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Sammanfattning 
OLW har under en längre period velat utveckla sitt innovativa arbete inom kategorin snacksnöt-

ter. De påbörjade ett arbete för att kunna matcha nya produkter bättre mot konsumtions- och 

köpbeteende. Denna studie hade som syfte att komma fram till två nya koncept inom kategorin 

snacksnötter och produktionslinjen nötmixer baserat på insikter inom konsumtions- och köpbete-

ende. Målet var att få kategorin snacksnötter att växa. Studien genomfördes genom analys av 

marknadsundersökningar, samt genom direktobservationer. Efter analysen identifierades viktiga 

konsumentbehov som gjorde det möjligt att segmentera snacksnötmarknaden i två segment. Ba-

serat på insikter om konsumentbehov samt brainstorming och benchmarking togs det fram flerta-

let koncept i dessa två segment. Dessa värderades sedan mot behoven och slutligen valdes ett 

koncept inom Segment 1 och två koncept inom Segment 2. Det presenterades således tre koncept 

i resultatet på grund av att två koncept uppfyllde behoven lika bra inom Segment 2. I Segment 1 

presenteras konceptet Nötmix Naturell. Detta koncept grundade sig väldigt mycket på att den 

hälsotrend, som kom upp under tidigt 2000 – tal, användes i stor utsträckning som ett konkur-

rensmedel. I Segment 2 presenterades koncepten Nötmix Cheeze och Nötmix Svenska Örter. 

Således två koncept som anpassades till OLW:s tidigare produkter 
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Abstract 
OLW had for a long time wanted to develop their innovative work within the category of nuts. 

They have started a process to match their products directly to the consumption and buying be-

havior. This study’s purpose is to create two new concepts within the category of nuts and the 

segment of nut mix. These views are based on insights in the consumption and buying behavior. 

The goal has been to get the category of nuts to grow larger. The study was conducted through 

analysis of marketing research and by direct observations. These analyses gave results of differ-

ent needs in the way that you could categorize the nut market into two new segments. Through 

this research these new segments could be created.  All of which insuring that the concept will be 

more directed to match the needs on the market.  Several concepts were created using these new 

insights, brainstorming and benchmarking ideas. These new concepts were then analyzed 

through Concept Screening until finally one concept was chosen in Segment 1 and two concepts 

where chosen in Segment 2. A total of three concepts remaind. Two of which being in segment 2 

for their needs matched equally well.  In Segment 1 the concept Nötmix Naturell is presented. 

This concept was very much based on the fact that the health trend that came up in the early 21
st
 

century. This trend is now used as a marketing competitive tool. The concepts Nötmix Cheez and 

Nötmix Svenska Örter were presented in Segment 2. Thus, two concepts that are linked to OLWs 

previous products. 
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1. Introduktion 
I detta kapitel ges en introduktion till företaget OLW samt syftet och målet med detta arbete. Det 

ges även en generell beskrivning av snacksmarknaden och de olika konkurrenterna på mark-

naden. 

 

1.1 Old London Wasa 
År 1919 bildades AB Skellefteå Spisbrödsfabrik som sedan bytte namn till det mer välkända 

Wasabröd AB. Grundaren av företaget, K E Lundström, försökte under slutet av 1920-talet få 

tillstånd att bygga ut sin fabrik men de styrande i staden vägrade ge sitt tillstånd. Då beslutades 

det att produktionen helt skulle flyttas till Filipstad istället för att stanna i Skellefteå. Denna flytt 

innebar att Filipstad fick hysa världens största knäckebrödsfabrik och så småningom även ett av 

Nordens största snacksföretag. 

 

1967 bildar Wasabröd tillsammans med det amerikanska företaget Borden Foods Inc ett gemen-

samt företag som fick namnet Old London Wasa. Det nya företaget skulle inrikta sig på en för 

Sverige ny varugrupp, snacks. Ett år senare började Old London Wasa att tillverka sina berömda 

cheez doodles, och kort därefter började även produktionen av potatischips. 

 

Old London Wasa startade redan 1972 att näringsdeklarera snacks, något som de var först med 

bland Sveriges snacksfabrikanter. 1973 övergav företaget namnet Old London Wasa och blev 

OLW. 

1989 sålde Wasabröd halva OLW till den finska marknadsledaren på snacks, Chips Abp. Ett 

joint venture bolag bildades av de två ägarna. Åren gick och under 90-talet fullkomligt explode-

rade OLW med uppfinningsrikedom. Den ena nyheten efter den andra lanserades och OLW:s 

varumärke stärktes. 1996 fattades beslutet att OLW skulle bygga en helt ny fabrik i Filipstad. I 

nära samarbete med Filipstads kommun växte Europas modernaste snacksfabrik upp. 

 

1999 förvärvades Chips Abp de resterande 50 % av OLW som då blev ett helägt dotterbolag i 

Chipskoncernen. Sex år senare, 2005, förvärvades Chips Abp till 100 % av Orkla ASA och 

OLW är idag (2011) norskägt (www.olw.se). Populära produkter hos OLW är, förutom cheez 

doodles, även ett stort utbud av chips, salta pinnar, nötter, popcorn, jordnötsringar och även olika 

dipmixer (www.olw.se). 

