lägre, men och andra sidan kan det 

påverka försäljningen om efterfrågan av kända märkesvaror är högre. Återigen handlar 

det om att återförsäljaren ska möte sin kunds behov. En liten återförsäljare kommer 

förmodligen att ha mindre variation av handelsvarokraven än en större återförsäljare, då 

den större köper ett förutbestämt sortiment. Sådana återförsäljare brukar oftast vara 

kedjor som Pressbyrån eller 7-Eleven.
4
  

Det slutgiltiga beslutet (Choice Calculus) som återförsäljaren tar kan skilja sig 

från de handelsvarokraven som återförsäljaren ursprungligen hade. Det kan handla om 

ett beslut att välja en annan grossist på grund av dålig tillgänglighet eller för dyrt pris.  

(Sheth 1981 s.8) Valet av kalkyl eller beslut, menar Sheth, kan innebära en av tre. Det 

första beslutet, trade-off choice calculus styrs av köparens betalningsvilja sett till pris, 

paketering och leverans. Om en köpare får ett bättre pris men sämre leveransvillkor kan 

han vända sig till en alternativ leverantör med högre pris och bättre leveransvillkor, 

beroende på vilken faktor som är viktig för just honom. Trade-off choice calculus går ut 

på att de ovanstående faktorerna (pris och leverans) kan kompenseras. Det som räknas 

är det generella utförandet. (Sheth 1981 s.8) Den andra beslutsregeln kallas för 

dominant choice calculus där köparen tar leverantörs- och produkt beslut baserat enbart 

på en faktor. Det kan bero på priset, leveransen, paketeringen eller sortimentet. (Sheth 

                                                 
4
 Verksamheter som dessa brukar ha kontrakt med grossister som Axfood Närlivs och därmed bundna 

till att köpa ett visst sortiment under en viss period. Dessa verksamheter kommer inte att undersökas i 
denna uppsats. (se Avgränsning) 



12 

 

1981 s.8) Det är dock endast de leverantörer som möter eller överstiger de dominerande 

kraven som leverans eller pris som överhuvudtaget tas med i beaktning inför val av 

leverantör. (Sheth 1981 s.9) Det tredje beslutet, sequential choice calculus, innebär att 

köparen har flera kriterier att utgå ifrån, men väljer kanske endast att ta med tre faktorer 

i beaktning vid sitt beslut, exempelvis pris, leverans och finansieringen, i den ordningen. 

Varje leverantör som inte möter köparens priskrav kommer inte att tas med i 

övervägningen trots dennes goda leveranskvalifikationer. (Sheth 1981 s.9) 

Sheth menar att det finns flera beslutsfaktorer men att det är dessa tre som 

verkar vara mest övervägande i organisatoriska beslut och att dessa kan skilja sig åt från 

en köpare till en annan. Han menar att det är mer meningsfullt att segmentera 

varuköpare på de choice calculus som de utnyttjar snarare än på deras 

konsumtionsbeteende. Detta för att leverantörer ska kunna målsätta sin försäljning mot 

rätt målköpare, ännu mer precist och effektivt. (Sheth 1981 s.9) 

Det idealiska leverantörs- och produktvalet innebär det bästa valet av produkt 

och/eller leverantör som är tillgänglig för att möta återförsäljarens handelsvarukrav. 

Detta är resultatet av köparens krav och leverantörens tillgänglighet utifrån de tre 

beslutsfaktorerna. Sheth menar att det idealiska produktvalet är ett resultat av ett 

rationellt och formellt beslutsfattande. Det idealiska produktvalet representerar det som 

bör vara leverantörens produktval och det kan av den anledningen användas som en 

normativ standard att jämföra med de faktiska produktval som köparen gör. Skillnaden 

mellan de idealiska och de faktiska valen utgör alltså potential för förbättringar och 

ökad lönsamhet för återförsäljaren. (Sheth 1981 s.10) 

De faktiska leverantörs- och produktvalen representerar det faktiska eller 

verkliga valet av en produkt eller leverantör och bör spegla de idealiska valen. Sheth 

förklarar vidare att det existerar diverse situationsfaktorer som kan störa köparen i valet 

av produkt/ leverantör och som kan motivera köparen till att välja andra produkter/- 

leverantörer som inte matchar de idealiska: företagsklimatet, affärs- förhandlingar, 

företagets finansiella position och marknadsstörningar. Hur det slutgiltiga beslutet 

kommer att formas beror helt och hållet på grossistens tillgänglighet. Uppenbarligen är 

inte alla grossister tillgängliga för alla återförsäljare, utom i extrema och osannolika 

situationer som i perfekt konkurrens, förklarar Sheth. Han menar å andra sidan att det 

totala antalet grossister med stor sannolikhet kommer att bli avsevärt större på grund av 

de relativt låga hindren för in- och utträde av grossister.
5
 Detta kan dock vara en 

förklaring till varför det finns en preferens för vertikal integration, som innebär att 

företaget själv integrerar sig själva i produktionsprocessen, eftersom sådana 

arrangemang tenderar att begränsa alternativen som finns tillgängliga för andra 

återförsäljare och därmed minska konkurrensen. Sheth redovisar tre distinkta men 

relaterade faktorer som kommer mest sannolikt att vara avgörande för grossistens 

tillgänglighet. Den första består av den konkurrenskraftiga strukturerade marknaden 

som grossisten befinner sig i. Om det är ett monopol begränsas antalet till en grossist 

och vice versa, i en konkurrensutsatt marknad, med en rad olika grossister kan 

                                                 
5
 Låt oss komma ihåg att teorin kommer från år 1981 och att dessa hinder kan ha förändrats genom 

åren. 
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förvirring uppstå och större ansträngning för beslutsfattning. Den andra faktorn som 

avgör grossistens tillgänglighet är den relativa marknadsföringsinsatsen från olika 

grossister. Exempelvis kan vissa grossister vara mer aggressiva i sin försäljning och 

marknadsföring. Slutligen menar Sheth att varje grossist har ett ”rykte” eller 

”företagsimage”, som innehåller diverse affärsmetoder och kvalitet på produkter som 

kan komma att begränsa deras tillgänglighet för återförsäljare. Exempelvis, en 

leverantör från norra Sverige, med begränsade distributionsmöjligheter kan uteslutas för 

en återförsäljare i söder. (Sheth 1981, s.6-7) 

 

Modifiering av Sheths modell 

År 1999 gjordes en modifiering av teorin där Lars Esbjerg och Hans Skytte 

kombinerade Sheths teori med Hansen och Skytte, tillsammans med Shaw, Dawson och 

Blairs modell från 1992 i syfte att förklara det västeuropeiska köpbeteendet av 

återförsäljare. Modellen förklaras nedan och kommer att användas som ett verktyg i 

syfte att hjälpa till vid analysen.  

Varuhandelskraven är krav som återförsäljaren använder sig av för att utvärdera sina 

motiv till att inhandla en produkt. Matchar kraven med vad återförsäljaren vill ha 

(motiv) kommer ett flöde att realiseras. Motiven baseras på återförsäljarens bedömning 

av konsumenternas behov och önskemål. Vidare påverkas motiven och beslutet av 

leverantörens tillgänglighet, som i sin tur styrs av konkurrens och företagsbilden. 

(Shaw, Dawson & Blair 1992, s.129, se Esbjerg & Skytte 1999) Shaw, Dawson och 

Blair menar att de flesta återförsäljare köper många produkter och är ofta verksamma i 

en pressad arbetsmiljö med lite tid för utvärdering.  Utifrån återförsäljarens 

varuhandelskrav och leverantörens tillgänglighet kommer återförsäljaren alltid att 

utvärdera konkurrerande anbud. Vidare argumenterade de att återförsäljare i 

verkligheten endast använder sig av en del av sina egentliga varuhandelskrav som kallas 

för värderande meriter vid ett köpbeslut. I samband med sin undersökning (gällande 

inköp av märkesvaror i Storbritannien) fann de olika värderande kriterier som används 

av återförsäljare vid bedömning av vilka produkter som bäst motsvarar deras krav.  

 

De delade upp dessa krav i fyra olika huvudkategorier:  

(1) Produktfaktorer  

(2) Sortiment: hur väl passar produkten in i sortimentet såväl som den övergripande 

bilden av företaget  

(3) Prisfaktorer  

(4) Utbudsfaktorer 

 

”Esbjerg och Skytte förklarar att en återförsäljare planerar och organiserar sina 

köpfunktioner och att köpprocessen kan komma att påverka det slutgiltiga köpbeslutet 

under processens gång. Genom att använda de värderande kriterierna som 

återförsäljaren anser relevanta väljer han produkt och leverantör, vilket i sin tur 

påverkas av det generella företagsklimatet. I sin ursprungliga teori inkluderade Sheth 

även tre påverkningsfaktorer som; affärsförhandlingar, företagets finansiella ställning 

och marknadsstörningar.  Esbjerg och Skytte tar även upp ytterligare en faktor, som inte 
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inkluderas i Sheths teori, nämligen relationen med leverantören, som anses vara av 

särskild betydelse bland Västeuropas återförsäljare (Dahab 1996 se Esbjerg & Skytte 

1999). De förklarar vidare att flödeskanaler av produkter kan styras av nätverk 

bestående av människor med gemensamma intressen. Detta flöde definieras som 

”kontroll av distributionskanaler inom en specifik bransch eller geografiskt område, 

med en isolerad/ begränsad grupp av ekonomiska aktörer.” (Dahab 1996, se Esbjerg & 

Skytte 1999 s. 9)” 

 

Figur 5: En förenklad modell av återförsäljarens köpbeteende 

 
Källa: Esbjerg & Skytte 1999 
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Relationsmarknadsföring 

Forskning har visat vikten av att utveckla relationer för effektiva 

marknadsföringsstrategier, särskilt i business-to-business sammanhang (Sharma & Pillai 

2003). Tyngdpunkten i hur en kunds köpbeteende formas kan bero på den relation som 

denne har med företaget. Det är därmed av intresse att beskriva vilka faktorer inom 

relationsmarknadsföringen som kan komma att påverka återförsäljarens köpbeteende.  

Relationsmarknadsföring handlar om att skapa långsiktiga relationer med sina kunder 

och att hitta lojala kunder. Med lojala kunder menar man sådana kunder som utför ett 

köp upprepade gånger av specifika produkter eller tjänster under en viss tidsperiod (Yi 

& Jeon 2003). Det är de lojala kunderna som är värdefulla för företagets framgång 

(Feurst 1999). Eriksson och Åkerman menar att då produktutbudet ständigt ökar 

kommer även konkurrensen att öka och i kombination med kunders förändrade livsstilar 

och behov kommer även kraven på företagen att öka (Eriksson & Åkerman 1999). För 

att upprätthålla sin position på marknaden räcker det inte med att erbjuda de mest 

eftertraktade produkterna och erbjuda dessa till rätt pris, utan det handlar också om att 

sträva efter gynnsamma relationer till kunderna och på så sätt kunna påverka och styra 

deras köp. Grönroos menar att det är företagets dialog med kunderna som är avgörande 

för att öka kvaliteten i kontakten. Hans definition på relationsmarknadsföring är ”att 

identifiera och skapa, underhålla och förstärka samt om nödvändigt avsluta relationer 

med kunder (och andra) så att alla parters ekonomiska och övriga mål uppfylls. Det 

uppnår man genom ett ömsesidigt utbyte och uppfyllande av löften.” (Grönroos 2002 

s.37).  

”Även Esbjerg och Skytte tar med relationen till grossisten som en faktor som kan 

komma att påverka det slutgiltiga valet. Av den anledningen har även följande teori 

tagits med i denna studie. (Se Figur 4) Relationsmarknadsföring kan anses vara ett 

komplext och problemfyllt fenomen som inte nödvändigtvis uppfyller en välbalanserad 

och kontinuerlig relation mellan kund och leverantör som det kanske indikerar till 

(Gummeson 2006). Relationer är oftast mer komplexa och innebär inte alltid 

permanenta lösningar och det bör därmed vara företagets/ grossistens uppgift och mål 

att försöka bibehålla dessa relationer. Köpbeteendet styrs av hur interaktionen mellan 

kund och leverantör hanteras, vilket även är orsaken till varför relationsmarknadsföring 

tas upp i denna studie. Genom att studera relationen som återförsäljarna har till sina 

leverantörer kan det avgöras huruvida detta påverkar deras slutgiltiga köp. ” 

”Relationsmarknadsföring handlar inte längre endast om att värva nya kunder utan 

även om att behålla och vårda de befintliga genom att skapa långsikta relationer med 

dessa samt att utvidga/modifiera sortimentet . Idag anser många kunder att relationen 

med deras leverantörer är viktig vilket gör företagens arbete kring CRM mycket kritiskt. 

