
220 M. Kosicka-Gębska, A. Tul-Krzyszczuk, M. Jeżewska-Zychowicz, M. JeznachSTOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU
Roczniki Naukowe ●  tom  XIII  ●  zeszyt  2

Małgorzata Kosicka-Gębska, Agnieszka Tul-Krzyszczuk, 
Marzena Jeżewska-Zychowicz, Maria Jeznach

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

INNOWACJE PRODUKTOWE NA RYNKU SŁODYCZY 
– OCZEKIWANIA KONSUMENTÓW 
A POZIOM AKCEPTACJI NOWOŚCI

PRODUCT INNOVATION AT THE CONFECTIONERY MARKET 
– CONSUMERS’ EXPECTATIONS AND THE LEVEL OF ACCEPTANCE 

OF NEW PRODUCTS

Słowa kluczowe: innowacje, żywność, słodycze
Key words: innovation, food, sweets products

Synopsis. Przedstawiono wyniki ilościowych i jakościowych badań własnych pokazujących oczekiwania i preferencje 
konsumentów wobec wprowadzania innowacji produktowych na rynku słodyczy. Badanie zrealizowano w ramach 
projektu EUREKA – Zachowania konsumentów wobec innowacyjnych wyrobów czekoladowych.

Wstęp
Słodycze to na ogół wieloskładnikowe produkty spożywcze [Świderski 2003], które charakteryzuje 

znaczny stopień przetworzenia surowców wyjściowych. Produkty te chociaż nie są artykułami „pierw-
szej potrzeby”, to wśród konsumentów niezależnie od wieku i płci cieszą się popularnością, głównie ze 
względu na atrakcyjne walory sensoryczne, trwałość i wysoką wartość energetyczną.

Rynek słodyczy jest dynamicznie rozwijającym się segmentem rynku produktów żywnościowych, co 
tłumaczyć można stale rosnącym popytem na produkty tego typu. W 2009 roku wartość rynku słodyczy 
mierzona przychodami ze sprzedaży wyniosła 6,5 mld zł. W największym stopniu na tempo sprzedaży 
produktów cukierniczych wpłynęła sprzedaż czekolady i wyrobów czekoladowanych [Jutrzenka… 2010].

Słodycze są produktami dostępnymi w niemal każdym punkcie sprzedaży, zarówno w sklepach wielko-
powierzchniowych, osiedlowych jak i w kioskach. Jest to efekt przede wszystkim dobrze zorganizowanej 
dystrybucji. Stabilną sytuację na rynku słodyczy, pomimo wciąż panującego kryzysu gospodarczego, 
tłumaczyć można przyzwyczajeniem zarówno dzieci, jak i dorosłych konsumentów do ich spożywania, 
co wiąże się z przywiązaniem od najmłodszych lat do słodkiego smaku oraz z nawykami wyniesionymi 
z domu rodzinnego [Klimacka-Nawrot i in. 2005, Białokoz-Kalinowska i in. 2006, Osman, Sobal 2006, 
Cartwright i in. 2007, Cartwright 2008]. Konsumenci coraz częściej sięgają po nie gdy potrzebują szybkiej 
przekąski, odczuwają głód i też chcą poprawić sobie humor [Kosicka-Gębska 2009]. Słodycze należą do 
takiej grupy produktów, które najczęściej podjada się między posiłkami [Jeżewska-Zychowicz 2007]. 