1.2 Snacksmarknaden 
Dagens snacksmarknad delas in i olika segment eller kategorier. Varje kategori eller segment i 

sin tur har underliggande kategorier/segment. Exempel på kategorier på dagens marknad är 

chips, snacksnötter, crackers, salta pinnar, popcorn och så vidare. Exempel på underkategorier 

till chips är till exempel potatischips samt majschips. Potatischips kan sedan delas upp i ännu fler 

kategorier som naturchips, ugnsbakat och supreme. Exempel på underliggande kategorier till 

crackers är till exempel cheez doodles och cheez ballz.  

 

OLW är marknadsledande i Sverige inom snacks idag (2011). Närmaste konkurrent är Estrella. 

Andra konkurrenter på snacksmarknaden är Pringles, Lay’s, Nutisal, Exotic Snacks med flera.  

  

 Marknaden för snacks har vuxit. Framförallt har snacksnötter ökat och driver nu tillväxten för 

snacks. Konkurrensen på marknaden har hårdnat och flera aktörer har etablerat sig i kategorin 

snacks. OLW märker detta framförallt i nötsegmentet. Antalet leverantörer har ökat från totalt 27 

aktörer 2004, till 38 aktörer 2007. Men trots att aktörerna har blivit fler så har inte segmentet 

snacksnötter haft samma tillväxt senaste året jämfört med tidigare år. 
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Informationen ovan i avsnitt 1.2 är hämtad från de marknadsundersökningar som analyseras i 

denna rapport och som på grund av sekretesskäl får inte källan anges. 

 

1.3 Bakgrund 
OLW är idag tydlig marknadsledare inom snacks på den svenska marknaden. OLW innehar 

därmed även positionen som marknadsledare inom nästan samtliga delsegment av snacksmark-

naden. Detta inkluderar marknadens näst största delsegment, nötter. Nötter har, som en konse-

kvens av fördelaktiga makrotrender och ett mycket stort antal nylanseringar, visat på mycket 

stark tillväxt under de senaste 5 åren.  

 

OLW har det senaste året dock sett att trenden har mattats av och att kategorin visat på mer blyg-

sam tillväxt. Detta tyder på att marknaden nu börjar bli mättad på så vis att det utbud som åter-

försäljarledet idag erbjuder konsumenten ej har potential att nå den tidigare nivån av tillväxt. 

 

OLW bedömer att dagens utbud inte är anpassat till insikter kring konsumtions- och köpbeteende 

utan är snarare en konsekvens av det stora antalet nylanseringar som genomförts av många olika 

leverantörer. Därmed ser OLW stor potential i att tillsammans med återförsäljarledet 

konsolidera och strukturera erbjudandet i butik baserat på insikter kring konsumtions- och 

köpbeteende. OLW ser även stor potential i att lansera innovationer som är baserade på dessa 

insikter. Detta med målet att åter nå en tillväxt inom delsegmentet nötter som är högre än 

tillväxten för snacksmarknaden totalt. 

 

OLW påbörjade arbetet med att kartlägga konsumtions- och köpbeteende under hösten 2009 

och har nu nått en fas där de övergripande insikterna finns på plats. OLW har därmed tagit de 

första stegen för att tillsammans med återförsäljarledet konsolidera och strukturera 

erbjudandet i butik. Under hösten kommer OLW även påbörja det interna arbetet att utveckla 

nya innovationskoncept som ska lanseras på den svenska marknaden 

under 2011 och 2012. 
 

1.4 Problemformulering 
Examensarbetet syftade till att lösa ett av de tre nedanstående uppdrag som OLW behövde hjälp 

med. Genom att göra detta ansåg de att de skulle uppnå ny tillväxt inom delsegmentet nötter. 

Målet var att välja ett utav dessa uppdrag som OLW hade formulerat. 

 

Examensarbetet syftade till: 
 

 Revitalisering av OLW:s nötmixer. OLW är klar marknadsledare inom nötmixer. Dock 

har tillväxten kraftigt mattats av under det senaste året. Därmed är följande uppgift rele-

vant för OLW: 

 

Kan OLW, baserat på nya insikter om konsumtions- och köpbeteende, genomföra någon 

förändring på den befintliga produktlinjen som gör att vi ökar relevansen för produkten 

kopplat till såväl konsumtions- som köptillfället? 

 

Av praktiska anledningar kopplat till att OLW vill undvika förändringar av artikelnum-

mer får ej produkternas innehåll eller förpackningarnas storlek förändras. Då erfarenheter 

från kategorin gör gällande att större designförändringar innebär ett mycket stort riskta-

gande måste denna uppgift lösas med utgångspunkt i den befintliga designen. 
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 Line extensions inom OLW:s nötmixer. Lanseringen av OLW:s nötmixer är en av de 

mest framgångsrika lanseringarna inom snackskategorin någonsin. Under de senaste två 

åren har dock produktlinjen sett mer eller mindre likadan ut och under det senaste året har 

tillväxten kraftigt mattats av. Därmed är följande uppgift relevant för OLW: 

 

Utveckla, baserat på nya insikter om konsumtions- och köpbeteende, två nya koncept 

inom OLW:s produktlinje av nötmixer. 