CRM eller Customer Relationship Management, beskriver hur företag praktiskt går 

tillväga för att upprätthålla en relation med sina kunder. Relationsmarknadsföringens 

syfte är att identifiera, underhålla och bygga nätverk för att på så sätt förstärka 

relationerna och utveckla win-win situationer för båda parter. Vidare kan detta 

åstadkommas genom individualiserade interaktioner mellan kund och leverantör, som 

att lyssna till kundernas behov och på så sätt öka tilltron (Reichheld 2001) men även 

genom mervärdestjänster under en längre period (Bruhn 2006) Hur arbetar då grossister 
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för att uppnå detta? Att vinna kundens hjärta är ytterligare en metod för att skapa en 

långsiktig relation (Storbacka & Lehtinen (2000). Samspelet mellan kund och 

leverantörer baseras på känslor, och det utgör en bra plattform för att kunna påverka 

kunden emotionellt och på så sätt vinna en uthållig relation. Fördelarna från kundens 

sida med att ha en relation med ett specifikt företag kan vara: 

 Säkerhet: pålitlighet, minskad oro och tilltro till leverantören 

 Sociala fördelar: igenkänning, ”vänskap” 

 Särskilda förmåner: tilläggstjänster, förmånliga priser, kunden prioriteras 

(Grönroos 2008 s.51). ” 

Som nämnt ovan handlar CRM (Customer Relation Management) om hur 

relationsmarknadsföring går till i praktiken. Hur gör man för att skapa en långsiktig 

relation med sina kunder? När företag jobbar aktivt med att hantera individuella 

kundrelationer strävar de efter en långsiktig lönsamhet och överlevnad (Gummeson 

2002 s.53). I CRM arbetet identifieras följande steg: 

1. Identifiera individuella kunder och kartlägga hur de kan nås 

2. Differentiera kunder efter deras värderingar och behov 

3. Integrera med kunderna – föra dialog 

4. Skräddarsy: behandla varje kund som en individ genom personlig kontakt eller 

automatiserad process 

5. Gör relationen till en kontinuerlig läranderelation 

(Gummeson 2002 s. 54) 
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METOD 

Metodval 

Explorativ, deskriptiv och hypotesprövande är enligt Patel och Davidson (2011 s.12) de 

tre vanligaste undersökningstyper. Med bakgrund i att ämnet köpbeteende inom 

partihandeln ännu är relativt outforskat, har en explorativ undersökning valts och 

utförts. Den explorativa ansatsen innebär att det finns ”luckor i kunskapen”, vilket anses 

vara fallet i denna studie. Målet med detta arbete är att öka kunskapen om 

återförsäljares köpbeteende av lösviktskonfektyr inom partihandeln. Det är av den 

anledningen som en metod av kvalitativ karaktär är bäst lämpad för denna studie då den 

kommer att täcka ett stort område men med specifikt utvalda informanter som ska 

utgöra grunden för arbetet. (Eliasson 2006 s.30)   

  

Datainsamlingskällor 

Vetenskapliga artiklar, litteratur och hemsidor utgör detta arbetes sekundärdata. Detta är 

sådana data som samlats in av andra forskare och författare. Syftet med sekundärdata är 

att få en insikt i ämnet och bekräfta teorier och hypoteser. Eftersom insikten i ämnet var 

förhållandevis låg tillämpades en inledande förstudie för att öka uppfattningen om 

ämnet och för att kunna problematisera studieobjektet. Förstudien genomfördes med 

Frida Linder och Jessica Nordahl som jobbar som assisterande kategori- och 

konceptchef inom lösviktskonfektyr på Axfood Närlivs som därmed var lämpliga att 

intervjua för att få insikt i ämnet (förstudien hittas i bilaga 3). Intervjuerna skedde 

genom en semistrukturerad intervjumetod, med förbestämda frågor men med utrymme 

för diskussion. En så kallad ad-hoc intervju genomfördes (Kvale 1997). Vidare 

samlades primärdata in genom semistrukturerade telefonintervjuer med 27 stycken 

återförsäljare som bedriver verksamhet runt om i Sverige. Valet av informanter har skett 

genom val av kunder som inte är bundna till kontrakt med förutbestämda kvantitetskrav 

(se avgränsning) och som med all säkerhet inhandlar lösviktskonfektyr till sin 

verksamhet för vidare försäljning. Det är även nämnvärt att samtliga informanter är 

anonyma i studien.  

 

Intervjuer 

Datainsamling genom intervjutillämpning kan ske genom olika tillvägagångssätt. Det 

handlar om hur informanterna får frågorna ställda och hur mycket frihet de har att 

besvara dem. I strukturerade intervjuer har informanten förbestämda svarsalternativ att 

välja ibland, till skillnad från en ostrukturerad intervju som innehåller öppna frågor. 

(Patel & Davidson 2011) I detta fall har en semistrukturerad intervjuteknik valts ut, som 

är en blandning av dessa två metoder (Denscombe 2010). Genom en sådan teknik finns 

både plats för diskussion och reflektion samtidigt som intervjun följer ett visst mönster. 

Metoden innebär att man inför intervjun har förberett ett frågeschema eller 

intervjuguide med en uppsättning frågor. Frågornas ordningsföljd kan komma att 

varierar och intervjuaren har möjlighet att ställa uppföljningsfrågor som kan bidra till en 

djupare förståelse för ämnet. (Bryman & Bell 2003 s.140) 



18 

 

I detta fall utfördes intervjuerna per telefon och inte ansikte mot ansikte. Fördelen med 

telefonintervjuer är att de är billigare och tar mindre tid, istället för att intervjuaren 

ägnar förhållandevis lång tid åt att söka upp informanterna vilket skulle öka 

kostnaderna. En nackdel med metoden skulle dock vara att man inte ser personen som 

intervjuas, vilket innebär att man inte kan reagera på dennes ansiktsuttryck som till 

exempel kan röra en undran eller osäkerhet. (Bryman & Bell 2003 s.140) Eftersom 

arbetets syfte är att enbart öka kunskapen för återförsäljares köpbeteende av 

livsmedelsvaror så anses det inte att flexibiliteten är av påtaglig bemärkelse. 

(Johannssen & Tufte 2003 s. 69-70). Informanterna utgörs av personer som bedriver 

mindre organisationer inom detaljhandeln som kiosker, trafikbutiker, säsongsbutiker 

eller närbutiker. Dessa personer har muntligen informerats om att samtalet kommer att 

äga rum. Detta för att förbereda och göra informanterna medvetna om intervjuns syfte. 

(Bryman & Bell 2003 s.142) ” 

 

Intervjuguide  

En datoriserad intervjumetod har valts eftersom det underlättar när frågorna ställs, för 

att snabbt och lätthanterligt kunna skriva ned respondentens svar. Metoden kallas för 

CAPI, en datorstödd metod, så kallad ”computer-assisted personal interviewing”, som 

bidrar till att intervjuaren kan hoppa över ett par frågor beroende på hur respondenten 

har svarat. Risken för att göra misstag, som att ställa irrelevanta frågor minskar 

betydligt. (Bryman & Bell 2003 s.141-143) Frågeställningarna har anpassat efter Sheths 

modell om återförsäljares köpbeteende. Detta för att vidare kunna svara på 

frågeställningen vilka faktorer som styr återförsäljarens köpbeteende. (Se intervjuguide i 

bilaga) 
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Urval  

Val av informanter 

Informanterna har valts ut medvetet vilket innebär att urvalet därmed är subjektivt. 

Inledningsvis skickades ett e-post meddelande, med en förfrågan att delta i denna studie, 

ut till 100 stycken utvalda verksamheter runtom i Sverige som resulterade i 27 stycken 

svar. De intervjuade utgörs därmed av 27 kunder till Axfood Närlivs. Orsaken till att 

dessa har valts ut medvetet beror bland annat på tillgängligheten av dessa och 

samarbetet med Axfood Närlivs.  Kunderna bedriver sin verksamhet runtom i Sverige. 

De informanter som har varit delaktiga i undersökningen bedriver sin verksamhet i 

följande städer: 

 

Tabell 1: 

  Stad Verksamhetstyp Verksamhetsliv Inhandlingssätt 

Företag 1 Kiruna Godis Mer än 1 år Webb 

Företag 2 Dals Ed Kiosk Mer än 1 år Terminal 

Företag 3 Lindesberg Godis Mer än 10 år Webb 

Företag 4 Lidköping Kiosk Mer än 10 år Innesäljare 

Företag 5 Göteborg Godis Mer än 10 år Innesäljare 

Företag 6 Borås Närbutik Mer än 10 år Innesäljare 

Företag 7 Falkenberg Lågprisbutik Mer än 5 år Innesäljare 

Företag 8 Lidköping Kiosk Mer än 10 år Terminal 

Företag 9 Landskrona Närbutik Mer än 10 år Innesäljare 

Företag 10 Stockholm Kiosk Mer än 1 år Webb 

Företag 11 Mariestad Godis Mer än 1 år Terminal 

Företag 12 Eslöv Närbutik Mer än 10 år Webb 

Företag 13 Göteborg Trafikbutik Mer än 10 år Innesäljare 

Företag 14 Onsala Närbutik Mer än 10 år Terminal 

Företag 15 Umeå Trafikbutik Mer än 5 år Terminal 

Företag 16 Göteborg Närbutik Mer än 5 år Innesäljare 

Företag 17 Stockholm Kiosk Mer än 10 år Webb 

Företag 18 Ängelholm Kiosk Mer än 10 år Innesäljare 

Företag 19 Nyköping Godis Mer än 5 år Webb 

Företag 20 Jönköping Godis Mer än 10 år Innesäljare 

Företag 21 Jönköping Närbutik Mer än 10 år Innesäljare 

Företag 22 Kramfors Kiosk Mer än 10 år Webb 

Företag 23 Ulrikshamn  Trafikbutik Mer än 5 år Innesäljare 

Företag 24 Jönköping Godis Mer än 10 år Innesäljare 

Företag 25 Västerås Godis Mer än 1 år Innesäljare 

Företag 26 Hallstahammar Kiosk Mer än 10 år Terminal 

Företag 27 Knivsta Kiosk Mer än 10 år Terminal 

 

Dessa kunder bedriver med säkerhet sådan verksamhet som arbetets syfte kräver 

undersöks. Kundernas främsta produktförsäljning utgör lösviktskonfektyr som även 

avgränsar detta arbete. Med kunder menas butiksägare som kommer att besvara 
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intervjufrågorna. Det kan därför konstateras att urvalet är ett icke-sannolikhetsurval då 

populationen som utgörs av Axfood Närlivs kunder har tagits fram på annat sätt än 

genom en slumpmässig urvalsteknik. (Bryman & Bell 2003 s.111) Dessutom är detta 

även ett bekvämlighetsurval då dessa personer för tillfället finns tillgängliga och har 

valts ut specifikt att delta i denna undersökning. Detta är därmed en form av stickprov 

då dessa kunder enbart kommer från en enda grossist. En nackdel med en sådan 

urvalsstrategi är att det inte är möjligt att generalisera resultaten, då det är oklart vilken 

population detta stickprov är representativt för. Exempelvis: tio stycken kunder från 

Axfood Närlivs med samma inköpsmönster kan skilja sig helt eller bara lite från tio 

andra kunder från övriga grossister. Det betyder dock inte att vi inte kan använda oss av 

denna metod i detta fall. Låt oss komma ihåg att arbetets syfte är att  öka kunskapen för 

ämnet och att det därmed inte kräver någon generalisering utöver den vetenskapliga 

generaliseringen som varje vetenskaplig studie kräver. (Bryman & Bell 2003 s.125) 

 

Operationalisering och genomförande 

1. Elektroniskt utskick till 100 utvalda verksamheter runtom i Sverige  

2. Muntlig kontakt med respektive informant som var villig att delta i studien,  

introducerande information 

3. Förberedelse av intervjuguide/schema 

4. Utskick till de intervjuade med information om ämnet och studiens syfte samt 

samtalstid. Ingen av informanterna fick protokoll med frågor skickade till sig i 

förväg 

5. Ingen inspelning skedde, anteckningar gjordes direkt mha CAPI metoden 

6. Genomgång av det insamlade materialet 

7. Elektroniskt utskick med tack av deltagande i studien 

 

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 (Johannssen & Tufte 2003 s.28) Ett icke-

sannolikhetsurval kan aldrig bli slumpmässigt eftersom man inte känner till 

sannolikheten för att de faktiskt intervjuade informanterna blir utvalda (Dahmström 

2011 s. 98). Reliabiliteten berör huruvida resultatet stämmer överens med verkligheten. 

Detta 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) Trots detta har det 

valts att inte genomföra upprepade intervjuer då det anses att reliabiliteten är tillräckligt 

hög. 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 (Johannssen & Tufte 2003 s. 47, s. 

240). Vid intervjuer finns det alltid en risk för intervjuareffekter. Vid utformningen av 

intervju- och frågeschemat har hänsyn tagits till detta genom att formulera konkreta och 
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tydliga frågor för att inte framkalla otydligheter som gör att respondenten skall behöva 

fråga om förtydligande. (Dahmström 2011 s. 102) ” 

 

Källkritik 

Det teoretiska ramverket baseras på vetenskapliga artiklar, litteratur och hemsidor. 

Dessa har valts ut med noggrannhet och granskats för att verifiera tillförlitligheten av 

dessa. Det talas om fyra riktlinjer för kritisk granskning av källor. Utifrån dessa fyra 

kriterier har denna studies källor bedömts som trovärdiga och därmed relevanta för att 

kunna sättas i anspråk till denna uppsats. Det första kriteriet; äkthetskriteriet, innebär att 

alla data måste vara äkta och att det är forskarens uppgift att utvärdera den insamlade 

data; granska att den har producerats av de personer, vid den tidpunkten och kontext 

som det uppges (Esaiasson et al. 2004, s. 305). Detta arbete grundar sig, som 

ovannämnt, på vetenskapliga artiklar, hemsidor och tidsskrifter som anses vara 

trovärdiga i och med dess omtalning och bruk av allmänheten.  De vetenskapliga 

artiklarna anses vara trovärdiga då de granskas för att bevisa deras äkthet innan de 

produceras. Yttpå personer som anses vara lämpliga att kunna ingå i studien på grund av 

deras position i företaget.  Utmaningen i detta arbete har varit att använda sig av 

hemsidor då det oftast saknas ett namn som har skrivit texten. Det har därför varit 

önskvärt att inte enbart använda sig av förstahandskällor, det vill säga företag som 

skriver om sig själva, men även andrahandspublikationer för att återigen bekräfta 

källans trovärdighet och att det som skrivs faktiskt är sant. Vidare har en del av 

informationen samlats in från Axfoods egna hemsida, vilket även man som forskare bör 

vara kritisk mot för att inte tolka innehållet ordagrant. En organisation skriver gärna bra 

om sig själv vilket kan ge läsaren en snedvriden åsikt. Det tredje kriteriet; 

tendenskriteriet innebär att informanternas personliga värderingar och åsikter ska 

särskiljas för att få fram de verkliga data (Esaiasson et al. 2004, s. 311). 

Samtidighetskriteriet och det sista kriteriet vid källgranskning innebär att det är viktigt 

att all data som samlats in har skett under en och samma period. Detta för att undvika 

minnesfel eller efterrationaliseringar. I detta fall finns en risk minnesfel då varje intervju 

tillfälle genererade annorlunda information beroende på hur samtalen utvecklades. Trots 

att protokoll fördes samtidigt finns det alltid en risk för minnesfel (Esaiasson et al. 2004, 

s. 310). 
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EMPIRISKT RESULTAT 

Följande kapitel har för avsikt att presentera det empiriska materialet som ligger till 

grund för analyskapitlet. Syftet med det empiriska materialet är att det ska hjälpa till att 

besvara den inledande problemformuleringen. Det insamlade materialet nedan grundar 

sig enbart på de intervjuer som har gjorts i enlighet med det metodiska urvalet.  

 

Axfood Närlivs  

Axfood Sverige AB tillhör en av nordens största börsnoterade bolag inom 

dagligvaruhandeln. Uppskattningsvis antas koncernen ha en marknadsandel mellan 15-

19%
6
. Axfoodkoncernen bildades år 2000 och bedriver idag handel med dagligvaror 

inom detalj- och partihandeln. Detaljhandeln drivs genom egenägda kedjor som Willys, 

Hemköp och PrisXtra. Utöver de egenägda kedjorna samverkar företaget med många 

handlarägda butiker genom avtal bland annat inom Hemköpskedjan, som totalt uppgår 

till cirka 820 butiker
7
. Partihandeln drivs genom Dagab som är Axfoods logistikbolag 

och som levererar dagligvarusortimentet till koncernens egna och handlarägda butiker, 

samt genom Axfood Närlivs.  