Słodycze ponadto należą do tej kategorii produktów, których istnienie i przetrwanie na rynku zale-
ży od stosowanych działań innowacyjnych. Jak podaje Małecka i współpracownicy [2009] innowacje 
produktowe wprowadzane do produktów żywnościowych są podyktowane zmieniającymi się ocze-
kiwaniami współczesnego konsumenta. Przyczyniają się do lepszego zaspokojenia jego oczekiwań i 
potrzeb żywieniowych, socjo-kulturowych i ekonomicznych. Współczesny konsument to osoba coraz 
bardziej wymagająca wobec produktów, preferująca określony styl życia, zwracająca uwagę na sposób 
odżywiania, poszukująca produktów innowacyjnych i informacji o nich, które chętnie udostępnia innym 
uczestnikom rynku [Kosicka-Gębska, Gębski 2010], co w przypadku pozytywnych odczuć pozwala na 
budowanie właściwego wizerunku nowego produktu.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumenta przedsiębiorstwa produkujące żywność, w tym 
słodycze podejmują działania innowacyjne związane m.in. z wprowadzeniem do produkcji nowych 
lub udoskonaleniem dotychczas istniejących wyrobów, z zastosowaniem technologicznie nowych lub 
ulepszonych metod produkcyjnych, różnorodnych rozwiązań marketingowych i nowych struktur orga-
nizacyjnych, zwłaszcza dotyczących funkcjonujących na rynku systemów zaopatrzenia, dystrybucji i 
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promocji. Konsumenci i konkurenci wymuszają na przedsiębiorcach nieustanne wprowadzanie, w miejsce 
wyrobów niespełniających wymagań nabywców, produktów nowych bądź ulepszonych, które z kolei 
zapewniają tym fi rmom utrzymanie lub zwiększają ich pozycję konkurencyjną [Brzęska-Mikoda 2009, 
Kalinowski 2010, Szczepaniak 2010]. 

Materiał i metodyka badań
W celu poznania oczekiwań konsumentów wobec nosości produktowych na rynku słodyczy, a w szczegól-

ności zdiagnozowania poziomu akceptacji nowych produktów czekoladowanych z nadzieniem, pochodzącym 
z roślin uprawianych metodami ekologicznymi, przeprowadzono dwa badania. Pierwsze z nich, to badanie 
ilościowe przeprowadzone w 2010 roku na próbie 1000 konsumentów stanowiących reprezentatywną grupę 
mieszkańców Polski powyżej 18 roku życia. W badaniu wykorzystano autorski kwestionariusz, w którym 
zastosowano pytania dotyczące poglądów badanych do produktów innowacyjnych pojawiających się na rynku 
ze szczególnym uwzględnieniem oczekiwań konsumentów wobec nowych produktów z segmentu słodyczy. W 
analizie materiału empirycznego do opisu struktury populacji i poszczególnych zmiennych wykorzystano analizę 
częstości oraz tablice krzyżowe, do porównywania danych zastosowano test Chi2. Jako poziom istotności przyjęto 
prawdopodobieństwo 0,05. Do realizacji analiz wykorzystano pakiet statystyczny SPSS 14,0 PL dla Windows.

Drugie badanie jakościowe przeprowadzono na przełomie stycznia i lutego 2011 roku. Zastosowaną 
metodą badawczą był pogłębiony wywiad grupowy (zogniskowany wywiad grupowy, dyskusja fokusowa, 
focus group interview, FGI). Specyfi ka tej metody polega na realizowaniu jej przebiegu w małych 8-12 
osobowych grupach dobranych do badania na podstawie kryterium celowości [Maison 2001, Kędzior 
2005]. Podstawowy atrybut metody wywiadu grupowego stanowiła dynamika grupy, rozumiana jako 
interakcja między członkami danej grupy i prowadzącym wywiad moderatorem. Wzajemna interakcja 
obejmowała zarówno świadome, jak i nieświadome wzajemne oddziaływanie na siebie uczestników wy-
wiadu i generowanie nowych pomysłów [Maison, Noga-Bogomilski 2007, Nikodemska-Wołowik 1999].

W badaniu jakościowym wzięło udział 40 osób. Za podstawowe kryteria doboru próby badawczej 
przyjęto deklarację badanych o spożywaniu przez nich słodyczy, posiadaną wiedzę o rynku tej grupy 
produktowej, a także wiek i płeć. Realizacja badania przebiegała w 4 grupach dyskusyjnych, z których 
każda składała się z 10 uczestników. W każdej grupie dyskusyjnej brało udział 5 kobiet i 5 mężczyzn. 
Dwie pierwsze badane grupy, to reprezentanci osób młodych z przedziału wiekowego 20-35 lat, a dwie 
kolejne, to konsumenci słodyczy w wieku starszym 50-65 lat. 