Utvecklingen av dessa två koncept måste ske med utgångspunkt i den befintliga produkt-

linjen av nötmixer. 

 

 Big innovation – Smak och hälsa. Kategoristudierna visar att den viktigaste drivkraften 

för konsumtion av nötter är smak och den näst viktigaste drivkraften är hälsoövervägan-

det. Vidare visar våra studier att konsumenten vet att nötter är nyttigt men har svårt att 

förstå och förklara varför. Därmed är följande uppgift relevant för OLW: 

 

Utveckla, baserat på nya insikter om konsumtions- och köpbeteende och med fokus på 

faktumet att smak och hälsa är de två viktigaste drivkrafterna, ett nytt koncept (en till tre 

produkter) som kombinerar den utsökta smaken hos nötter med ett budskap varför den 

hälsomedvetna konsumenten ska välja nötter framför andra njutningsprodukter. 

 

1.5 Val av uppgift 
Med utgångspunkt i de tre ovanstående problemformuleringarna togs det del av marknadsunder-

sökningar gjorda på den totala snacksmarknaden samt på enbart marknaden för snacksnötter, 

gjorda av ett marknadsundersökningsföretag. Utifrån en grundlig analys av detta material gjordes 

insikter i kategorin snacksnötter. All information som det togs del av i och med marknadsunder-

sökningarna behandlades med den svenska försvarsmaktens FIS-metod (Fakta, Insikter, Slut-

sats). De insikter som gjordes efter analysen av marknadsundersökningarna visade tydligt på att 

kursboken Integrerad Produktutveckling skulle passa in i detta arbete. Efter att ha läst boken 

Product Design and Development av Karl T. Ulrich och Steven D. Eppinger stod det klart att 

denna uppgift kunde lösas med hjälp av denna litteratur. Dessa insikter tillsammans med det fak-

tum att tillväxten av nötmixer kraftigt mattats av gjorde att valet av uppgift blev ”Line extensions 

inom OLW:s nötmixer”. 

 

Ju längre arbetet fortskred så blev det mer och mer tydligt att för att leverera ett så komplett kon-

cept som möjligt så skulle det bli mycket bättre om även uppgiften ”Revitalisering av OLW:s 

nötmixer”. Detta för att insikter gjordes att inte bara innehållet i påsen är viktig utan även påsens 

utseende. Därför kommer detta examensarbete vara en kombination av uppgifterna Line extens-

ions inom OLW:s nötmixer samt Revitalisering av OLW:s nötmixer. 

 

1.6 Syfte 
Syftet med studien var att utveckla, baserat på nya insikter om konsumtions- och köpbeteende, två 

nya koncept inom OLW:s produktlinje av nötmixer. Det övergripande målet med att lansera fler 

nötmixer är att få kategorin snacksnötter att växa. För OLW är detta ett första steg i det arbetet. 

 

1.7 Definitioner 
Författarna, tillsammans med OLW har valt att definiera en nötmix som en blandning där minst 

två nötslag eller andra ingredienser blandas. Exempel på typiska nötmixer som OLW har ute på 

den svenska marknaden visas nedan: 
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Bild 1. Nöt & Bär mix  Bild 2. Mini mix. Bild 3. Nötmix Chili. 

 

Koncept, utkast, kladd, manuskript, skrivet anförande; även en allmän plan för viss ny produkt 

som innehåller de grundläggande egenskaper vilka särskilt utmärker produkten framför andra 

kan benämnas koncept. Definition enligt Nationalencyklopedin. 

 

Segment, inom marknadsföring en grupp av kunder, avgränsade med avseende på t.ex. behov, 

köpbeteende eller livsstil. Definition enligt Nationalencyklopedin. 

 

Behov, begrepp som används för att förklara människors och djurs målinriktade beteende, biolo-

giska behov, t.ex. hunger och törst, samt psykologiska och sociala, t.ex. behov av trygghet.   

Definition enligt Nationalencyklopedin. 

Behovet kan alltså ses som huvudanledningen till att en konsument köper och/eller äter en viss 

produkt. I detta fall en nötmix. 

 

Konsumenten kan delas in i två grupper, köparen och den som faktiskt förbrukar nötmixen. 

 

Kund är i denna rapport de återförsäljare som tillhandahåller OLW:s produkter. Några exempel 

på dessa är ICA, Coop, Pressbyrån, diverse bensinmackar, Willys, Seven Eleven. 

 

Snacks är ett litet tilltugg, till exempel chips eller jordnötter. 

 

Benchmarking. Värdering av en produkt eller en tjänst i förhållande till andra av samma slag 

med hjälp av mätningar och jämförelser. Riktmärkning eller prestandajämförelse. Definition av 

ordet benchmarking enligt Svenska Akademiens Ordlista. 

 

1.8 Avgränsningar 
Denna rapport fokuserar enbart på snacksnötter, de nötter som finns tillgängliga att jobba med 

redovisas i en lista i avsnitt fyra. Det behovet som uppfylls vid förtäring av snacksnötter ska 

främst uppfylla en njutning. Således kommer inte marknader som nötter i müsli eller matlagning 

att behandlas då förtäring av nötter vid dessa tillfällen ser till att dämpa hunger mer än att upp-

fylla njutning. 