”Axfood Närlivs är ett rikstäckande och öppet partihandelssystem för 

dagligvaror som är ”inriktad på försäljning, distribution och en aktiv sälj- och 

marknadsbearbetning. Axfood Närlivs kunder är främst närbutiker, kiosker, 

trafikbutiker och säsongsbutiker. Företaget distribuerar varor över hela landet från 

fyra distributionscentraler”.
8
 Axfood Närlivs driver även ett eget lösviktskoncept, så 

kallat Smått & Gott som innehåller nästan 300 lösviktsprodukter från marknadens 

ledande leverantörer. Motivationen bakom konceptet ligger i att driva och utveckla 

produktmixen och erbjuda kunderna att hitta en rätt mix för just deras lösviktsavdelning. 

Axfood Närlivs erbjuder sina kunder olika säljlösningar.
9
 ” 

 

Förstudie – intervju med Jessica Nordahl och Frida Linder  

Syftet med att utföra en förstudie var delvis att utveckla ett intresse för ämnet och 

undersöka hur arbetet mellan grossist och leverantör fungerar i praktiken. Dessutom, då 

förkunskapen om ämnet har varit relativt låg och forskningen kan anses vara bristande, 

genomfördes en förstudie med syfte att bilda en uppfattning om Axfood Närlivs 

medvetenhet om den rådande situationen och på så sätt hitta en problematisering 

gällande köpbeteendet inom partihandeln. Målet med förstudien var alltså att bilda en 

uppfattning om hur partihandeln fungerar i praktiken; hur arbetet ser ut, det strategiska 

och planeringsmässiga valen i beslutsprocessen. 

 Förstudien med Frida Linder, som jobbar som assisterande kategorichef 

inom konfektyr, snacks och glass, med erfarenhet av samarbetet med Axfood Närlivs 

och diverse leverantörer, förklarade att utmaningen i det vardagliga arbetet av 

sortimentsstyrning delvis är att lösa problem snabbt, samtidigt som hon förklarar att det 

kräver ett helt annat tankesätt och strategiskt planerande mellan de två olika 

                                                 
6
 www.allabolag.se,  www.sverigesradio.se, www.aktiespararna.se,  www.svenskalivsmedel.se   

7
 www.axfood.se 

8
www.axfoodnarlivs.se  (1) 

9
 www.axfoodnarlivs.se (2) 
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handelsformerna. Inom partihandeln är kunderna mer tidsberoende medan 

dagligvaruhandelns kunder är mer priskänsliga. Hon utvecklade även att det hänger på 

Axfood Närlivs att ha en öppen kommunikation med sina kunder/återförsäljare för att på 

så sätt ”snappa upp” vad som efterfrågas. Vidare förklarade hon att illojalitet är ett känt 

fenomen inom företaget och som de kämpar med på daglig basis. Detta påvisar 

medvetenhet hos Axfood Närlivs. Hon beskriver även att det vore enklare att styra 

sortimentet om de visste hur partihandelns kunder faktiskt tänker.  

 Intervjun med Jessica Nordahl, gav klarhet i hur beslutsprocessen ser ut 

kring vilka varor och produkter som hamnar i sortimentet. Hon förklarar att det första 

steget är att leverantören presenterar produkten som sedan revideras. Vid revidering tas 

pris, kvalitet, smak, utseende, med mera i åtanke. Vidare tittarna man på hur väl 

produkten skulle passa in i den befintliga mixen (socker, choklad, salt, hårt) samt vilket 

syfte produkten skulle innebära. Det är även viktigt att ha kedjans förslag i åtanke. 

Kommunikationen är därmed en viktig del i beslutsprocessen av införandet av en ny 

produkt. Nordahl utvecklar att fokus från grossistens sida bör vara generellt, skötsel i 

butik (terminal), hög påfyllnadsgrad och renlighet för att inte skapa misstro och 

missnöje bland kunderna. Fokus ska även finnas på att leverera och erbjuda ett brett och 

attraktivt sortiment som både kund och butik är nöjda med. Det gäller att göra medvetna 

och genomtänkta val för att ta fram en tillfredsställande mix för att på så sätt locka 

kunder och hålla de befintliga kunderna nöjda. 

 

Beskrivning av Axfood Närlivs kunder 

För att få en bättre förståelse för Axfood Närlivs och deras kunder presenteras nedan en 

beskrivning av organisationen och de slags kunder med verksamhet inom 

lösviktskonfektyrförsäljning som handlar på Axfood Närlivs. Axfood Närlivs bedriver 

en verksamhet som riktar sig mot försäljning, distribution och ”en aktiv sälj- och 

marknadsbearbetning”. Det är en del av Axfoodkoncernen som fokuserar på 

servicehandeln. Idag har Axfood Närlivs tre distributionskanaler, Örebro, Skellefteå och 

Tyringe, som levererar rikstäckande
10

. 

 

Insamlat material  

Det insamlade materialet består av 27 intervjuer utförda genom telefonintervjuer med 

företag som bedriver verksamheter säljande lösviktskonfektyr runt om i det svenska 

landskapet. De standardiserade frågorna och som samtliga informanter fick besvara 

befinner sig på vänster sida av tabellen, de eventuella följdfrågorna antecknades under 

samtalen på höger sida. (se bilaga 1) 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 www.axfoodnarlivs.se (1) 
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RESULTAT & ANALYS 
 

Inhandlingssätt  
(Hur inhandlar du dina 

lösviktskonfektyrartiklar från Axfood 

Närlivs?) 

Fördelningen mellan de olika  

verksamheterna är relativ och det kan 

inte tydas något mönster kring vilket 

inhandlingssätt som är populärast bland 

informanterna (se tabell 3).  Axfood 

Närlivs kunder har möjlighet att inhandla 

alla sina produkter på tre olika sätt. 

Syftet med denna fråga var att få en 

insikt i hur informanterna resonerar kring 

de olika inhandlingsmetoderna och om 

de olika sätten kan ha en påverkan på hur 

de väljer sina produkter. Det första sättet 

sker via en webbportal, där kunderna får 

inloggningsuppgifter och med enkla 

klick kan välja vilka produkter som de 

vill ha. Detta inhandlingssätt är smidigt 

och enkelt men kräver att man vet vad 

man gör och hur systemet/hemsidan 

fungerar för att man inte ska göra fel, 

menar en informant från Kiruna. Han 

förklarar vidare att det kan bli mycket 

kostsamt om man beställer några kollin 

för mycket eller för lite. Det andra 

inhandlingssättet bland informanterna är 

att kunderna själva åker iväg till så kallade terminaler där går in i en butikliknande lokal 

och själva väljer vilka produkter som de vill ha samt vilka volymer. Sedan går de vidare 

till kassan och får därefter en faktura som de kan betala i efterhand. En informant från 

Göteborg utvecklar att denna metod känns tryggast och den metod som man är mest van 

vid som ”en gammal dinosaurie som man är”. Det tredje och sista inhandlingssättet är 

genom en innesäljare. Denna metod innebär att man som inköpare har kontakt med en 

innesäljare från Axfood Närlivs, antingen per telefon eller direkt kontakt (säljaren åker 

ut i butik) och lägger direkt in beställningar. Innersäljarmetoden är ett bra sätt att 

ständigt ha en dialog med sin grossist och man kan på så sätt lägga fram sina synpunkter 

och dela med sig av sin kunskap och vad som efterfrågas från kunderna Detta sparar 

även en del kostnader och tid eftersom man slipper själv åka ut och köpa in artiklarna. 

(Informant från Lidköping). Det sista inhandlingssättet gör det möjligt för grossisten att 

skapa en personligare relation med kunden eftersom att grossisten har direktkontakt 

med kunden. 
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Tabell 3: Inhandlingssätt 

Verksamhetstyp Innesäljare Webb Terminal TOTALT 

Närbutik 4 1 1 6 

Godisbutik 4 3 1 8 

Trafikbutik 2  1 3 

Lågprisbutik 1   1 

Kiosk 2 3 4 9 

TOTALT 13 7 7 27 

Källa: Egen bearbetning 

 

Verksamhetstyp och verksamhetsliv  

(Vilken typ av verksamhet bedriver du? Hur länge har er verksamhet existerat?) 

Av de 27 intervjuade så bedrev 9 av dem kiosker, 8 stycken godisbutiker, 6 av dem 

närbutiker, 3 av dem trafikbutiker och en lågprisbutik. Skillnaden mellan kiosk och 

närbutik innebär att kiosker inte alltid har ”självbetjäning”, det vill säga kunden kan inte 

själv plocka sina varor, utan betjänas i första hand av någon som arbetar i kiosken. 

Närbutiker är oftast volymässigt större och erbjuder ett större utbud samt variation av 

produkter än kiosker. Verksamhetstypen är en faktor som avgör vad man som 

återförsäljare väljer eftersom man anpassar sortimentet efter kunderna. Driver man en 

godisbutik så är det självfallet att man inhandlar konfektyr och om man driver en 

trafikbutik så säljer man även läsk, snacks och andra behövande varor till kunder som 

kommer med bilar. Dessa typer av butiker har inte lösviktskonfektyr som sina 

huvudvaror eller prioriterade varor för försäljning. 

De flesta av de intervjuade hade bedrivit sina verksamheter i mer än 10 år 

vilket tyder på en lång erfarenhet inom branschen (även kallat verksamhetsliv; hur länge 

deras verksamheter har existerat). Det skulle därför kunna antas att dessa använt sig av 

det vanligaste och det ”traditionella” inköpssättet, via en innesäljare, vilket också 

stämmer (se tabell nedan). En innesäljare även kallat key account manager, 

representerar företaget/grossisten och är ansvarig för att skapa en god affärsrelation med 

kunder genom att möta deras behov och specifik krav. En innesäljare möter kunder 

personligen och har på så sätt större möjlighet till att skapa en personligare relation med 

kunder, än enbart en affärsmässig, vilket tyder på en effekt hos återförsäljarna i denna 

studie.  
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Tabell 2: Verksamhetsliv och inhandlingssätt 

Verksamhetsliv Mer än 1 år Mer än 5 år Mer än 10 år 

Godisbutik 3 1 4 

Trafikbutik  2 1 

Kiosk 2  7 

Närbutik  1 5 

Lågprisbutik  1  

Inhandlingssätt Mer än 1 år Mer än 5 år Mer än 10 år 

Webb 2 1 4 

Terminal 2 1 4 

Innesäljare 1 3 9 

Källa: Egen bearbetning 

 

Utifrån tabellen kan vi se att de butiker som bedrivit sina verksamheter mer än 10 år 

faktiskt använder sig av det inhandlingssätt som är mest ”omodernt”, det vill säga inköp 

via en innesäljare.  

 

Krav på grossist kontra krav på produkt  

(Vilka kriterier är avgörande för att du ska köpa en viss lösviktskonfektyrartikel? 

Vilka är de viktigaste varukrav som ni har på en grossist?) 

Enligt Sheth avser de funktionella handelsvarukraven det som återförsäljarens kunder 

efterfrågar, medan de icke funktionella handelsvarukraven motsvarar alla andra typer av 

köpmotiv som trender, personliga värderingar, traditioner eller preferenser. Utifrån 

intervjuerna kan det konstateras att det är kunderna som styr sortimentet snarare än 

andra köpmotiv. Däremot går det att säga att de icke-funktionella handelsvarukraven 

styr kundens beteende eftersom de innehåller faktorer som tvingar kunden att bete sig 

på ett visst sätt. Sheth menade även att kraven kan variera beroende på hur nischad man 

är. De informanter som har deltagit i studien har alla den lösviktskonfektyr som 

gemensam faktor och bedriver mindre verksamhet som innefattar säsongsbutiker, 

kiosker, närbutiker och trafikbutiker. De krav som informanterna har haft på grossisten 

som kommit upp under intervjutillfällen har varit, pris, sortimentsutbud, produktkvalitet 

(ex. hållbarhetsdatum), leverans, god kommunikation med säljare, okomplicerade 

beställningsrutiner, service och tillgänglighet. Det är viktigt att skilja på 

handelsvarukraven som kunden/återförsäljaren har på grossisten och på produkten som 

han ska köpa; något som Sheth väljer att inte skilja på i sin modell. Möjligheten finns att 

när kraven som ställs på grossisten upprätthålls, (eller produkten), så kan det påverka en 

kunds/återförsäljares köpbeteende. Exempelvis kan kunden/återförsäljaren välja att 

enbart utgå ifrån kraven som ställs på grossisten. Upprätthålls dessa tas inte kraven på 

produkten med i beaktning. Låt oss tydliggöra detta med ett scenario:   

 Företag 1 inhandlar sina produkter hos Axfood Närlivs i flertalet år, och är trygg 

med det eftersom de alltid levererar, har ett brett sortimentsutbud, bra paketering på 

produkterna, och har god kommunikation med kunderna, osv.  

 Företag 2 inhandlar sina polkagrisar hos Axfood Närlivs. Det har plötsligt skett en 

paketeringsförändring på en produkt, något som Axfood Närlivs inte kan påverka. Detta 
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gör att företag 2 inte vill ha polkagrisar längre. De kommer därför inte att handla hos 

Axfood längre.  

De krav som ställs på produkten, utifrån undersökningen var, pris, paketering, och 

varumärke. Det kan konstateras att kraven som ställs på produkten är sådana krav som 

grossisten inte kan påverka. Det har observerats att de krav som har ställts på grossisten 

även inkluderar en god kommunikation mellan kund och säljare. Sheth förklarar i sin 

modell att de icke-funktionella handelsvarukraven kan motsvara andra typer av 

köpmotiv som trender, personliga värderingar, traditioner eller preferenser. Här bör 

kraven som ställs på grossisten ingå, eftersom det är återförsäljarens personliga aspekter 

som påverkar vad eller hur han köper. Under dessa bör alltså pris, sortimentsutbud, 

kvalitet, leverans och service ingå som en form av påverkansfaktor.  

 

Val av produkt 
(Vilka kriterier är avgörande för att du ska köpa en viss lösviktskonfektyrartikel?) 