Narzędzie badawcze do realizacji badania jakościowego stanowił opracowany autorski scenariusz 
dyskusji, który został podzielony na kilka bloków tematycznych, które stopniowo wprowadzały uczest-
ników w badany temat, a dotyczyły, m.in.: stosunku konsumentów i poziomu akceptacji wobec innowacji 
w produktach żywnościowych, w tym w słodyczach, postrzegania słodyczy jako żywności funkcjonalnej, 
stosunku badanych do nowych nadziewanych produktów czekoladowanych z nadzieniem pochodzącym 
z roślin uprawianych metodami ekologicznymi.

Przeprowadzone badanie pozwoliło na wyjaśnienie i zrozumienie motywów postępowania konsumen-
tów, dotarcie do nieujawnianych w sposób bezpośredni przyczyn zachowania, ustalenie i zinterpretownie 
głęboko ukrytych przekonań i emocji. Wyniki empirycznego badania jakościowego zgodnie z założeniem 
metodologicznym tej metody badawczej zostały przedstawiane w formie raportu opisowego. Ponieważ w 
badaniach tego rodzaju uczestniczy niewielka liczba osób, ich wyniki nie są reprezentatywne dla szerszej 
populacji i na ich podstawie nie można przeprowadzać wnioskowania statystycznego.

Wyniki badań
Analiza danych pochodzących z badania ilościowego pozwala na stwierdzenie, że prawie 60% 

badanych jest zainteresowana nabywaniem innowacyjnych produktów żywnościowych pojawiających 
się w sklepach. Przy odjęciu decyzji o zakupie produktu istotne znaczenie odgrywa informacja o nim 
uzyskana od znajomych. Zaledwie 15% respondentów deklaruje, że niechętnie nabywa nowości rynkowe. 

Również materiał empiryczny uzyskany na podstawie przeprowadzonych dyskusji w ramach pogłębionego 
wywiadu grupowego dowodzi, że badani są zainteresowani wprowadzaniem do produktów żywnościowych 
coraz to nowych działań innowacyjnych przyczyniających się do ich ulepszenia. Wyrażają swoją akceptację 
wobec tych działań. Zdaniem badanych, nowe zmiany w produktach żywnościowych powinny dotyczyć 
przede wszystkim ich technologii, zmian smaku i barwy, wydłużenia terminu przydatności do spożycia, 
poprawy jakości oraz zmian dotyczących opakowań. Nieakceptowanymi przez konsumentów innowacjami 
w produktach żywnościowych mogłoby być: „wprowadzenie do ich produkcji składników pochodzących z 
upraw modyfi kowanych genetycznie”, „wprowadzenie związków przyczyniających się do powstawania chorób 
i alergii”, „pogorszenie smaku i wyglądu produktu dotychczas występującego na rynku”.
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Wyniki dyskusji grupowej pokazały, że pomimo bogatego asortymentu słodyczy obecnego na rynku, 
konsumenci oczekują wprowadzania do nich dalszych zmian przyczyniających się do powstania produk-
tów innowacyjnych. Ich oczekiwania wobec innowacji w tej grupie produktowej różnią się znacząco w 
zależności od płci (tab. 1).