 

OLW har klargjort att de inte har intresse av att jobba med choklad. Detta innebär att nötter 

täckta av choklad inte kommer att behandlas i denna rapport. 

 

I den mån ett koncept utvecklades genom att förslag presenterades på påsens utseende så fick, av 

praktiska anledningar kopplade till att OLW ville undvika förändringar av artikelnummer, för-

packningens storlek ej förändras. Då erfarenheter från kategorin gjorde gällande att större de-

signförändringar innebar ett mycket stort risktagande var denna uppgift tvungen att lösas med 

utgångspunkt i den befintliga designen. 
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Den arbetsprocess det arbetas efter i det här examensarbetet för att lösa problemet, är framtagen 

av Ulrich och Eppinger och heter The Front-End Process. I denna process ingår, förutom den 

innovativa koncept- och produktframtagningen, ekonomiska analyser samt byggande av mo-

deller och testande prototyper. OLW kommer själva att ta hand om den ekonomiska kalkylen då 

det ingår i deras arbetsrutiner om de väljer att gå vidare med några av de föreslagna koncepten. 

Det samma gäller testandet av slutprodukt, byggandet av prototyper och testandet av ny påsde-

sign. 
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2. Metod 
Denna kvalitativa studie har byggts via insamlande av information och data. De metoder som 

använts är litteraturstudier, analys av marknadsundersökningar samt direktobservationer. 

 

2.1 Litteraturstudie 
En längre litteraturstudie gjordes under början av arbetet för att få en så bred bild som möjligt av 

snacksmarknaden men även för att få djupare insikt i vad konsumentbehov och konsumentbete-

ende var. Studien baserades på att inblicken i företaget (marknaden och hur de arbetade) konti-

nuerligt ökade vartefter litteraturstudien fortlöpte. Information inhämtades från böcker och data-

baser på nätet. 

 

Den genomförda litteraturstudien kunde delas upp i två delar. Förstudien som gjordes innan 

marknadsundersökningarna analyserades, samt del två, efterstudier som gjordes efter det att ana-

lysen av marknadsundersökningarna var klar. Den första delen av litteraturstudien handlade näs-

tan uteslutande om konsumentbehov och konsumentbeteende. Detta för att få en insikt i hur kon-

sumenter betedde sig och vad ett konsumentbehov egentligen innebar. Den andra delen av litte-

raturstudien kom att handla om hur det gick att uttrycka sig med hjälp av färger och brand mana-

gement. Litteratur söktes som på bästa sätt kunde förmedla att de koncept som levererades skulle 

visa, på ett så uttrycksfullt sätt som möjligt, att de uppfyller kundens behov. 

 

2.2 Analys av marknadsundersökningar - FIS 
Sedan 2008 hade ett stort marknadsundersökningsföretag på OLW:s beställning gjort kontinuer-

liga marknadsundersökningar inom den totala snacksmarknaden och även snacksnötter. Dessa 

undersökningar gav upphov till en mängd data som skulle analyseras och struktureras. Resultatet 

av denna analys ledde till valet av vilket problem att lösa av de tre problemformuleringarna samt 

vilken strategi som skulle appliceras för att hitta det bästa konceptet inom nötmixer. För att få ta 

del av marknadsundersökningarna skrev författarna på avtal om sekretess. 

 

Metoden som användes för analys av all data var FIS-metoden. Valet av metod gjordes tillsam-

mans med handledare på OLW. Han hade lång erfarenhet av att jobba med denna metod och 

ville att författarnas sätt att jobba och presentera resultat skulle likna metoden OLW använde sig 

av. 

 

FIS står för: 

 

 Fakta 

 Insikter 

 Slutsatser 

 

Fakta inhämtades från alla marknadsundersökningar, insikterna gjordes efter grundlig analys och 

de slutsatser som drogs presenterades, tillsammans med övrig empiri och litteratur, som förslag 

på nya koncept. 

 

2.3 Direktobservationer 
”Direktobservation innebär att forskaren är på plats och gör iakttagelser med egna ögon. Det 

finns två indelningar i detta, fullständig observatör samt fullständig deltagare. Den förstnämnda 

menar till att observatören närvarar men är obemärkt medan den senare tar aktivt del i de sam-

manhang han står inför” (Esaiasson med flera, 2005). 
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I denna studie togs roller som både fullständiga deltagare och fullständiga observatörer. Syftet 

var att få ett så heltäckande perspektiv och en objektiv vinkel på studien som möjligt. Under be-

söket på den producerande fabriken i Danmark intogs rollen som observatör medan vid ombygg-

nationen av hyllor ute i butik var rollen fullständigt deltagande. 

 

För att få en inblick i hur nötmarknaden var uppbyggd gjordes direktobservationer då OLW:s 

personal arbetade mot sina kunder i olika butiker. OLW byggde om nöthyllor efter en ny modell 

baserad på insikter som gjorts i konsumtions- och köpbeteenden. Detta resulterade i insikter om 

hur konsumenten ser på hyllan samt att observationer gjordes i konsumentbeteende vid köpbe-

slut. 