Det mest frekventa svaret bland informanterna var att priset utgjorde den viktigaste 

faktor för att de skulle köpa en viss lösviktsartikel. Eftersom lösviktskonfektyr 

klassificeras som en impulsprodukt ansåg flera att det inte är lika viktigt med 

varumärket. Detta eftersom det är sällan som kunden/konsumenten tittar på etiketten 

utan istället tittar på själva godiset och att det ser fräscht och behagligt ut. En av 

informanterna förklarade att deras verksamhet lever på impulsköpen, och att kraven på 

konfektyrartiklarna i regel är högre än andra varor som säljs. Ytterligare en informant 

förklarade att det är viktigt att det är billigt och att kvaliteten är viktigt men inte lika 

eftersom det säljer oavsett.  Det kan även konstateras att lösviktskonfektyr ses som en 

enda artikel, och om utbudet eller sortimentet inte är komplett, det vill säga om 

grossisten inte erbjuder en tillräckligt bred variation så kommer inte heller återförsäljare 

att välja att köpa. Det går inte att köpa halva mjölkpaketet hos en grossist för att köpa 

den andra halvan hos en annan.  

 

Målgrupp  
(Vilken är din största kundgrupp? Påverkar det hur du väljer din lösvikt?) 

Utifrån intervjuerna kunde inget markant mönster finnas gällande huruvida samtliga 

verksamheter hade samma målgrupp. Istället framgick det att det är kunden som styr 

sortimentet och om kunden styr sortimentet så styr även kunden grossistens 

handelsvarukrav, men kraven kan komma att ändras beroende andra faktorer. Det 

framgick även att de verksamheter som faktiskt hade specifika målgrupper anpassade 

sitt sortiment utifrån deras efterfråga medan de verksamheter som inte hade specifika 

målgrupper valde allt möjligt för att möta allas begäran.   

 

Lojalitet  
(Varför handlar du från övriga grossister? Vilka är de viktigaste varukraven på en 

grossist? Skulle du köpa allt från Axfood Närlivs om du kunde?) 

Det är även nämnvärt att ta upp begreppet lojalitet då även det kan innebära en 

påverkningsfaktor på en återförsäljares köpbeteende precis som det påverkar en reguljär 

konsument i dagligvaruhandeln. Servicehandeln anses vara en illojal marknad, där 

återförsäljare oftast handlar från flera grossister, likt den vanliga konsumenten som 
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handlar lösviktsgodis där det finns tillgängligt, snarare än att gå till en och samma butik. 

Att servicehandeln är illojal bland återförsäljare kan även konstateras utifrån denna 

studie, där nästintill alla återförsäljare som deltog, väljer att komplettera sina inköp från 

andra grossister. På grund av den rådande illojaliteten bör det även undersökas vilka 

orsaker som påverkar kunden till att välja fler grossister än enbart en, trots att svaret på 

den frågan kan vara uppenbar.  De två orsaker som oftast togs upp var priset och 

tillgängligheten av specifika produkter/sorter. Det handlade inte om tillgängligheten av 

grossisten, eftersom möjlighet till webborder finns, samt leverans, utan tillgänglighet av 

produkter. Om de efterfrågade produkterna inte finns tillgängliga hos grossisten väljer 

man att inte köpa lösviktskonfektyr alls hos just den grossisten utan man går till någon 

som har det man vill ha. Studien visade att många av återförsäljarna har en 

huvudgrossist men använder sig även av alternativa grossister som en form av 

kompletteringsmoment.     

 Vidare ansågs det även att grossisten i sig utgjorde ett viktigt kriterium för 

huruvida han skulle gå vidare med ett köp. ”Det är tack vare kommunikationen med 

säljaren som jag vet vad som är nytt och hur bra produkten faktiskt är. Jag brukar alltid 

ta in en produkt som säljaren rekommenderar, vare sig det är en nyhet eller en tidigare 

sort som funnits eftersom jag vet att säljaren har koll på siffror.” Detta påvisar att 

relationen med grossisten är minst lika viktig som pris eller tillgängligheten. Däremot 

om det är en avgörande faktor behöver närmare granskning. När frågan ställdes 

huruvida kraven på grossisten skiljer sig beroende på vilken produkt som köps, svarade 

de flesta att de har samma krav på grossisten oavsett vad som köps och att det hänger på 

priset och balansen mellan olika krav som leverans och tillgänglighet. Det förekom 

dock några som ansåg att kraven bör vara högre på grossisten när de köper produkter 

som är mer prioriterade och genererar mer försäljning. ”Förväntar mig att en mindre 

grossist som har något billigt erbjudande ska leverera, struntar i hur det är paketerat 

bara det kommer fram på något sätt! Men av Axfood Närlivs förväntar jag mig ju 

mer!”. De tre mest frekventa svaren bland återförsäljarna påvisade att tillgängligheten, 

priset och kommunikationen är de viktigaste kraven som ställs på en grossist. Här är det 

nämnvärt att då relationen med grossist inte tas upp i Sheths (1981) teori att även den 

har sin roll i en återförsäljares köpbeteende.  

 

Det slutgiltiga beslutet  

Vidare förklarar Sheth (1981) i sin modell att det slutgiltiga beslutet kan skilja sig från 

de handelsvarukrav som man ursprungligen hade. Här menas det att just de aspekter 

som informanterna tog upp tas med i beaktning och avgör vilket det slutgiltiga beslutet 

kommer att vara. Här tas tre olika beslut upp som en återförsäljare kan ta. Det första 

beslutet handlar om betalningsvilja. Om en återförsäljare är villig att få ett bättre pris 

men med sämre leveransvillkor kan han välja en alternativ grossist med högre pris men 

bättre leverans. Vad som väger mer, priset eller leveransen är oklart och skulle kräva en 

mer omfattande undersökning. Utifrån undersökningen som gjorts i denna studie visade 

det att många återförsäljare är väldigt beroende av ett billigt pris. Det förklaras genom 

att eftersom det handlar om en impulsvaruprodukt, där priset är viktigare än kvaliteten. 

Precis som Sheth (1981) konstaterar i sin modell så handlar det om att avgöra vad för 
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typ av produkt det handlar om för att kunna konstatera vilket det slutgiltiga beslutet 

kommer att vara. Många av informanterna menar på att skulle det handla om andra 

typer av produkter som är exempelvis mer svårsålda och där kunderna är mer 

priskänsliga så skulle priset vara den beslutsavgörande faktorn. Ett för högt pris 

påverkar en liten verksamhet alldeles för mycket, vilket hindrar återförsäljaren från att 

vara flexibel i sin val. Därmed är leveransen viktigare för företaget. I Esbjergs och 

Skyttes modifiering har man slagit ihop de idealiska och faktiska besluten, men även 

tagit med ytterligare en faktor, nämligen relationen till grossisterna. Detta är något som 

har framkommit i denna studie, bland informanterna som menar på att service och 

kommunikation med grossisten även räknas som en avgörande faktor vid 

köpbeslutsfattandet.   

 

SLUTSATSER 

Bakgrunden till detta arbete diskuterade att det inte finns mycket forskning kring hur 

återförsäljare resonerar vid köp av bekvämlighetsprodukter, eller även kallade 

impulsvaror. Det är oftast försäljning av sådana varor som flera av informanterna menar 

är avgörande för deras verksamhet existens. Impulsvaror som inte kräver någon 

ansträngning, har liten söktid och som oftast är billiga och passar många kunders fickor. 

Det var därmed av intresse att undersöka huruvida återförsäljare agerar lika som deras 

kunder när de själva köper in lösviktskonfektyr, som avgränsade denna studie och som 

anses vara en impulsvara per definition, från grossister som Axfood Närlivs. Vilka 

faktorer tar de med i beaktning vid val av produkt? Hur resonerar de kring pris, kvalitet, 

leverans, tillgänglighet och kommunikation med grossist?  

 Det mest frekventa varuhandelskravet som ställs på en grossist som togs upp bland 

informanterna var att erbjuda det billigaste priset. Många av informanterna menade att 

eftersom det handlar om en produkt som ofta köps in, krävs det att prisnivån hålls nere 

för att kunna utföra köp så ofta som det görs. Varför är då priset viktigare än andra 

varuhandelskrav? Studien visade att priset inte nödvändigtvis är det avgörande kriteriet, 

och att det handlar om ett samspel mellan olika faktorer. Leverans, sortiment, utbud, 

kvalitet och relationen med grossisten är viktig för att bilda det slutgiltiga beslutet. Det 

visade sig dock att det hänger på vad för typ av produkt som köps. Är produkten en 

impulsvara, som inte kräver betänketid hos konsumenten väger de övriga faktorerna inte 

lika mycket som priset. Ett dyrare pris hindrar återförsäljaren att köpa av produkten lika 

ofta som den hade velat och därmed tvingar honom att välja en alternativ grossist.     

 Ytterligare en faktor som påvisade sig vara viktig för återförsäljarens val av produkt 

och grossist var sortimentsvariationen. Lösviktskonfektyr är en produkt som anses vara 

en enda produkt, om denna produkt inte är komplett har återförsäljaren en anledning till 

att hitta en alternativ grossist som kan erbjuda ett komplett sortiment och därmed 

produkt. Vidare konstaterades det även att variationen bör vara bred, men huruvida 

kvaliteten eller varumärket är viktigare är oklart. Det argumenteras för och emot, dels 

att vissa konsumenter har en tendens att inte bry sig om varumärket så länge 

konfektyren ser fräsch ut, samt emot att kvaliteten på konfektyren inte spelar någon 
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större roll då det kommer att säljas oavsett.  Konsumentens tankesätt styr 

återförsäljarnas köpbeteende.  

 Avslutningsvis togs även kommunikation med grossist upp, som även diskuterades 

i bakgrunden. Denna faktor visade sig inte vara lika viktig som övriga faktorer, trots att 

det vanligaste inhandlingssättet var genom innesäljare. Eftersom marknaden anses vara 

illojal är tillgängligheten av grossist viktig för återförsäljare för att känna sig trygga med 

sina val av produkter. Studien påvisade att ytterligare ett handelsvarokrav kan vara 

relation med grossist.    

 

FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 
Under arbetets gång har ett antal olika frågeställningar dykt som är av intresse att 

studera vidare. Delvis är de intressanta för att bredda kunskapen om återförsäljares 

köpbeteende ytterligare, men även för att bredda kunskapen om hur partihandeln 

fungerar i praktiken när det gäller sortimentsplanering och strategi. Som det nämndes i 

början av detta arbete så är samhällsfrågan en viktig aspekt att ta med. Hur påverkas 

sortimentsstyrningen när hälsoproblemen ökar? Tar leverantörer, grossister och 

handlare tillväga dessa aspekter när de väljer sitt sortiment eller agerar de enbart i syfte 

att öka sin försäljning?  

 Ytterligare en intressant ståndpunkt är att ta reda på hur arbetet mellan olika 

grossister skiljer sig på marknaden. Detta skulle även vara intressant att utreda inom 

dagligvaruhandeln. Idag existerar det tre aktörer inom dagligvaruhandeln som slås om 

marknadsandelar. Deras sortimentsutbud är med all sannolikhet detsamma, om man 

exkluderar egna märkesvaror. Hur kommer det sig då att konsumenter föredrar den ena 

framför den andra när det erbjuder samma sak?  

  

SJÄLVKRITIK 
Utmaningen med detta arbete har varit att hålla sig till köpbeteendet av impulsvaror  

(lösviktskonfektyr) och försöka undvika att prata om det generella köpbeteendet hos en 

återförsäljare. Det uppfattades som en del av informanterna tappade spåret och ville 

gärna gå in på andra produktköp och såg snarare helheten av deras köpbeteende. Det var 

därför intervjuarens uppgift att påminna dem att det enbart handlade om 

lösviktskonfektyr, vilket i vissa lägen kunna bli utmanande. Eftersom intervjuerna inte 

spelades in utan protokoll fördes, med den så kallade CAPI metoden har det även varit 

utmanade att redovisa resultatet utförligt i den mån som möjligt. Det har inte varit 

möjligt att kunna lyssna av intervjuerna och därmed tolka rätt utan enbart en tolkning av 

svar har varit möjlig. Dessutom har telefonintervjumetoden hindrat tolkning av 

ansiktsuttryck och kroppsspråk. En fördel skulle ha varit att ah genomfört en 

pilotintervju för att stämma av vilken metod skulle gett bäst resultat.  

Ytterligare en utmaning var att inte ställa följdfrågor som utan att få dem 

att verka ledande. Detta var något som den valda metoden riskerade eftersom 

följdfrågorna var spontana och inte förbestämda som de övriga. Detta kan anses vara en 

nackdel i lägen med pratglada informanter som gav mer utförliga svar än andra. Det 
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största misstaget som utfördes i denna studie, eller snarare inte utfördes var att inte fråga 

om verksamheternas storlek. Detta skulle kunna vara en betydande faktor för studien, 

för att se hur verksamheternas storlek och flexibilitet för köp av lösviktskonfektyr 

påverkar det slutgiltiga beslutet. Vidare togs all data in från en grossist vilket riskerade 

att svaren från informanterna skulle kunna ha varit entydiga. För att få en bredare 

kunskap om köpbeteendet vore det av intresse att ha tagit med återförsäljare som inte 

inhandlar från Axfood Närlivs för att se om beteendet skiljer sig.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 – Insamlat material 

FÖRETAG 1

Vilken typ av verksamhet bedriver du? Ev följfrågor

Godisbutik

Har AN kommunicerat med Er hur 

webben fungerar eller har ni varit 

tvungna att ta reda på det själva?

Det är inte direkt det svåraste. Minns inte 

riktigt hur det var, men genrellt så har jag 

haft bra kommunikation med AN och de 

har hjälpt mig i lägen som det har blivit fel 

vid beställning. 

Vilken är din största kundgrupp?

Mer än 1 år Ungdomar, medelålder, pensionärer. Alla 

i princip

Kiruna

Så du tittar inte lika mycket på 

varumärket?

Jo, det är också viktigt. Men först och 

främst är priset det avgörande. Jag har 

provat att köpa billigare och mindre 

kända märken men det sätter sig inte på 

mina kunder. De vill ha det som de 

känner till. 

Varför handlar du från övriga grossister?

Om du kunde så skulle du köpa alla 

varor från AN?

Defintivt! Det är ju tidskrävande att leta 

efter bästa grossisten. 

Skiljer sig dina varukrav vid köp av 

andra produkter som inte klassas som 

impulsprodukter?

Säljer endast godis. 

Köper alla artiklar från webben. Tycker att det är enkelt och 

smidigt, men man måste veta hur saker och ting fungerar för 

att man inte ska göra fel. Har gjort misstaget att beställa för 

mycket, vilket kunde ha blivit  mycket kostsamt om jag inte 

hade fått det korrigerat . 