Kobiety częściej chciałyby spożywać nowe produkty, które charakteryzowałyby się „obniżoną kalo-
rycznością”, „mniejszą masą jednostkową produktu”, „lekkością smaku”, „wzbogaceniem w witaminy 
i związki mineralne tj. magnez”, „wprowadzeniem nadzienia, które miałoby wpływ na poprawę stanu 
zdrowia oraz zmniejszenie masy ciała”. Kobiety niezależnie od wieku oceniały, że ich obecny poziom 
spożycia słodyczy jest zbyt wysoki i chciały zmienić swoje nawyki żywieniowe względem słodyczy, 
czego dowodem są propozycje wprowadzenia innowacji ukierunkowanych na poprawę stanu zdrowia. 
Mężczyźni, poza wyjątkiem 1 z grupy osób młodych i 2 z grupy osób starszych, nie stwierdzili, że spo-
żywają dużych ilości słodyczy, przytaczając następujące odpowiedzi: „jem niewielką ilość słodyczy”, 
„spożywana ilość słodyczy nie powoduje u mnie złych następstw”, „spożywam słodycze w odpowiedniej 
dla mnie ilości”. Odpowiedzi mężczyzn mogą wynikać z mniejszej ich świadomości żywieniowej doty-
czącej spożycia słodkich produktów, jak również są związane z rzadszym, w porównaniu z kobietami, 
zwracaniem uwagi na swój wygląd przez pryzmat konsumowanej ilości słodyczy. Stąd też mężczyźni 
nie odczuwają potrzeby zmiany własnych nawyków związanych ze spożyciem słodkich produktów i w 
mniejszym stopniu odczuwają potrzebę wprowadzenia innowacji w tej grupie produktowej.

Mężczyźni opisując własne oczekiwania dotyczące wprowadzenia innowacji do słodyczy częściej 
wskazywali, że nowy produkt powinien „mieć większą masę jednostkową”, „posiadać więcej nadzienia 
w przypadku wyrobów czekoladowych nadziewanych”, „charakteryzować się lepszym smakiem w 
porównaniu do produktu obecnie dostępnego na rynku”. Ponadto, mężczyźni po zjedzeniu słodyczy, 
niezależnie czy jest to produkt tradycyjny, czy innowacyjny, częściej oczekują odczuć hedonistycznych 
związanych z przyjemnością z relaksem. 

W zależności od wieku badanych, istotnie różniły się ich oczekiwania wobec nowych smaków słody-
czy, co udowodniły badania jakościowe. Osoby młode, zarówno kobiety, jak i mężczyźni opowiedzieli 
się za wprowadzeniem nowych, nieznanych dotychczas smaków, deklarując, że chętnie je spróbują. 
Starsze kobiety również deklarowały potrzebę zmian smaku słodyczy, ale co było znamienne, w ich 
opinii, nowości miały przyczynić się do wytworzenia smaków kojarzących się ze słodkimi produktami 
obecnymi w ich rodzinnych domach wiele lat temu. Ta grupa osób podkreślała, że współczesne słodycze 
to: „produkty, które nie są smaczne”, „produkty, które nie przypominają dawnych produktów”, „produkty, 
do których dodaje się zbyt wiele sztucznych substancji”, „produkty pozbawione naturalnego smaku”. 

Tabela 1. Oczekiwania konsumentów słodyczy wobec innowacji stosowanych w słodyczach w zależności od płci
Table 1. Consumer expectations of innovation applied to the confectionary products depending on gender

Innowacje w słodyczach akceptowane przez konsumentów/Innovation in confectionery accepted by consumers
kobiety/women mężczyźni/men

 – mniejsza kaloryczność/less calories  – kaloryczność obojętna/not valid calorifi c
 – nowy ulepszony produkt np. „lekki”/ 

       new improved product such as „light”
 – nowy produkt, ale podobny do dotychczasowego/

new product, but similar to previous
 – mniejsze opakowanie i masa jednostkowa produktu/

smaller package, and the denomination of the product
 – większe opakowanie i masa jednostkowa produktu/

larger container, and the denomination of the product
 – innowacje przyczyniające się do poprawy stanu 

zdrowia i funkcjonowania organizmu człowieka, 
np. wzbogacony w witaminy i składniki mineralne/
innovations contribute to improving the health and 
functioning of human organism, eg, enriched with 
vitamins and minerals

 – innowacje przyczyniające się do odczuwania przy-
jemności po zjedzeniu produktu/innovations contri-
bute to the pleasure of eating the product

 – produkt tańszy/cheaper product  – produkt tańszy lub w cenie podobnej do aktualnej/
cheaper product or a price similar to current