 

2.4 Intervjuer 
Efter att analysen av marknadsundersökningarna var klar och konsumentbehoven identifierats 

påbörjades skrivandet av rapporten. Detta var i mitten på januari år 2011. Det som dominerade 

media då var skriverier om att konsumtionen i julhandeln satt nya rekord och hur många miljar-

der kronor som julhandeln i Sverige omsatte. Denna information gjorde att det blev av intresse 

att undersöka detta vidare. Det skulle kanske gå att utnyttja dessa försäljningstoppar i dagligva-

ruhandeln för att sälja nötmixer, om de fanns. Detta undersöktes med intervjuer. 

 

Enligt Esaiasson med flera finns fem olika användningsområden för samtalsintervjuer. Detta för 

att forskarna lättare ska veta vilken sorts intervju som är bäst lämpad för deras syfte. De fem 

användningsområdena är: 

 

1. När vi ger oss in på ett outforskat fält 

2. När vi vill veta hur människor själva uppfattar sin värld 

3. När vårt syfte är att utveckla begrepp 

4. Teoriprövning 

5. Som ett komplement till annan forskning 

 

2.4.1 Undersöka frågeställning med hjälp av samtalsintervjuer 
”Det är vanligare att forskare använder sig av frågeundersökningar än samtalsintervjuunder-

sökningar när syftet är att pröva teorier. Men samtalsintervjuer kan vara lämplig metod för teo-

riprövning då undersökningen till exempel rör relativt komplicerade antaganden om människors 

tänkande eller sätt at vara” (Esaiasson med flera, 2005). 

 

Esaiasson med flera skriver att valet av metod för inhämtning av information är svår men att 

intervjuer är den metod som lämpar sig väl i situationer där forskaren inte har så stora kunskaper 

överhuvudtaget i området. 

 

Det som prövades i denna rapport med hjälp av intervjuer var inte en teori som Esaiasson med 

flera syftar till utan en frågeställning om det finns tydliga försäljningstoppar inom dagligvaru-

handeln kopplade till högtider.   

 

OLW:s två största kunder, ICA och Coop, kontaktades för att få svar på denna frågeställning och 

på så vis veta om det skulle arbetas vidare på ett nötmix koncept kopplat till säsongsbetoning och 

högtider. 
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2.5 Kreativa verktyg 
De kreativa verktyg som användes i rapporten var främst öppen brainstorming. För att struktu-

rera idéer som uppkommit användes ett slags ”classification tree”, på svenska idéträd, som visar 

på kombinationer av smaker, nötter och andra ingredienser, se Appendix 1. Detta för att struktu-

rera upp alla tankar och idéer som genererades fram. På så sätt gavs det även möjlighet att gå 

tillbaka till gamla idéer och utnyttja dessa med nya för att få till ett bra koncept.

 
Figur 1. Exempel på idéträd 
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3. Teoretisk referensram 
Under denna rubrik redovisas teoretisk data som ligger som underlag för jämförelse och analys 

av empiriska data som samlats in. 

 

3.1 Konsumentbehov 
”As households grow more and more concerned about nutrition in food, producers of peanuts 

must highlight the positive nutritional effects of their products” (Arbindra m.fl., 2002). 

 

Enligt Arbindra m.fl. är konsumenten medveten om sin hälsa. Med insikter från en intervjubase-

rad undersökning de genomförde med 2880 respondenter i USA kunde en tydlig bild ges av att 

försäljningen av en viss produkt ökade. Anspelningar på hälsa och nyttigt innehåll gjordes, i 

form av de ”rätta” näringsämnena, vilket ledde till ökad försäljning av produkten. Trots att inne-

hållet och produkten var väldigt snarlikt mellan olika nötproducenter ökade bevisligen köpfre-

kvensen om näringsinnehållet för just nötter var tydligt exponerat på förpackningen. Nötter inne-

håller många bra näringsämnen, om detta påvisas på förpackningen kommer försäljningen av 

nötter gentemot andra snacks att öka. Undersökningen visade även på att de nötförpackningar 

som har ett tydligt budskap på att de innehåller någon form av näring sålde bättre än de som inte 

hade någon tydlig anspelning på näringsinnehåll. 

 

”Om en person inte har något behov eller någon lust kommer han/hon ej heller att känna enga-

gemang. Däremot, om produkten kan uppfattas som att den förstärker bilden av personen själv 

kommer engagemanget att bli starkt” (Mossberg, 2003). 

 

Mossberg skriver att om konsumenten kan känna igen sig i produkten eller om produkten själv 

kan förknippas med konsumentens självbild så är sannolikheten stor att konsumenten kommer att 

köpa denna produkt. Vidare skriver hon även att kunskap om viktiga konsekvenser vid använ-

dandet eller nyttjandet av en produkt är relevant för personens konsumtion. 

 

“Consumers adjust purchasing behavior based on their individual needs and interpersonal fac-

tors. In order to understand these influences, researchers try to ascertain what happens inside 

consumers' minds and to identify physical and social exterior influences on purchase decisions” 

Encyclopedia of Business (2010). 

 

Citaten ovan visar att konsumenterna justerar sitt köpbeteende baserat på deras individuella be-

hov och interpersonella faktorer. Forskningen om vad som händer inuti konsumentens med-

vetande, samt fysisk och social påverkan vid inköpsbeslutet visar på att konsumenternas val i 

viss mån är slumpmässiga. Men varje beslut som görs har någon mening bakom det, även om 

dessa val inte alltid verkar vara rationella. Köpbeslut beror på personliga känslor, sociala situat-

ioner, mål och värderingar. 