Finns inte så många grossister att välja på. Jag går dit som jag 

vet att de har det jag vill ha till det pris som jag tycker är 

rimligt att betala. Axfood Närlivs har tyvärr inte allt som 

mina kunder efterfrågar. Det blir som en komplettering till 

Axfood Närlivs som jag ser som mina huvudleverantörer. 

Det vore såklart skönare och bekvämare att handla allt från 

en och samma. Men det lär dröja innan det blir så. 

Hur inhandlar du dina lösviktskonfektyrartiklar från 

Axfood Närlivs?

Hur länge har er verksamhet existerat?

Var i Sverige bedriver du din verksamhet?

Vilka kriterier är avgörande för att du ska köpa en viss 

lösviktskonfektyrartikel?

Priset och sortiment 

Vilka är de viktigaste varukraven som ni har på en 

grossist? 

Färska varor, stabil leverans, och priset såklart. 

 

1 2 3 4 5

Missnöjd Lite missnöjd Lite nöjd Nöjd Väldigt nöjd
Priser x

Variation av sortiment x

Utbud av sortiment x

Tillgänglighet x

Leverans x

Kvalitet av produkter x

Kundservice x

Möter Axfood Närlivs era förväntningar gällande följande?
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FÖRETAG 2

Vilken typ av verksamhet bedriver du? Ev följfrågor

Av någon speciell orsak?

Snabbt och smidigt

Vilken är din största kundgrupp?

Medelålder, föräldrar

Påverkar det hur du väljer lösvikt?

Ja, fast det är föräldrar som köper åt sina 

barn för det mesta. Så jag köper det 

barnen vill ha. 

Det spelar alltså ingen roll vilket 

varumärke?

Jo lite, fast just gällande lösvikt spelar det 

inte jätte stor roll. Mina kunder tar det de 

tycker ser bra ut i burken, snarare än det 

som står på etiketten. 

Påverkas ni av konkurrens?

Nej, det kan jag inte påstå. Vi har en rätt 

så liten verksamhet och vi har en och 

samma kundkrets, ungdomar på väg hem 

från skolan eller på rasten. Skulle de 

stänga skolan så skulle vi nog ha problem. 

Alltså är läget också viktigt för att er 

verksamhet ska fungera? Påverkar det 

var och vilka varor ni köper?

Ja, till viss del, men då finns ju webb 

beställning som alternativ. 

Varför handlar du från övriga grossister?

Om du kunde så skulle du köpa allt 

från AN?

Nej, jag tror att jag skulle fortsätta handla 

från olika grossister. 

Skiljer sig dina varukrav vid köp av 

andra produkter som inte klassas som 

impulsprodukter? Tex hushållspapper

Nej, godis är vår huvudprodukt. Det är 

viktigt att allt klaffar. Skulle säga att jag 

har lägre krav på övriga varor. 

Vilka är de viktigaste varukraven som ni har på en 

grossist? 

Priset

Hur inhandlar du dina lösviktskonfektyrartiklar från 

Axfood Närlivs?

Terminal

Hur länge har er verksamhet existerat?

Kiosk

Var i Sverige bedriver du din verksamhet?

AN har inte avtal med alla leverantörer som jag vill ha 

produkter ifrån.  

Mer än 1 år

Dals Ed

Vilka kriterier är avgörande för att du ska köpa en viss 

lösviktskonfektyrartikel?

Priset, sortiment och leveransen förstås. 

 

1 2 3 4 5

Missnöjd Lite missnöjd Lite nöjd Nöjd Väldigt nöjd
Priser x

Variation av sortiment x

Utbud av sortiment x

Tillgänglighet x

Leverans x

Kvalitet av produkter x

Kundservice x

Möter Axfood Närlivs era förväntningar gällande följande?
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FÖRETAG 3

Ev följfrågor

Vilken är din största kundgrupp?

Ungdomar och pensionärer

Påverkar det hur du väljer lösvikt?

Ja,  det är klart. 

Lindesberg

Så ni har kontakt med säljare trots att 

ni använder er av webb?

Ja, man kan alltid ringa och fråga vid 

oklartheter. De verkar alltid finnas 

tillgängliga. 

Vill du utveckla?

Jag kan ju inte köpa en sort som jag inte 

kan få levererad. Priset kan jag alltid 

förhandla eller hitta samma produkt från 

annan grossist. Men jag kan ju inte köpa 

något som jag inte kan få levererat. 

Skiljer sig dina varukrav vid köp av 

andra produkter som inte klassas som 

impulsprodukter? Tex hushållspapper

Vi säljer inte andra varor som är 

"planeringsköp". Det mesta vi har är "to 

go". 

Godis och café

Hur inhandlar du dina lösviktskonfektyrartiklar från 

Axfood Närlivs?

Webb

Hur länge har er verksamhet existerat?

Mer än 10 år

Var i Sverige bedriver du din verksamhet?

Leverans

Varför handlar du från övriga grossister?

Bra pris och bra kommunikation med säljare

Bra priser/avtal. Bra kommunikation med 

säljarna.

Hur kommer det sig?

Vilka kriterier är avgörande för att du ska köpa en viss 

lösviktskonfektyrartikel?

Bättre priser på utvalda produkter

Vilken typ av verksamhet bedriver du?

Vilka är de viktigaste varukraven som ni har på en 

grossist? 

 

1 2 3 4 5

Missnöjd Lite missnöjd Lite nöjd Nöjd Väldigt nöjd
Priser x

Variation av sortiment x

Utbud av sortiment x

Tillgänglighet x

Leverans x

Kvalitet av produkter x

Kundservice x

Möter Axfood Närlivs era förväntningar gällande följande?
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FÖRETAG 4

Ev följfrågor

Vilken är din största kundgrupp?

Ungdomar och pensionärer

Påverkar det hur du väljer lösvikt?

Ja, klart. 

Finns det någon speciell orsak varför ni 

handlar just på AN? 

Vi har avtal via Direkten, dessutom är 

det, totalt sett, Sveriges bästa 

servicehandelsgrossist.

Om du kunde skulle du köpa allt från 

AN?

Förmodligen. 

Skiljer sig dina varukrav vid köp av 

andra produkter som inte klassas som 

impulsprodukter? Tex hushållspapper

Nej, har nog samma krav gällande alla 

varor. 

Hur länge har er verksamhet existerat?

Mer än 10 år

Var i Sverige bedriver du din verksamhet?

Lidköping

Vilka kriterier är avgörande för att du ska köpa en viss 

lösviktskonfektyrartikel?

Paketering. Har haft problem med för stora 

paketeringslösningar. Får inte plats i utrymmet och det blir 

väldigt bökigt om det är felpaketerat. 

Vi handlar de varor som Axfood inte har i sitt sortiment, 

samt om övriga grossister har lämpligare leveransdagar.

Vilka är de viktigaste varukraven som ni har på en 

grossist? 

1. Att leveranser fungerar; 2. Att beställningrutiner fungerar; 

3. Att det finns "rätt" sortiment; 4. Priset

Kiosk

Hur inhandlar du dina lösviktskonfektyrartiklar från 

Axfood Närlivs?

Innersäljare

Vilken typ av verksamhet bedriver du?

Varför handlar du från övriga grossister?

 

 

1 2 3 4 5

Missnöjd Lite missnöjd Lite nöjd Nöjd Väldigt nöjd
Priser x

Variation av sortiment x

Utbud av sortiment x

Tillgänglighet x

Leverans x

Kvalitet av produkter x

Kundservice x

Möter Axfood Närlivs era förväntningar gällande följande?
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FÖRETAG 5

Ev följfrågor

Hur fungerar det?

Ok. Inga invändningar

Vilken är din största kundgrupp?

Barn. 

Påverkar det hur du väljer lösvikt?

Ja, det är ju barn som äter men föräldrar  

och morföräldrar som köper. 

Skulle du vara villig att betala ett 

högre pris för högre kvalitet? 

Nej, jag vill bara ha det billigaste. 

Lösvikten säljer oavsett kvalitet. 

Skiljer sig dina varukrav vid köp av 

andra produkter som inte klassas som 

impulsprodukter? Tex hushållspapper

Säljer bara impulsdrivna produkter - 

godis. 

Vilka kriterier är avgörande för att du ska köpa en viss 

lösviktskonfektyrartikel?

Bra utbud och sortiment smidig leverans

För att dem har bättre priser

Vilka är de viktigaste varukraven som ni har på en 

grossist? 

Priset

Godisbutik

Hur inhandlar du dina lösviktskonfektyrartiklar från 

Axfood Närlivs?

Innersäljare

Hur länge har er verksamhet existerat?

Göteborg

Var i Sverige bedriver du din verksamhet?

Mer än 10 år

Vilken typ av verksamhet bedriver du?

Varför handlar du från övriga grossister?

 

1 2 3 4 5

Missnöjd Lite missnöjd Lite nöjd Nöjd Väldigt nöjd
Priser x

Variation av sortiment x

Utbud av sortiment x

Tillgänglighet x

Leverans x

Kvalitet av produkter x

Kundservice x

Möter Axfood Närlivs era förväntningar gällande följande?
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FÖRETAG 6

Ev följfrågor

Vilken är din största kundgrupp?

Alla åldrar

Påverkar det hur du väljer lösvikt?

Nej. 

Varför handlar du på AN?

För att Ica Snabbgross lades ner för 

många år sedan och då var axfood snabbt 

framme och presenterade sig.

Så om Ica fanns kvar skulle du fortf 

handla på AN?

Omöjligt att säga, allt beror på den 

rådande situationen. 

Så kvaliteten priset vinner över 

kvaliteten?

Ja, när det gäller lösvikt så gör det det 

Skiljer sig dina varukrav vid köp av 

andra produkter som inte klassas som 

impulsprodukter? Tex hushållspapper

Vår verksamhet lever på impulsköpen. 

Det är de som säljer bäst. Skulle säga att 

kraven är högre på godiset än något 

annat. 

Borås

Vilka kriterier är avgörande för att du ska köpa en viss 

lösviktskonfektyrartikel?

Sortimentet. Jag handlar helst allt från en och samma. Men 

om de inte har allt samlat på ett ställe så väljer jag att inte gå 

dit. 

Vilka är de viktigaste varukraven som ni har på en 

grossist? 

Att priset är billigast. 

För att de har bättre priser på vissa produkter. 

Varför handlar du från övriga grossister?

Närbutik

Hur inhandlar du dina lösviktskonfektyrartiklar från 

Axfood Närlivs?

Innersäljare

Hur länge har er verksamhet existerat?

Mer än 10 år

Var i Sverige bedriver du din verksamhet?

Vilken typ av verksamhet bedriver du?

 

1 2 3 4 5

Missnöjd Lite missnöjd Lite nöjd Nöjd Väldigt nöjd
Priser x

Variation av sortiment x

Utbud av sortiment x

Tillgänglighet x

Leverans x

Kvalitet av produkter x

Kundservice x

Möter Axfood Närlivs era förväntningar gällande följande?
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FÖRETAG 7

Ev följfrågor

Vilken är din största kundgrupp?

Medelålder, föräldrar som handlar åt sina 

barn

Påverkar det hur du väljer lösvikt?

Ja. 

Ni menar att de inte har tillräckligt?

Ja

Vilka produkter vill du ha? 

Både kvalitetsprodukter och billiga, vill 

erbjuda mina kunder både och.

Men säljer du inte lösvikten till ett och 

samma pris?

Beror på när på året. Skiftar priser 

beroende på årstid och kvartalsrapport

Skiljer sig dina varukrav vid köp av 

andra produkter som inte klassas som 

impulsprodukter? Tex hushållspapper

Nej, har nog samma krav på alla varor 

som vi säljer. Allt ska fungera. 

Falkenberg 

Vilka kriterier är avgörande för att du ska köpa en viss 

lösviktskonfektyrartikel?

Mycket bra utbud till bra priser. Jag tittar inte på en enstaka 

artikel utan jag köper allt lösvikt på ett och samma ställe. Det 

blir som en produkt. 

För att AN inte alltid har det jag vill ha volymässigt

Vilka är de viktigaste varukraven som ni har på en 

grossist? 

Att produkterna som jag vill åt finns och då såklart till rätt 

pris.

Lågprisbutik

Hur inhandlar du dina lösviktskonfektyrartiklar från 

Axfood Närlivs?

Innersäljare

Hur länge har er verksamhet existerat?

Mer än 5 år

Var i Sverige bedriver du din verksamhet?

Vilken typ av verksamhet bedriver du?

Varför handlar du från övriga grossister?

 

1 2 3 4 5

Missnöjd Lite missnöjd Lite nöjd Nöjd Väldigt nöjd
Priser x

Variation av sortiment x

Utbud av sortiment x

Tillgänglighet x

Leverans x

Kvalitet av produkter x

Kundservice x

Möter Axfood Närlivs era förväntningar gällande följande?
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FÖRETAG 8

Ev följfrågor

Vilken är din största kundgrupp?

Alla åldrar

Påverkar det hur du väljer lösvikt?

Nej inte direkt. Tar med allt i köp. 

Handlar åt fler kundgrupper. 

Gäller detta detsamma för övriga 

artiklar som du köper in?

Nej. Det beror helt och hållet på 

produkten. Vissa produkter vill jag sälja 

billigt och då är kvaliteten eller 

varumärket av ointresse. Medan andra 

spelar större roll för att de ska rulla. 

Lösvikt tillhör sådana. Mina kunder är 

rätt så medvetna om vad de vill ha och 

vanlitgtvis brukar de okända 

godissorterna resta medan 

klassikerna/kända säljs direkt. 

Vad beror det på?

Kanske kundkretsen? Ungdomar vill ha 

billigt, medan de äldre går på det de 

känner till. Marianne godiset köper nästan 

bara pensionärer medan hallon/lakrits 

döskallarna är det bara ungdomarna som 

köper. 

Skiljer sig dina varukrav vid köp av 

andra produkter som inte klassas som 

impulsprodukter? Tex hushållspapper

Samma krav på allt. 

Lidköping

Vilka kriterier är avgörande för att du ska köpa en viss 

lösviktskonfektyrartikel?

Varumärket och priset

Handlar inte hos övriga. AN är den bästa grossisten just nu så 

jag handlar allt på ett och samma ställe. 

Vilka är de viktigaste varukraven som ni har på en 

grossist? 

Att leverera rätt produkt i rätt tid till rätt pris och att det inte 

blir för många restnoteringar.

Varför handlar du från övriga grossister?

Kiosk

Hur inhandlar du dina lösviktskonfektyrartiklar från 

Axfood Närlivs?

Terminal

Hur länge har er verksamhet existerat?

Mer än 10 år

Var i Sverige bedriver du din verksamhet?