 – nowe smaki/new fl avors:
 – niespotykane dotychczas (młode kobiety)/ unpre-

cedented (young women)
 – przypominające smak z rodzinnego domu (star-

sze kobiety)/like the taste of the family home 
(older women)

 – nowe smaki/new fl avors:
 – niespotykane dotychczas (np. egzotyczne lub 

mieszanie smaków)/unprecedented (for example, 
or mixing exotic fl avors)

Źródło: badania własne.
Source: own study
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Uczestnicy pogłębionego wywiadu grupowego akceptowali również innowacje na rynku słodyczy, 
które dotyczą ich opakowania. Kobiety częściej wskazywały na opakowanie jako na istotny czynnik wa-
runkujący proces podejmowania decyzji o zakupie tej grupy produktowej, podkreślając że: „na półkach 
sklepowych zwracam uwagę na nowości, które wyróżniają się opakowaniem od innych produktów”, 
„lubię jak opakowanie słodyczy ma wyraźny, wpadający w oko kolor”, „słodyczy w opakowaniach 
pastelowych nie kupuje, ponieważ kojarzą mi się ze złym smakiem i złą jakością”. Także informacja 
zawarta na opakowaniu, umieszczona na nim w czytelny lub wyróżniający się sposób, wzbudzałaby 
zaufanie konsumentów i miałaby istotny wpływ na podejmowanie decyzji o zakupie słodkiego produktu.

Społeczeństwo XXI wieku coraz częściej zwraca uwagę na prowadzenie, tzw. zdrowego stylu życia, 
którego jednym z kluczowych elementów jest spożywana żywność. Działania te przyczyniają się do popra-
wy zdrowia fi zycznego, jak również psychicznego. Naukowcy, lekarze i dietetycy podkreślają, że poprzez 
właściwy sposób żywienia oraz odpowiednią aktywność fi zyczną można zmniejszyć ryzyko rozwoju wielu 
chorób cywilizacyjnych. Przykładem żywności, wykazującej specyfi czne, pożądane efekty dla organizmu 
człowieka jest tzw. „żywność funkcjonalna”, która jest pojęciem trudno defi niowalnym. Najbardziej od-
powiednim sformowaniem pojęcia żywności funkcjonalnej jest defi nicja ustalona w 1999 roku w ramach 
programu FUFOSE (Functional Food Science in Europe), fi nansowanego przez Komisję Europejską. Według 
niej, żywność może być uznana za funkcjonalną, jeżeli udowodniono jej korzystny wpływ na poprawę stanu 
zdrowia oraz samopoczucia i/lub zmniejszanie ryzyka powstawania chorób. Żywność funkcjonalna musi 
przypominać swoją postacią żywność tradycyjną i wykazywać korzystne działanie w ilościach zwyczajowo 
spożywanych z dietą. Opisany wpływ musi być odpowiednio udokumentowany naukowo. 

Jednym z przykładów innowacyjności na rynku żywnościowym są słodycze o cechach funkcjonal-
nych. Zwracając uwagę na aspekt funkcjonalności żywności, badani wykazywali swoje zainteresowania 
i aprobatę żywnością o specyfi cznych właściwościach. Stwierdzili, że podczas dokonywania zakupów 
żywności wiele razy widzieli produkty funkcjonalne takie, jak jogurty i płatki śniadaniowe. Słodyczy 
nie kojarzyli z właściwościami funkcjonalnymi. 

Badanie ilościowe pokazało, że blisko połowa badanych (48,2%) deklaruje, że zwraca uwagę na nowe 
produkty z segmentu słodyczy, na których producent zdeklarował ich specjalne właściwości zdrowotne, 
ale z drugiej strony, 79,1% z nich nie kupiła w ciągu ostatniego miesiąca produktu tego typu. Zdaniem re-
spondentów w celu uzyskania produktu, który miałby bardziej pozytywny wpływ na zdrowie można byłoby 
zastosować w nim dodatkowe składniki. Wśród najczęściej wymienianych w największym stopniu akcep-
towano dodatek witamin (75% odpowiedzi pozytywnych) i błonnika (45,4% odpowiedzi pozytywnych). 