3.2 Konsumentbeteende 
“Consumer behavior essentially refers to how and why people make the purchase decisions they 

do. Marketers strive to understand this behavior so they can better formulate appropriate mar-

keting stimuli that will result in increased sales and brand loyalty” Encyclopedia of Business 

(2010).  

 

Citatet ovan förklarar hur och varför människor gör olika inköpsbeslut samt hur marknadsförare 

strävar efter att förstå detta beteende. På så sätt kan de bättre utforma lämpliga strategier i form 

av marknadsföring och stimuli, detta för att generera ökad försäljning och varumärkeslojalitet. 

Konsumenten tenderar till att rätta sitt inköp efter marknadens förmåga att kunna producera vo-

lymer av marknadsföring och exponering av produkten.  
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“The industry has come to realize that the consumer who uses the product may not be the one 

purchasing it (e.g. a mother buys the cereal that her children consume). Some companies refer to 

this as the „chooser‟ (shopper) and the „user‟ (end consumer)” (Wilson, 2009). 

 

Wilson beskriver i denna rapport skillnader mellan den som köper en produkt och den som kon-

sumerar produkten. Det kan vara två helt olika människor, t.ex. en mamma som köper till sitt 

barn, men i vissa fall kan det även vara så att samma människa resonerar helt olika vid köptill-

fället och vid konsumtionstillfället även om det är de facto samma människa som köper och kon-

sumerar en produkt. Om marknadsförare kan förstå och tyda dessa konsumtionsfaktorer, så kan 

de konstruera den korrekta mixen av marknadsföring. Både mot köparen och mot den som kon-

sumerar. I Bild 4 nedan visas skillnader på vad som är viktigt för den som förtär och den som 

köper, i detta fall kaffe. 

 

 

 
Bild 4. Consumer VS Shopper 

 

 

Wilson skriver vidare att en produkt eller förpackning oftast har två roller. Den ena rollen är att 

få förpackningen att sticka ut i hyllan. Den andra rollen är den som förmedlar förpackningens 

innehåll på ett sätt som gör att du vill äta eller dricka innehållet. Enligt Wilson fattas cirka 70 % 

av inköpsbesluten vid hyllan i affären, därför är det viktigt att en produkt uppfyller båda dessa 

roller. 

 

“…people learn about a category more quickly and accurately if they are initially exposed to 

more prototypical examples of the category rather than non representative examples”(Ward & 

Loken 1986). 

 

Ward & Loken visar på vikten av struktur i ett företags produktkategorier och underliggande 

produktkategorier. För att få en ny produkt att lyckas är det bäst att den produkten har ett visst 

släktdrag med tidigare produkter inom företaget. Dessa släktdrag ska härstamma från redan eta-

blerade och populära produkter som starkt förknippas med företaget. Ward & Loken beskriver 
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detta släktdrag som AB, BC, CD, DE. De menar att en ny produkt borde ha något släktdrag, lik-

het, med tidigare produkter. Detta så att konsumenten ska känna igen den nya produkten i en 

tidigare produkt. På så sätt utnyttjas varumärket på bästa sätt, detta genom att konsumenten kän-

ner igen sig och vet att produkten håller en viss klass. Om ett företag släpper en ny produkt med 

anknytning till en äldre produkt som sålt eller säljer bra, så är sannolikheten större att den väl-

komnas positivt av konsumenterna än om den saknat koppling helt. 

 

Om marknadsförare vill presentera en helt ny kategori av produkter, bör de enligt Ward och Lo-

ken välja att först lansera de produkter (i den planerade kategorin) som bäst representerar hela 

kategorin. För att på detta sätt så snabbt som möjligt lära konsumenterna om denna kategori. 

Därefter lanseras det vidare med fler produkter inom den nya kategorin som går att härleda till de 

första produkterna. 

3.3 Fånga konsumenten 
”This has always been so. The main reason it‟s so important today as I mentioned earlier, is that 

more and more purchasing decisions are being made on premises of the store itself. Customers 

have disposable income to spend and open minds, and they‟re giving in to their impulses” (Un-

derhill, 1999). 

 

Underhill säger att många beslut om att köpa en vara faktiskt görs på plats i affären. Nuförtiden 

har de konsumenter som väl bestämt sig för att åka till en dagligvaruhandel mer pengar att spen-

dera på saker som inte är direkt kopplade till de fundamentala behoven om överlevnad, ekono-

min erbjuder möjligheter till mer impulsiva köp som ej varit planerade i förväg. Om varans utse-

ende kan utformas på ett sådant sätt att konsumenten uppfattar den som intressant kan dessa im-

pulsiva konsumenter fångas. 

 

”Genom att använda sig av miljöer av kalla färger är det bevisat att kunderna blir lugna och 

harmoniska, medan av varma färger stiger upphetsningen” (Ordon m.fl., 2005). 