Vilken typ av verksamhet bedriver du?

 

1 2 3 4 5

Missnöjd Lite missnöjd Lite nöjd Nöjd Väldigt nöjd
Priser x

Variation av sortiment x

Utbud av sortiment x

Tillgänglighet x

Leverans x

Kvalitet av produkter x

Kundservice x

Möter Axfood Närlivs era förväntningar gällande följande?
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FÖRETAG 9

Ev följfrågor

Vilken är din största kundgrupp?

Medelålder

Påverkar det hur du väljer lösvikt?

Ja. 

Orsak?

Jag köper inte billigt skräp

Varför handlar du på AN?

Stort och brett sortiment, bra service bra 

kundtjänst bra säljare och man kan får 

hjälp med det mesta.

Varför tycker du att det är bra med 

konkurrens?

Det utmanar grossisterna att sätta lägre 

priser. 

Skiljer sig dina varukrav vid köp av 

andra produkter som inte klassas som 

impulsprodukter? Tex hushållspapper

Allt hänger på priset, så nej tror inte att 

det spelar någon roll vad för typ av 

produkt det är. 

Landskrona

Vilka kriterier är avgörande för att du ska köpa en viss 

lösviktskonfektyrartikel?

Varumärket och priset

Samma varor ibland till lägre pris, bra med konkurrens allt 

finns inte hos Axfood som efterfrågas.

Vilka är de viktigaste varukraven som ni har på en 

grossist? 

Självklart är priser viktiga då det påverkar vårt resultat. Men 

allt är inte bara priset, jag gillar framförallt det breda 

sortimentet och att man kan få det mesta från ett och samma 

ställe.

Närbutik

Hur inhandlar du dina lösviktskonfektyrartiklar från 

Axfood Närlivs?

Innersäljare

Hur länge har er verksamhet existerat?

Mer än 10 år

Var i Sverige bedriver du din verksamhet?

Vilken typ av verksamhet bedriver du?

Varför handlar du från övriga grossister?

 

1 2 3 4 5

Missnöjd Lite missnöjd Lite nöjd Nöjd Väldigt nöjd
Priser x

Variation av sortiment x

Utbud av sortiment x

Tillgänglighet x

Leverans x

Kvalitet av produkter x

Kundservice x

Möter Axfood Närlivs era förväntningar gällande följande?
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FÖRETAG 10

Ev följfrågor

Vilken är din största kundgrupp?

Medelålder

Påverkar det hur du väljer lösvikt?

Ja. 

Är det en orsak till att handla på Willy 

snarare än att gå till en grossist?

Både ja och nej. Om jag ser att priset på 

lösvikt är billigare på Willys så handlar ju 

hellre där, så ska det ju inte vara. Men 

och andra sidan är det i princip samma 

företag så då spelar det kanske inte någon 

roll. Sen så utmanar det ju andra 

grossister att sätta ännu lägre priser. 

Hur lågt/högt är du villig att betala?

Lägsta möjliga, lösvikt säljs ändå. Det är 

tradition och kommer alltid att sälja. Det 

skulle i så fall vara om någon hälsoguru 

antydde att det innehåller något 

livsfarande. 

Skiljer sig dina varukrav vid köp av 

andra produkter som inte klassas som 

impulsprodukter? Tex hushållspapper

Självklart! Alltid högre krav på de 

produkter som säljer bäst, dvs 

impulsköpen. Fast, färdigpaketerat godis 

går bättre för oss. 

Stockholm (Köpmanholmen)

Vilka kriterier är avgörande för att du ska köpa en viss 

lösviktskonfektyrartikel?

Priset

Jag handlar hos andra men då produkter som glass och tobak, 

inte lösvikt. Det finns inget annat alternativ. Utbudet gör att 

vi handlar på AN. Priserna borde vara lägre än när man som 

privatperson handlar på Willys. 

Vilka är de viktigaste varukraven som ni har på en 

grossist? 

Lägre pris då det mesta idag handlar om pris bland 

konsumenterna eller leverantörer.; Lång hållbarhet

Trafikbutik

Hur inhandlar du dina lösviktskonfektyrartiklar från 

Axfood Närlivs?

Innersäljare

Hur länge har er verksamhet existerat?

Mer än 1 år

Var i Sverige bedriver du din verksamhet?

Vilken typ av verksamhet bedriver du?

Varför handlar du från övriga grossister?

 

1 2 3 4 5

Missnöjd Lite missnöjd Lite nöjd Nöjd Väldigt nöjd
Priser x

Variation av sortiment x

Utbud av sortiment x

Tillgänglighet x

Leverans x

Kvalitet av produkter x

Kundservice x

Möter Axfood Närlivs era förväntningar gällande följande?
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FÖRETAG 11

Ev följfrågor

Vilken är din största kundgrupp?

Medelålder

Påverkar det hur du väljer lösvikt?

Mest föräldrar som handlar åt sina barn, 

men ibland väljer de något åt sig själva 

också och då måste det ju finnas ett 

alternativ åt dem också. 

Varför handlar du på AN?

Jag har förhandlat till mig ett bra pris och 

är nöjd med kommunikationen 

Skiljer sig dina varukrav vid köp av 

andra produkter som inte klassas som 

impulsprodukter? Tex hushållspapper

Säljer bara godis (impulsvaror)

Mariestad

Vilka kriterier är avgörande för att du ska köpa en viss 

Sortimentet

Kompletterar från andra grossister, behöver mer lösgodis än 

vad Axfood har. 

Vilka är de viktigaste varukraven som ni har på en 

grossist? 

Sortimentsutbud. En grossist ska ha allt. Jag som kund ska 

inte behöva leta efter produkter från andra. Det optimala är 

att ha allt under ett och samma tak. 

Godisbutik

Hur inhandlar du dina lösviktskonfektyrartiklar från 

Axfood Närlivs?

Terminal

Hur länge har er verksamhet existerat?

Men än 10 år

Var i Sverige bedriver du din verksamhet?

Vilken typ av verksamhet bedriver du?

Varför handlar du från övriga grossister?

 

1 2 3 4 5

Missnöjd Lite missnöjd Lite nöjd Nöjd Väldigt nöjd
Priser x

Variation av sortiment x

Utbud av sortiment x

Tillgänglighet x

Leverans x

Kvalitet av produkter x

Kundservice x

Möter Axfood Närlivs era förväntningar gällande följande?
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FÖRETAG 12

Ev följfrågor

Vilken är din största kundgrupp?

Alla åldrar

Påverkar det hur du väljer lösvikt?

Handlar alla åldersgrupper så jag måste ge 

alla det de vill ha. 

Är AN dina huvudleverantörer?

Nej

Utveckla?

Det är en sak att gå och handla i butik och 

en helt annan att handla hos grossist. 

Allting måste stämma, leverans, 

paketering, priser. Jag måste ha tillgång 

till information hela tiden och har jag inte 

det så funkar det sällan att jag kan sälja 

en produkt. 

Skiljer sig dina varukrav vid köp av 

andra produkter som inte klassas som 

impulsprodukter? Tex hushållspapper

Nej. Samma krav på allt. 

Eslöv

Vilka kriterier är avgörande för att du ska köpa en viss 

lösviktskonfektyrartikel?

Stort sortiment. Det handlar inte bara om en enstaka artikel 

utan man tittar ju snarare på helheten. Man kan tolka allt 

lösvikt som en artikel och det är beroende på hur ALLT är 

som man sen avgör vem man ska köpa in ifrån. 

Bättre pris, bättre service

Vilka är de viktigaste varukraven som ni har på en 

grossist? 

Servicen

Närbutik

Hur inhandlar du dina lösviktskonfektyrartiklar från 

Axfood Närlivs?

Webb

Hur länge har er verksamhet existerat?

Mer än 10 år

Var i Sverige bedriver du din verksamhet?

Vilken typ av verksamhet bedriver du?

Varför handlar du från övriga grossister?

 

1 2 3 4 5

Missnöjd Lite missnöjd Lite nöjd Nöjd Väldigt nöjd
Priser x

Variation av sortiment x

Utbud av sortiment x

Tillgänglighet x

Leverans x

Kvalitet av produkter x

Kundservice x

Möter Axfood Närlivs era förväntningar gällande följande?
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FÖRETAG 13

Ev följfrågor

Vilken är din största kundgrupp?

Ungdomar och medelålderiga

Varför AN?

Allting fungerar som det ska hos dem. 

Priserna skulle kunna förbättras på en del 

saker däremot.

Varför handlar du inte från andra?

Jag har inte tid att titta runt hos andra. 

Det kommer erbjudanden hela tiden från 

olika håll. Alla har något nytt. Har handlat 

hos AN länge och det är slöseri på tid och 

pengar att leta efter andra grossister. 

Dessutom handlar jag inte bara lösvikt 

från Axfood, vill köpa allt från ett och 

samma ställe. 

Skiljer sig dina varukrav vid köp av 

andra produkter som inte klassas som 

impulsprodukter? Tex hushållspapper

Ja. Högre krav på bättre säljande 

produkter. 

Hur länge har er verksamhet existerat?

Mer än 10 år

Var i Sverige bedriver du din verksamhet?

Göteborg

Trafikbutik

Vilka är de viktigaste varukraven som ni har på en 

grossist? 

Priset, utbudet och datumet på produkterna. Några gånger 

har det varit väldigt kort datum. Och handlar du varor som 

inte finns med i kampanjbladet är de dyrast av alla. Det är 

inte bra.

Handlar inte hos andra. Men jag tycker ändå att priserna är 

alldeles för höga på AN. 

Varför handlar du från övriga grossister?

Vilka kriterier är avgörande för att du ska köpa en viss 

lösviktskonfektyrartikel?

Priset

Hur inhandlar du dina lösviktskonfektyrartiklar från 

Axfood Närlivs?

Innersäljare och terminal

Vilken typ av verksamhet bedriver du?

 

1 2 3 4 5

Missnöjd Lite missnöjd Lite nöjd Nöjd Väldigt nöjd
Priser x

Variation av sortiment x

Utbud av sortiment x

Tillgänglighet x

Leverans x

Kvalitet av produkter x

Kundservice x

Möter Axfood Närlivs era förväntningar gällande följande?
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FÖRETAG 14

Ev följfrågor

Vilken är din största kundgrupp?

Ungdomar, medelålder och barn.

Påverkar det hur du väljer lösvikt?

Såklart. 

Ser du AN som din huvudleverantör?

Ja, de är proffsiga. Har bra verktyg för att 

beställa. Bra sortiment och priser.

Skiljer sig dina varukrav vid köp av 

andra produkter som inte klassas som 

impulsprodukter? Tex hushållspapper

Nej. 

Närbutik

Hur inhandlar du dina lösviktskonfektyrartiklar från 

Axfood Närlivs?

Terminal

Hur länge har er verksamhet existerat?

Mer än 10 år

Var i Sverige bedriver du din verksamhet?

Onsala

Vilka kriterier är avgörande för att du ska köpa en viss 

lösviktskonfektyrartikel?

Kvalitet. Gammalt godis går inte att sälja. 

Handlar inte från övriga

Vilka är de viktigaste varukraven som ni har på en 

grossist? 

Bra kvalitet med bra datummärkning. Bra priser.

Vilken typ av verksamhet bedriver du?

Varför handlar du från övriga grossister?

 

1 2 3 4 5

Missnöjd Lite missnöjd Lite nöjd Nöjd Väldigt nöjd
Priser x

Variation av sortiment x

Utbud av sortiment x

Tillgänglighet x

Leverans x

Kvalitet av produkter x

Kundservice x

Möter Axfood Närlivs era förväntningar gällande följande?
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FÖRETAG 15

Ev följfrågor

Hur viktiga är de andra aspekterna 

som pris, hållbarhetsdatum, kvalitet, 

mm?

Jo, de är också viktiga. Datumen är ju ett 

krav. Priset brukar ju ändå variera, så det 

är ingen större grej som påverkar. 

Kvalitet, klart att det ska smaka bra, men 

eftersom det är godis, något som man 

vanligtvis konsumerar direkt så har jag 

inte heller för höga krav på det. Man ska 

må dåligt av godis (haha). 

Skiljer sig dina varukrav vid köp av 

andra produkter som inte klassas som 

impulsprodukter? Tex hushållspapper

Nej. Samma krav

Trafikbutik

Hur inhandlar du dina lösviktskonfektyrartiklar från 

Axfood Närlivs?

Terminal

Hur länge har er verksamhet existerat?

Mer än 5 år

Var i Sverige bedriver du din verksamhet?

Umeå

Vilka kriterier är avgörande för att du ska köpa en viss 

lösviktskonfektyrartikel?

Variationen. Jag vill kunna erbjuda mina kunder ett brett 

sortiment. Vill inte köpa från andra grossister, allt ska finnas 

från en och samma, vilket jag tycker AN har lyckats bra 

med. 

Handlar inte från andra

Vilka är de viktigaste varukraven som ni har på en 

grossist? 

Att de har det jag vill ha. 

Varför handlar du från övriga grossister?

Vilken typ av verksamhet bedriver du?

 

1 2 3 4 5

Missnöjd Lite missnöjd Lite nöjd Nöjd Väldigt nöjd
Priser x

Variation av sortiment x

Utbud av sortiment x

Tillgänglighet x

Leverans x

Kvalitet av produkter x

Kundservice x

Möter Axfood Närlivs era förväntningar gällande följande?
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FÖRETAG 16

Ev följfrågor

Vilken är din största kundgrupp?

Ungdomar

Påverkar det hur du väljer lösvikt?

Ja, kunden styr sortimentet. 

Tar du med i beaktning din personliga 

åsikt i valet av produkt?

Ja, ibland gör jag väl det. Men jag jag 

väljer huvudsakligen det som säljer bra. 

Skiljer sig dina varukrav vid köp av 

andra produkter som inte klassas som 

impulsprodukter? Tex hushållspapper

Nej. 

Närbutik

Hur inhandlar du dina lösviktskonfektyrartiklar från 

Axfood Närlivs?

Webb

Hur länge har er verksamhet existerat?

Mer än 5 år

Var i Sverige bedriver du din verksamhet?

Göteborg

Vilka kriterier är avgörande för att du ska köpa en viss 

lösviktskonfektyrartikel?

Bra priser är viktigt. Men servicen är också viktig för att jag 

ens ska gå till den grossisten. 

Priset, samma produkter från andra grossister till billigare 

Vilka är de viktigaste varukraven som ni har på en 

grossist? Varför?

Service. Ska ha bra kontakt med grossist oavsett inköpssätt. 

Har jag frågor vill jag ha svar på de. Ska inte vara några 

oklarheter. 