Uwzględniając możliwe następstwa wynikające ze spożycia słodyczy, blisko 1/5 badanych (37,8%) 
określała je jako negatywne. Potwierdzeniem spostrzeżeń konsumentów były wyniki uzyskane w jako-
ściowej dyskusji grupowej, bowiem i w tym przypadku, badani stwierdzili, że przeciętnemu konsumen-
towi spożycie słodyczy kojarzy się częściej z negatywnym wpływem na zdrowie. Wśród niekorzystnych 
następstw wymieniano: „powstawanie otyłości i nadwagi”, „powstawanie próchnicy”, „powstawanie 
cukrzycy” oraz zwracano uwagę na możliwość wystąpienia dodatkowych chorób będących następstwem 
spożycia słodyczy, do których można zaliczyć „problemy z układem naczyniowo-sercowym”. Pomimo 
posiadanej wiedzy i odpowiedniego poziomu świadomości wobec następstw wynikających z nadmier-
nego ich spożycia, konsumenci deklarowali, że lubią słodycze i zamierzają je nabywać i konsumować w 
przyszłości. Oczekują od producentów słodyczy, że „będą poszukiwali metod technologicznych, które do-
prowadzą do wyprodukowania słodyczy mogących mieć bardziej pozytywny wpływ na ludzkie zdrowie”. 

Zdaniem badanych po wprowadzeniu pewnych „modyfi kacji’, słodycze mogłyby spełniać rolę pro-
duktów funkcjonalnych jeśli zastosowana do ich produkcji nowa technologia umożliwiłaby: „dodanie do 
nich witamin, np. C, składników mineralnych, np. żelazo, wapń, magnez”, „uzyskanie nadzienia zawiera-
jącego mniejsze ilości cukru i tłuszczu”, „użycie do produkcji nadzienia wyłącznie z naturalnych owoców 
lub soków owocowych”, ponadto „owoce użyte do produkcji nadzienia pochodziłyby ze specjalnych 
kontrolowanych upraw, np. upraw ekologicznych”. W badaniu własnym diagnozowano oczekiwania i 
poziom akceptacji konsumentów wobec nowych nadziewanych produktów czekoladowanych, w których 
nadzienie pochodzi z roślin uprawianych metodami ekologicznymi (np. aktinidia występująca na Litwie).

Wyniki przeprowadzonego badania dowiodły ambiwalentny stosunek badanych do produktów 
ekologicznych i możliwości ich wykorzystania w słodyczach. Z jednej strony zauważono obojętny i 
negatywny stosunek do żywności ekologicznej. Większość osób słyszało o żywności ekologicznej i 
wiedziało czym ona jest, ale jednocześnie tylko jedna z badanych kobiet deklarowała systematyczne 
nabywanie i spożywanie żywności tego typu (kobieta w młodym wieku). Większość badanych kupo-
wała produkt ekologiczny raz lub kilka razy w swoim życiu. Wśród przyczyn małego zainteresowania 
konsumentów żywnością ekologiczną wskazywano przede wszystkim wysokie ceny takich produktów 
oraz małą ich dostępność. Konsumenci nie byli pewni, czy wiedza o tym, że kupowane czekoladki mają 
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nadzienie pochodzące z upraw ekologicznych, mogłaby się przyczynić do większego zainteresowania 
tymi produktami. Gdyby taka sytuacja miała mieć miejsce, to istotnie na nią mogłaby wpłynąć pozytywna 
informacja o jej walorach zdrowotnych pochodząca z: opakowania produktu, reklamy telewizyjnej i bil-
lboardowej oraz opinia uzyskana od znajomych. Z drugiej strony konsumenci uważali, że jedną z szans 
osiągnięcia innowacji w słodyczach może być zastosowanie do ich produkcji składników pochodzących 
z upraw ekologicznych. Konsumenci podkreślali, że są świadomi wzrostu popularności i zainteresowania 
polskiego społeczeństwa  żywnością ekologiczną, czego dowodem są następujące wypowiedzi: „modna 
i coraz bardziej popularna w ostatnich latach żywność ekologiczna ma dowiedziony pozytywny wpływ 
na zdrowie i funkcjonowanie człowieka”, „nowocześni konsumenci dbając o swoje zdrowie zwracają 
uwagę na to co jedzą i kupują produkty mało przetworzone i ekologiczne”.