 

Ordon m.fl. skriver vidare att färg även kan hjälpa till att skapa känslor som både får oss att vilja 

konsumera mer och känslor som får oss att vilja konsumera mindre. Deras forskning har visat på 

att kunder dras till varma färger. Samtidigt har den blåa färgen i jämförelse med den röda en be-

visligt mer lugnande och rogivande effekt och denna bör användas i inredning för att öka antalet 

inköp. Tydligt är att val av färg är viktigare än vad forskare tidigare trott. Detta därför att färger 

uttrycker känslor och vissa färger uppfattas som kalla och mindre attraktiva medan andra färger 

uppfattas som varma och mer attraktiva. Det är just de varma färgerna som ger upphov till en 

viss upphetsning som även är användbara för att öka mängden impulsköp. 

 

”Färger kan hjälpa till att skapa uppmärksamhet, och de kan sända ut meddelanden och skapa 

känslor som faktiskt kan öka eller minska vår benägenhet att köpa en vara eller tjänst” (Moss-

berg, 2003). 

 

Mossberg skriver vidare att i de miljöer där impulsköp görs i stor utsträckning kan det vara en 

fördel att använda varma färger så som röd därför att den röda färgen skapar upphetsning vilket 

stimulerar impulsköp. 

 

Moriarty tar upp färgcirkeln som handlar om var färger är placerade och hur de uppfattas. Enligt 

hennes färgcirkel är basfärgerna placerade på motsatt sida av de sekundära färgerna och hon ger 

exemplet att röd färg ser ut att vara klarare tillsammans med en grön färg. Denna effekt hade inte 

blivit lika tydlig i kombination med en annan sekundär färg förklarar hon och tillägger att genom 

att använda rätt komplementfärg kan färgerna skapa uppmärksamhet genom att de förstärker 

varandra och på så sätt blir mer tydliga (Moriarty, 1991). 
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Figur 2. Moriartys färgcirkel. 
 

 

 

“Generally, warm colors (red and yellow) have produced opposite physiological and psycholog-

ical effects than cool colors (blue and green), which are opposite on the color spec-

trum.”(Bellizzi & Hite, 1992) 

 

I Bellizzi & Hites artikel beskrivs de olika färgernas psykologiska påverkan. Det har visats på att 

varma färger t.ex. röd och gul har en motsatt effekt gentemot kalla färger som blå och grön. De 

varma färgerna kan kopplas ihop med att personer blinkar mer frekvent med ögonen, får ett 

högre blodtryck, en högre andningsfrekvens, större greppstyrka i händerna och en större explosi-

vitet i musklerna. De varma färgerna leder även till en försämrad förmåga att bedöma längd, 

höjd, smaker och dofter. De kalla färgerna i sin tur leder till motsatt effekt vad gäller dessa saker. 

Forskningen menar på att de varma färgerna och särskilt den röda går att koppla till den mänsk-

liga evolutionen. Dock är de varma färgerna inte alltid negativt laddade snarare tvärtom. De 

varmare färgerna förknippas med: Exaltering, upprymd sinnesstämning, utåtriktat uppseende, 

aktivitet, äventyrlighet, vitalitet, störande och högre nivåer av känslor både positiva och nega-

tiva. Kalla färger förknippas med begrepp som lugn, vilsam, avkopplande, fred, kärlek och lycka. 

 

Historiskt sett så har färger använts på många sätt av marknadsförare och annonsörer som varit 

väl medvetna om färgers påverkan på konsumenten. Olika färgkombinationer har använts för att 

framhäva texters budskap, förpackningars storlek och vikt. En kombination av former, dofter, 

ljud och färger kan hjälpa till att skapa uppmärksamhet runt en produkt, förmedla ett budskap, 

eller bara skapa känslor som ökar sannolikheten att en produkt köps och konsumeras.  

  

Vidare skriver Bellizzi och Hite att oavsett vilken färg som används så är det viktigt att komma 

ihåg att den viktigaste anledningen till att en konsument köper en vara är för att denne vill upp-

leva någon sorts njutning. Varan eller tjänsten ska uppfylla ett behov. 

 

 

 

”In retail store design, as in package design, color is used to attract, or to draw the customer 

and gain attention. Danger (1969) has suggested that warm colors (red and yellow) should be 

used for this purpose”(Bellizzi & Hite 1992). 
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Bellizzi och Hite menar att färger används för att attrahera och dra till sig uppmärksamhet. Ex-

empel på färger att använda i detta syfte är de varma färgerna röd och gul. 

 

“In today‟s cluttered point-of-purchase environments, creating consumer pull through brand 

equity is not enough; marketers must also create “visual equity” through P-O-P marketing, i.e., 

increased consideration due to the visual salience of the product at the point of purchase. Com-

mercial eye-tracking studies are commonly used to measure the ability of P-O-P marketing to 

attract consumer attention. In this research, we examine the validity of these studies for measur-

ing the ability of P-O-P marketing to increase visual equity, and offer suggestions on how to 

improve them. In particular, we test whether visually noting a product on the shelf, the standard 

performance metric of these studies, is a reliable predictor of consideration. Second, we build a 

decision-path model of visual attention and consideration which estimates a product‟s visual and 

memory-based equity, and their sensitivity to person, brand, and P-O-P marketing factors. This 

research provides insights into consumer in-store visual attention and consideration” (Chandon, 

2001). 