Varför handlar du från övriga grossister?

Vilken typ av verksamhet bedriver du?

 

1 2 3 4 5

Missnöjd Lite missnöjd Lite nöjd Nöjd Väldigt nöjd
Priser x

Variation av sortiment x

Utbud av sortiment x

Tillgänglighet x

Leverans x

Kvalitet av produkter x

Kundservice x

Möter Axfood Närlivs era förväntningar gällande följande?
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FÖRETAG 17

Ev följfrågor

Vilken är din största kundgrupp?

Ungdomar

Påverkar det hur du väljer lösvikt?

Ja det är klart. Väljer ju godis som ungar 

gillar, tar inte direkt likörfylld choklad. 

Går ju inte ihop. Jag måste anpassa 

sortimentet till kunden. 

Varför AN?

Bra priser och bra datum på det mesta!

Skiljer sig dina varukrav vid köp av 

andra produkter som inte klassas som 

impulsprodukter? Tex hushållspapper

Nej. 

Kiosk

Hur inhandlar du dina lösviktskonfektyrartiklar från 

Axfood Närlivs?

Webb

Hur länge har er verksamhet existerat?

Mer än 10 år

Var i Sverige bedriver du din verksamhet?

Stockholm (Solna)

Vilka kriterier är avgörande för att du ska köpa en viss 

lösviktskonfektyrartikel?

Hållbarhetsdatum. Kan inte köpa lösvikt med kort datum. 

Handlar ej

Vilka är de viktigaste varukraven som ni har på en 

grossist? 

Priset

Vilken typ av verksamhet bedriver du?

Varför handlar du från övriga grossister?

 

1 2 3 4 5

Missnöjd Lite missnöjd Lite nöjd Nöjd Väldigt nöjd
Priser x

Variation av sortiment x

Utbud av sortiment x

Tillgänglighet x

Leverans x

Kvalitet av produkter x

Kundservice x

Möter Axfood Närlivs era förväntningar gällande följande?
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FÖRETAG 18

Ev följfrågor

Vilken är din största kundgrupp?

Alla åldrar

Påverkar det hur du väljer lösvikt?

Inte direkt. Väljer det som säljer mest. 

Skiljer sig dina varukrav vid köp av 

andra produkter som inte klassas som 

impulsprodukter? Tex hushållspapper

Nej. 

Kiosk

Hur inhandlar du dina lösviktskonfektyrartiklar från 

Axfood Närlivs?

Innersäljare

Hur länge har er verksamhet existerat?

Mer än 10 år

Var i Sverige bedriver du din verksamhet?

Ängelholm

Vilka kriterier är avgörande för att du ska köpa en viss 

lösviktskonfektyrartikel?

Sortimentet

Man kan diskutera priset med övriga. Axfoodbladet har inte 

tillräckligt bra sortiment för att man ska handla mycket, 

volymässigt.  Ingen idé att förhandla priset på enstaka 

artiklar. 

Vilka är de viktigaste varukraven som ni har på en 

grossist? 

Varför handlar du från övriga grossister?

Sortimentet. Men idag har AN alldeles för dåligt 

sortimentsutbud. 

Vilken typ av verksamhet bedriver du?

 

1 2 3 4 5

Missnöjd Lite missnöjd Lite nöjd Nöjd Väldigt nöjd
Priser x

Variation av sortiment x

Utbud av sortiment x

Tillgänglighet x

Leverans x

Kvalitet av produkter x

Kundservice x

Möter Axfood Närlivs era förväntningar gällande följande?
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FÖRETAG 19

Ev följfrågor

Vilken är din största kundgrupp?

Alla åldrar

Påverkar det hur du väljer lösvikt?

Nej, allt ska finnas. 

Skiljer sig dina varukrav vid köp av 

andra produkter som inte klassas som 

impulsprodukter? Tex hushållspapper

Köper bara godis. 

Godisbutik

Hur inhandlar du dina lösviktskonfektyrartiklar från 

Axfood Närlivs?

Webb

Hur länge har er verksamhet existerat?

Mer än 5 år

Vilken typ av verksamhet bedriver du?

Var i Sverige bedriver du din verksamhet?

Nyköping

Vilka kriterier är avgörande för att du ska köpa en viss 

lösviktskonfektyrartikel?

Priset

Komplement. Allt finns inte på AN. Dessutom erbjuds det 

olika saker hela tiden, försöker att utnyttja kampanjer. 

Vilka är de viktigaste varukraven som ni har på en 

grossist? 

Att de finns tillgängliga och att leveranserna sker smidigt. 

Varför handlar du från övriga grossister?

 

 

1 2 3 4 5

Missnöjd Lite missnöjd Lite nöjd Nöjd Väldigt nöjd
Priser x

Variation av sortiment x

Utbud av sortiment x

Tillgänglighet x

Leverans x

Kvalitet av produkter x

Kundservice x

Möter Axfood Närlivs era förväntningar gällande följande?
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FÖRETAG 20

Ev följfrågor

Varför det?

Får klipperbjudanden. 

Vilken är din största kundgrupp?

Alla typer

Påverkar det hur du väljer lösvikt?

Ja. 

Skiljer sig dina varukrav vid köp av 

andra produkter som inte klassas som 

impulsprodukter? Tex hushållspapper

Köper bara godis. 

Hur länge har er verksamhet existerat?

Mer än 10 år

Var i Sverige bedriver du din verksamhet?

Jönköping

Godisbutik

Vilka kriterier är avgörande för att du ska köpa en viss 

lösviktskonfektyrartikel?

Kvalitet och igenkännandet. 

Köper alltmer sällan godis från AN. Vänder mig mer och mer 

till övriga grossister eftersom de har bättre priser. Axfood 

hänger inte med på priset. Speciellt på lågprisgodis och 

klippartier.  

Vilka är de viktigaste varukraven som ni har på en 

grossist? 

Vilken typ av verksamhet bedriver du?

Vem grossisten är och priset naturligtvis. Tycker att 

variationen är viktig också, både i smak och varumärken. 

Men priset är avgörande absolut!

Hur inhandlar du dina lösviktskonfektyrartiklar från 

Axfood Närlivs?

Innersäljare

Varför handlar du från övriga grossister?

 

 

1 2 3 4 5

Missnöjd Lite missnöjd Lite nöjd Nöjd Väldigt nöjd
Priser x

Variation av sortiment x

Utbud av sortiment x

Tillgänglighet

Leverans x

Kvalitet av produkter x

Kundservice x

Möter Axfood Närlivs era förväntningar gällande följande?
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FÖRETAG 21

Ev följfrågor

Varför?

Vill prata med någon. 

Vilken är din största kundgrupp?

Ungdomar

Påverkar det hur du väljer lösvikt?

Ja. Ungdomar vet vad de vill ha, och det 

ska jag ha i lådorna. 

Vad är viktigare - pris eller 

varumärket?

Priset. 

Skiljer sig dina varukrav vid köp av 

andra produkter som inte klassas som 

impulsprodukter? Tex hushållspapper

Nej, egentligen inte. Allt ska ju klaffa. 

Handlar både om att produkten är ok och 

att grossisten håller måtten. Måste 

balansera.

Vilka är de viktigaste varukraven som ni har på en 

grossist? 

Pris, grossistens rykte, variationen på varumärken och sorter. 

Det är omöjligt att peka ut ett krav. Allt ska hänga ihop. 

Var i Sverige bedriver du din verksamhet?

Jönköping

Vilka kriterier är avgörande för att du ska köpa en viss 

lösviktskonfektyrartikel?

Priset. 

Varför handlar du från övriga grossister?

De har bättre priser. 

Vilken typ av verksamhet bedriver du?

Närbutik

Hur inhandlar du dina lösviktskonfektyrartiklar från 

Axfood Närlivs?

Innersäljare

Hur länge har er verksamhet existerat?

Mer än 10 år

 

 

1 2 3 4 5

Missnöjd Lite missnöjd Lite nöjd Nöjd Väldigt nöjd
Priser x

Variation av sortiment x

Utbud av sortiment x

Tillgänglighet x

Leverans x

Kvalitet av produkter x

Kundservice x x

Möter Axfood Närlivs era förväntningar gällande följande?

 



58 

 

FÖRETAG 22

Ev följfrågor

Vilken är din största kundgrupp?

Alla

Påverkar det hur du väljer lösvikt?

Ja. Kunden väljer vad de vill ha. Det de 

vill ha, det köper jag. 

Så du är inte lojal mot en grossist?

Är du lojal mot en butik? (skratt)

Skiljer sig dina varukrav på grossisten 

vid köp av andra produkter som inte 

klassas som impulsprodukter? Tex 

hushållspapper

Nej. Spelar ingen roll vad jag handlar, 

mina krav på AN är detsamma oavsett 

vad jag handlar. 

Varför handlar du från övriga grossister?

Varför inte? Om en erbjuder något billigare en vecka och en 

annan en annan vecka, varför inte handla hos både? Jag 

förlorar ju inget på det. 

Vilka är de viktigaste varukraven som ni har på en 

grossist? 

Att de har det som min kund efterfrågar. Om jag inte kan 

erbjuda min kund det han vill ha, hur ska jag då ha en väl 

fungerande verksamhet? 

Hur länge har er verksamhet existerat?

Mer än 5 år

Var i Sverige bedriver du din verksamhet?

Kramfors

Vilka kriterier är avgörande för att du ska köpa en viss 

lösviktskonfektyrartikel?

Priset. Priset är viktigare än varumärket. Men jag köper 

hellre dyrare godis med bättre kvalitet och mer kända 

varumärken. 

Vilken typ av verksamhet bedriver du?

Kiosk

Hur inhandlar du dina lösviktskonfektyrartiklar från 

Webb. Lättare att handla online än i butik. 

 

 

1 2 3 4 5

Missnöjd Lite missnöjd Lite nöjd Nöjd Väldigt nöjd
Priser x

Variation av sortiment x

Utbud av sortiment x

Tillgänglighet x

Leverans x

Kvalitet av produkter x

Kundservice x

Möter Axfood Närlivs era förväntningar gällande följande?
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FÖRETAG 23

Ev följfrågor

Varför?

Det är enkelt. Inga oklarheter. 

Vilken är din största kundgrupp?

Alla

Påverkar det hur du väljer lösvikt?

Alla handlar lösvikt, men det är inte vår 

största lr huvudprodukt. Så länge det finns 

ett bra utbud och några klassiska sorter 

att välja så är kunden nöjd. Det är en "ta 

direkt" vara och det ska inte behöva vara 

så komplicerat. Godis som godis. Vi har 

massor med olika kunder som stannar, 

inte bara lokala. Omöjligt att anpassa 

sortimentet i vårt fall efter kunden 

eftersom vi är en bensinmack. Här 

handlar man bensin i första hand och 

godiset är en bonus. Men det ska ju finnas 

något för alla, så att säga. 

Hur viktig är grossisten när du väljer 

var du ska välja lösvikt?

Inte viktig alls. Går dit som jag vet har det 

jag vill ha, till det pris jag vill ha. 

Skiljer sig dina varukrav på grossisten 

vid köp av andra produkter som inte 

klassas som impulsprodukter? Tex 

hushållspapper

Ja. 

Vilka kriterier är avgörande för att du ska köpa en viss 

lösviktskonfektyrartikel?

Priset

Varför handlar du från övriga grossister?

I vissa fall är det enklare. Men generellt är jag nöjd med AN. 

Vilka är de viktigaste varukraven som ni har på en 

grossist? 

Att de erbjuder produkter med bra varumärken och bra 

producenter. 

Hur inhandlar du dina lösviktskonfektyrartiklar från 

Axfood Närlivs?

Innersäljare

Hur länge har er verksamhet existerat?

Mer än 10 år

Var i Sverige bedriver du din verksamhet?

Ulrikshamn

Vilken typ av verksamhet bedriver du?

Trafikbutik

 

1 2 3 4 5

Missnöjd Lite missnöjd Lite nöjd Nöjd Väldigt nöjd
Priser x

Variation av sortiment x

Utbud av sortiment x

Tillgänglighet x

Leverans x

Kvalitet av produkter x

Kundservice x

Möter Axfood Närlivs era förväntningar gällande följande?

 



60 

 

FÖRETAG 24

Ev följfrågor

Varför?

Smidigare, billigare. Känner några på 

företaget. 

Vilken är din största kundgrupp?

Alla

Påverkar det hur du väljer lösvikt?

Måste anpassa mig till fler målgrupper. 

Det ska finnas något för barn/ungdomar 

som för den äldsta gamlingen utan tänder. 

Alla gillar olika och det det motsvaras i 

hyllan. 

Skiljer sig dina varukrav på grossisten 

vid köp av andra produkter som inte 

klassas som impulsprodukter? Tex 

hushållspapper

Ja. Förväntar mig att en mindre grossist 

som har något billigt erbjudande ska 

leverera, struntar i hur det är paketerat, 

bara det kommer fram på något sätt. Men 

av AN förväntar jag mig ju mer! 

Vilka är de viktigaste varukraven som ni har på en 

grossist? 

Att de har det jag vill ha i sitt sortiment. Det måste ju vara till 

rätt pris. Alltså utbud och pris. 

Var i Sverige bedriver du din verksamhet?

Jönköping

Vilka kriterier är avgörande för att du ska köpa en viss 

lösviktskonfektyrartikel?

Kvaliteten och varumärket

Varför handlar du från övriga grossister?

AN har inte alltid det jag vill ha. De varierar utbudet, vilket i 

vissa fall är bra. Men jag vill gärna ha kvar mycket av det 

som tas bort och då vänder jag mig övriga grossister. 

Vilken typ av verksamhet bedriver du?

Godisbutik

Hur inhandlar du dina lösviktskonfektyrartiklar från 

Axfood Närlivs?

Innersäljare, vill gärna ha någon att kommunicera med 

direkt. Men jag köper även direkt från leverantör ibland. 

Hur länge har er verksamhet existerat?

Mer än 10 år

 

 

1 2 3 4 5

Missnöjd Lite missnöjd Lite nöjd Nöjd Väldigt nöjd
Priser x

Variation av sortiment x

Utbud av sortiment x

Tillgänglighet x

Leverans x

Kvalitet av produkter x

Kundservice x

Möter Axfood Närlivs era förväntningar gällande följande?
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FÖRETAG 25

Ev följfrågor

Varför?

Är hyfsat ny på det jag gör och vill helst 

ha någon att kommunicera med. Jag 

tycker att det har gått riktigt bra med AN! 

De har hjälpt mig greppa hur saker och 

ting beställs och det funkar riktigt smidigt! 