W badaniu własnym zaledwie jedna kobieta w wieku 20-35 lat odpowiedziała, że byłaby zaintereso-
wana kupowaniem produktów czekoladowanych z nadzieniem pochodzącym z upraw ekologicznych, bez 
względu na ich cenę. Pozostałe młode kobiety chciałyby spróbować taki produkt i dopiero po dokonaniu 
własnej pozytywnej oceny sensorycznej podjęłyby decyzję związaną z jego zakupem w przyszłości. Osoby 
reprezentujące starszą grupę wiekową z przedziału 50-65 lat były negatywnie nastawione do żywności 
ekologicznej i raczej nie zamierzały kupować i spożywać innowacyjnego produktu czekoladowanego 
z nadzieniem z roślin ekologicznych w przeszłości. Za główne przyczyny negatywnego nastawienia do 
nowych produktów w tej grupie konsumentów wymieniano wysoką cenę, ich podobieństwo do produktów 
obecnie występujących na rynku brak zaufania do producentów i przedstawicieli kanału dystrybucji żywno-
ści ekologicznej. W tej grupie wiekowej jedynym czynnikiem, który mógłby wpłynąć na zmianę stosunku 
badanych byłaby informacja podana w mediach, że „na podstawie badań naukowych stwierdzono pozytywny 
wpływ słodyczy z nadzieniem z roślin ekologicznych na zdrowie i funkcjonowanie organizmu człowieka”.

Podsumowanie i wnioski
Analiza wyników uzyskanych w ilościowym badaniu wykorzystującym jako narzędzie badawcze 

kwestionariusz ankiety oraz w jakościowym badaniu empirycznym przeprowadzonym metodą badaw-
czą w postaci pogłębionego wywiadu grupowego pozwala na przedstawienie następujących wniosków.
1. Konsumenci akceptują działania producentów przyczyniające się do osiągnięcia innowacyjnych 

rozwiązań w żywności, w tym także podejmowanych na rynku słodyczy.
2. Słodycze są grupą produktową, którą chętnie kupują i spożywają konsumenci; kobiety częściej od 

mężczyzn wykazują zainteresowane słodkimi produktami innowacyjnymi; oczekują, że nowe produkty 
będą charakteryzowały się zmniejszoną kalorycznością, większą zawartością witamin i związków 
mineralnych, a ponadto będą posiadały właściwości poprawiające stan zdrowia człowieka, czyli będą 
spełniały wymagania stawiane żywności funkcjonalnej.

3. Innowacja polegająca na zastosowaniu nadzienia pochodzącego z upraw ekologicznych w wyrobach 
czekoladowanych wzbudza w konsumentach ambiwalentne odczucia, bowiem część z nich chciałaby 
taki produkt spróbować, ale z drugiej strony większość badanych obawia się, że będzie to produkt 
o właściwościach żywieniowych, nieróżniących się do produktu tradycyjnego oraz drogi, stąd też 
wynika niechęć do jego próbowania i kupowania w przyszłości. 
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Summary
Sweets market for many years is a booming segment of the food products. Causes of healthy confectionery market 

can be explained by habituation of both children and adult consumers for their consumption, which is associated 
with attachment to the sweet taste and the habits acquired in the family home. Consumers are increasingly turning to 
sweet products when they need a quick snack, hungry or want to improve their mood. Sweet manufacturers wanting 
to meet the changing needs of consumers, they must undergo innovation activities consisting in changing production 
technology, taste and packaging. Subjects participating quantitative research and focus group interview pledged 
their support to innovation in food, including sweets. Examples of innovation in the confectionery sweets may be 
functional, fortifi ed with vitamins and microelements, or chocolate with fi lling derived from plants grown organically.
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