Skiljer sig dina varukrav på grossisten 

vid köp av andra produkter som inte 

klassas som impulsprodukter? Tex 

hushållspapper

Handlar bara godis. 

Varför handlar du från övriga grossister?

Handlar bara hos AN än så länge. Känner mig trygg med 

dem, har bra dialog osv. 

Vilka är de viktigaste varukraven som ni har på en 

grossist? 

Att de säger som det är, är ärliga och kommunicerar med mig 

på ett vettigt sätt. Servicen  är mycket viktig för mig, 

speciellt eftersom jag är hyfsat ny som sagt. 

Hur länge har er verksamhet existerat?

Mer än 1 år

Var i Sverige bedriver du din verksamhet?

Västerås

Vilka kriterier är avgörande för att du ska köpa en viss 

lösviktskonfektyrartikel?

Det ska vara fräscht och gott med bra hållbarhetsdatum! Och 

så priset naturligtvis! Det får ju inte vara för dyrt. Driver inte 

någon lyx butik direkt. 

Vilken typ av verksamhet bedriver du?

Godisbutik

Hur inhandlar du dina lösviktskonfektyrartiklar från 

Axfood Närlivs?

Innersäljare

 

1 2 3 4 5

Missnöjd Lite missnöjd Lite nöjd Nöjd Väldigt nöjd
Priser x

Variation av sortiment x

Utbud av sortiment x

Tillgänglighet x

Leverans x

Kvalitet av produkter x

Kundservice x

Möter Axfood Närlivs era förväntningar gällande följande?
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FÖRETAG 26

Ev följfrågor

Vilken är din största kundgrupp?

Alla

Påverkar det hur du väljer 

lösvikt?

Nej. 

Utveckla?

Godis är en färskvara. Det måste 

ha bra kvalitet, annars kommer inte 

att sälja, och är priset för dyrt så 

säljer det ju inte heller bra. 

Skiljer sig dina varukrav på 

grossisten vid köp av andra 

produkter som inte klassas som 

impulsprodukter? Tex 

hushållspapper

Nej. 

Vilka kriterier är avgörande för att du ska köpa en viss 

lösviktskonfektyrartikel?

Kvalitet och pris. 

Varför handlar du från övriga grossister?

Alla erbjuder olika. Nya erbjudanden/kampanjer nästa 

vecka. Utnyttjar lite här och var. 

Vilka är de viktigaste varukraven som ni har på en 

grossist? 

Att de har det jag vill ha. 

Hur inhandlar du dina lösviktskonfektyrartiklar från 

Axfood Närlivs?

Terminal

Hur länge har er verksamhet existerat?

Mer än 10 år

Var i Sverige bedriver du din verksamhet?

Hallstahammar

Vilken typ av verksamhet bedriver du?

Kiosk

 

1 2 3 4 5

Missnöjd Lite missnöjd Lite nöjd Nöjd Väldigt nöjd
Priser x

Variation av sortiment x

Utbud av sortiment x

Tillgänglighet x

Leverans x

Kvalitet av produkter x

Kundservice x

Möter Axfood Närlivs era förväntningar gällande följande?
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FÖRETAG 27

Ev följfrågor

Vilken är din största kundgrupp?

Alla

Påverkar det hur du väljer lösvikt?

Smakerna varierar, alla gillar olika. 

Skiljer sig dina varukrav på grossisten 

vid köp av andra produkter som inte 

klassas som impulsprodukter? Tex 

hushållspapper

Nej. 

Vilka är de viktigaste varukraven som ni har på en 

grossist? 

Sortimentsutbud. Tycker om variation och att det finns 

mycket att välja på. Ska inte bara klassiska smaker, men det 

ska komma nyheter lite då och då så att man kan överraska 

kunderna lite. 

Var i Sverige bedriver du din verksamhet?

Knivsta

Vilka kriterier är avgörande för att du ska köpa en viss 

lösviktskonfektyrartikel?

Priset och att den ser bra ut. Om något inte ser bra ut i lådan 

så tar jag den inte. 

Varför handlar du från övriga grossister?

Komplement. 

Vilken typ av verksamhet bedriver du?

Kiosk

Hur inhandlar du dina lösviktskonfektyrartiklar från 

Terminal

Hur länge har er verksamhet existerat?

Mer än 10 år

 

 

1 2 3 4 5

Missnöjd Lite missnöjd Lite nöjd Nöjd Väldigt nöjd
Priser x

Variation av sortiment x

Utbud av sortiment x

Tillgänglighet x

Leverans x

Kvalitet av produkter x

Kundservice x

Möter Axfood Närlivs era förväntningar gällande följande?
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Bilaga 2: Samtalstidpunkter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtalstidpunkter 

Företag 1 04.04.2013 17:30 

Företag 2 04.04.2013 19:00 

Företag 3 04.04.2013 21:00 

Företag 4 05.04.2013 08:30 

Företag 5 05.04.2013 14:00 

Företag 6 05.04.2013 15:00 

Företag 7 05.04.2013 17:00 

Företag 8 06.04.2013 08:00 

Företag 9 06.04.2013 20:00 

Företag 10 08.04.2013 10:00 

Företag 11 08.04.2013 14:00 

Företag 12 11.04.2013 12:00 

Företag 13 11.04.2013 10:30 

Företag 14 11.04.2013 11:00 

Företag 15 11.04.2013 11:30 

Företag 16 11.04.2013 19:30 

Företag 17 11.04.2013 20:00 

Företag 18 13.04.2013 19:00 

Företag 19 16.04.2013 11:30 

Företag 20 16.04.2013 12:00 

Företag 21 16.04.2013 15:30 

Företag 22 18.04.2013 08:00 

Företag 23 18.04.2013 09:00 

Företag 24 18.04.2013 09:30 

Företag 25 18.04.2013 10:15 

Företag 26 18.04.2013 15:00 

Företag 27 18.04.2013 15:30 



65 

 

Bilaga 3: Förstudie med Frida Linder och Jessica Nordahl 

Intervju Frida Linder 

 Assisterande Kategorichef Konfektyr, Snacks, Glass 

Vem är du och vad har du för roll inom Axfood? Anställningsperiod, 

arbetsuppgifter 

Jag arbetar som assisterande kategorichef och har gjort det i 2 år. Att jobba som 

kategorichef innebär att jag är med i processen av införandet av nya produkter, jag 

hanterar mycket av det administrativa arbetet, förhandlar med leverantör om både pris 

och kampanjutspel. Innan dess arbetade jag under ett år inom implementeringen av vårt 

nya affärssystem SAP och höll utbildningar. Jag har även arbetet som supportansvarig 

och skött det administrativa i våra system. 

Vilka utmaningar ser du i ditt arbete?  

Det är alltid snabba puckar. Problem som uppstår och måste lösas. Det är även roligt att 

arbeta både med Axfood Närlivs och DVH (dagligvaruhandeln) då det är två helt olika 

affärer, olika sätt att tänka på. 

Hur fungerar samarbetet mellan Axfood Närlivs och huvudkontoret - vad gör ni 

och vilken roll har Axfood Närlivs? 

Inom konfektyr och snacks har vi alltid haft ett bra samarbete med Axfood Närlivs. Vi 

sköter de större sortiments- och prisfrågorna men har en bra dialog med våra säljledare 

på Närlivs. De sköter kommunikationen med sina kunder om vilket sortiment som är 

nytt, bland annat gällande kedjekunder som Reitan eller OKQ8 har vi ett större krav på 

oss att leverera det sortiment de vill ha. 

På vilket sätt har ni större krav på er att leverera sortiment? 

Det innebär i princip att det Reitan eller OKQ8 vill ha måste vi ge. 

Men det gäller inte för vanliga kunder? 

Nej. 

Ser du några brister i kommunikationen mellan Axfood Närlivs och 

huvudkontoret? 

Generellt tycker jag att vi har en bra kommunikation med Närlivs. Men vi skulle i 

många fall kunna bli bättre och snabbare. 

 

 

På vilket sätt utmanar kunderna Axfood? Prismässigt, med kvalitet, leverans eller 
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något annat? 

Kunderna vill alltid ha det bästa sortimentet till det bästa priset. Det är alltid vår största 

utmaning, och det som vi jobbar dagligen med. 

Hur mycket skiljer sig tankesättet/arbetssättet mellan dagligvaruhandeln och 

partihandeln?  

Inom SVH (servicehandeln) är det alltid snabbare puckar. Här jobbar man också med 

ett större sortiment. Inom DVH har vi ett brett sortiment men ett mer styrt sortiment. 

Det är oftast lättare för en SVH kund att ta in en helt ny produkt än för en DVH kund. 

På vilket sätt tror du att dessa kunder skiljer sig mellan dagligvaruhandeln och 

partihandeln? 

Inom DVH vet oftast kunden vad de är ute efter att köpa. Det är oftast större butiker. 

Inom SVH är kunden mer på språng och vill då istället ha något snabbt. De har inte tid 

att stå och tänka för länge. 

Om ni hade mer kunskap om partihandeln, skulle ert arbete underlättas – på 

vilket sätt o så fall? 

Det är alltid lättare att sätta ett sortiment om man vet hur kunderna inom en viss grupp 

tänker.  Servicehandeln består av många kunder som kan uppfattas som illojala. Vi är 

medvetna om att illojalitet kan uppstå av olika anledningar. Bland annat har vissa av 

dessa kunder starkt fokus på välkända varumärken, andra är starka prisjägare och letar 

erbjudanden på partier som ordinarie pris inte ligger på. Det som vi prioriterar är att 

tillsammans med våra kollegor på Axfood Närlivs ha en tät dialog gällande vad det 

sortiment som vi erbjuder ska innehålla och inte. Närlivs sortiment ska kunna vara 

attraktivt för alla, men i verklighetens namn är det svårt att mätta alla munnar. 

Vad skulle du vilja veta mer om partihandelns kunder?  

Hur de faktiskt tänker. Är prisfrågan viktig eller köper man produkten ändå eftersom 

man har lite bråttom och behöver något snabbt?    
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Intervju med Jessica Nordahl 

Assisterande Kategori och Konceptchef Lösvikt 
Vad är Axfood? 

Axfood är en koncern som arbetar med dagligvaror inom detalj och partihandeln. 

Axfood står framförallt för centrala delar som inköp, EMV (egna märkesvaror) och 

affärsutveckling. Drivs genom framförallt de egenägda butikerna (Willys och 

Hemköp) men även via franchisebutiker. Inom inköp, där jag själv artbetar, handlar det 

i stora drag om att ha rätt produkt, för rätt pris, i rätt mix, på rätt plats i hyllan. Några 

grundpelare att gå efter: Attraktivt sortiment för kund är i min mening mycket något 

visuellt och upplevelsebaserat (genom färgspel, smaker, exklusivitet, kreativitet) 

Hur ser beslutsprocessen ut kring införandet av en ny produkt? 

Processen går i regel efter ECR-revideringskalender. Leverantörer presenterar 

vanligtvis produkter för oss. Dessa produkter revideras genom olika perspektiv med 

befintliga sortimentet i åtanke. Bl.a. tittar man på hur produkten håller sig inom sitt 

segment i kalkyl, smak, kvalitet, utseende. Men tittar även på hur produkten skulle 

passa in i den totala mixen (socker, choklad, lakrits och hårda konfektyrsorter). En 

produkt har många olika syften. Beroende på vilket syfte produkten är menad för kan 

dessa pelare väga olika tungt. Balansgången är mycket viktig för att kunna hitta rätt 

produkt för rätt pris och sätta den på rätt plats. 

Hur ser efterfrågan ut från kedja gällande specifika råvaror (innehållet på 

lösvikten) eller specifika produkter? 

Efterfråga finns alltid, det kommer man inte komma bort ifrån. Dock gäller det att ha 

förtroende från kedja och kunder att mixen görs för att det ska bli bäst ur alla 

synvinklar. Givetvis tas alla förslag från kedja med och has i åtanke då revideringar av 

sortiment sker. 

Hur ser logistikprocessen ut? Från producent till Axfood till konsument 

Logistikprocessen går via Dagab/Axfood Närlivs med respektive leverantör och 

logistikavdelningen här på Axfood. Vi har logistikförhandlare som kommer överens 

med leverantör om hur avtalen för flöden ska se ut.  

Hur ser samarbetet/kommunikationen ut mellan kedja och Axfood och 

producent?  
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 Vi har en kommunikationsbas där vi har en tydlig fördelning av roller och därmed 

vilka frågor som behandlas av vem. Det är viktigt att ha en bra dialog och den förs 

centralt via Axfood till både leverantör och kedja, då Axfood är leverantörens och 

kedjas kontakt i sortimentsfrågorna 

Hur ser konkurrensen av lösviktsförsäljning ut mellan olika grossister? Vem är 

den största konkurrenten? Varför?  

Det man kan säga generellt är att skötsel i butik som påfyllnadsgrad, renlighet och 

skötsel behöver vara på topp för att inte direkt skapa misstro och missnöjdhet. Fokus 

måste alltid vara att kunna leverera ett brett och attraktivt sortiment som butik och 

kund är nöjda med. Om vi lyckas hålla en gemensam/enad front som är stark kommer 

det i sin tur stötta varumärket positivt. Det gäller då att inköp genom medvetna och 

genomtänkta val har kunnat ta fram en mix som är så tillfredsställande som möjligt, 

både för att butik ska känna sig nöjda med pris och produkter samt att konsument 

uppfattar sortimentet som lockande. 

Vilka hot tror du Axfood kan komma att möta i framtiden?   

Hot är någonting som vi ser dagligen och i många olika former. Ett exempel är att 

konkurrensen på marknaden är som är konstant. Det gäller att vara uppmärksam och 

noggrann i vårt arbete för att kunna vara trygga i det som görs och att vi har ett 

genomtänkt arbetssätt som underlättar då man tacklar frågor som kommer upp.   

Vad för typ av kunskap gällande lösvikt inom Partihandeln tror du Axfood kan 

få nytta av i sitt vardagliga arbete?  

Nära kontakt och samarbete är nyckeln för att kunna vara framme och driva ett bra, 

levande och tilltalande sortiment. 
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Bilaga 4: Intervjuguide med standardiserade frågor 
 

FÖRETAG X

Vilken typ av verksamhet bedriver du? Eventuella följdfrågor

Varför handlar du från övriga grossister?

Vilka är de viktigaste varukraven som ni har på en 

Hur inhandlar du dina lösviktskonfektyrartiklar från 

Hur länge har er verksamhet existerat?

Var i Sverige bedriver du din verksamhet?

Vilka kriterier är avgörande för att du ska köpa en viss 

 