 

Definitionen av s.k. “Eye-tracking” blir fritt översatt ”ögonspårning”. Detta kan beskrivas som 

ett sätt att kartlägga ögats rörelsemönster framför en viss kombination av produkter, eller något 

annat som ögat tittar på t.ex. ett idrottsevenemang. Denna metod har prövats sedan tidigt 70-tal. 

På senare år har tekniken gjort stora framsteg. Detta gör att det idag är möjligt att genomföra mer 

avancerade experiment med respondenter i verkliga butiker. 

 

Pierre Chandon presenterar i denna artikel en mängd tidigare försök till att genomföra studier av 

så kallad Eye-tracking. Detta i syfte att kartlägga hur människor responderar till diverse mark-

nadsrelaterade ämnen. Bland annat har det gjorts studier på tryckta reklamsidor, gula sidorna och 

andra typer av kataloger som respondenten fått söka i. Han beskriver även tre tidigare laborato-

riska försök i att kartlägga ögats rörelsemönster i en dagligvaruhandelsmiljö. Bland annat ett, där 

han låtit respondenterna titta på en hylla med 16 olika produkter från tre olika produktkategorier, 

ketchup, äppelmos och jordnötssmör. Hyllan var så konstruerad att den skulle efterlikna en hylla 

i en vanlig matvarubutik. I denna studie kunde de identifiera tre stadier i beslutsprocessen. De 

visar här att konsumenten börjar med att titta på flera varumärken utan att fixera ögat, sedan görs 

jämförelser mellan varumärken i par eller om tre, slutligen görs ett antal fixeringar av specifika 

varumärken och därefter fattas beslutet om vad som ska köpas. Chandon visar på studier där det 

undersöktes hur tidspress på konsumenten påverkar denna i valet. Resultaten från dessa studier 

visar på att om konsumenten är mer pressad så görs lika många ögonfixeringar men de blir kor-

tare och mer fokuserade på det estetiska och inte på varumärkesnamnet. Slutligen berättar han 

om en studie av cigaretthylla. Här har det jämförts två olika scenarier där dels cigaretthyllan sett 

ut som vanligt (färgmässigt kladdig) och dels där det genom att fästa ett tändstickspaket på ett 

visst varumärke i cigaretthyllan gjort att en gul rand avskärmat den röriga cigaretthyllan. Detta 

har i sin tur gjort att tiden för den första ögonfixeringen av en viss produkt förkortats.   

  

Chandon menar på att dessa studier inte lyckats efterlikna dagens utbudsmängd och variation i 

butiker. Dessutom går det inte att relatera de resultat som fåtts mot ett verkligt scenario i butik då 

samtliga tidigare studier genomförts på diverse laboratorier. Därför har han nu genomfört en 

undersökning med modern utrustning i verkliga matvarubutiker där han slumpvis valt ut en hylla 

som han har utrustat med förklädd utrustning för Eye-tracking. Respondenter har slumpvis valts 

ut när de gått in i butiken utan att veta om vilken produkt och hylla som kommer att vara den 

som är med i undersökningen. Därefter har även respondenterna efter avslutad inhandling i buti-

ken fått svara på diverse frågor om hur de resonerat runt sina val. På detta sätt bidrar han också 

med en mer statistiskt säkerställd undersökning som är av stort värde vid marknadsundersök-

ningar gjorda i butik, där konsumenten observeras för att sedan följa upp med frågor om val.  
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3.4 Hälsa 
“We conclude that the considered subgroup of calorie sensitive users of orange flavored CSD 

prefer even new improved sweetening systems over pure sugar products if they are clearly indi-

cated as calorie reduced products” (Enneking, 2007). 

 

Enligt Enneking väljer konsumenter som är kalorimedvetna en mer kalorisnål produkt. Enneking 

skriver vidare att detta har en framtid inom samtliga olika produktsegment samt att det är av stor 

vikt att på ett tydligt sätt framhäva en produkts kalorisnålhet för att motivera ett köpbeslut. Kon-

sumenter blir mer och mer hälsomedvetna och Enneking menar att fler konsumenter hade köpt 

produkter som uppfattas som hälsomedvetna och nyttiga om de bara visste att produkten är nyt-

tig och varför den är nyttig. Om det nyttiga och hälsosamma framhävs kommer konsumenten 

vilja ha produkten menar Enneking. Som exempel tar han sötningsmedel som ersätter socker i 

diverse light produkter som finns. Dessa produkter marknadsförs med att de inte innehåller något 

socker överhuvudtaget, i och med detta har konceptet ”light” blivit lika med sockerfritt tack vare 

läsktillverkarna. Om samma strategi användes med att framhäva det hälsosamma med en produkt 

finns det många konsumenter att vinna enligt Enneking. 

 

”Livsmedelsproducenterna och dagligvaruhandeln har ett stort ansvar för utvecklingen genom 

sitt utbud, sin produktutveckling, näringsdeklaration, utformning av förpackningar, portionsstor-

lekar, exponering av produkterna, marknadsföring, kunskapen hos personalen i butiken och 

prissättningen. Glädjande nog har många producenter anammat hälsotrenden 

för att möta efterfrågan av hälsosamma livsmedel (Perlhage med flera, 2007). 

 

Perlhage med flera skriver i artikeln Fetma hos barn – prevention enda realistiska lösningen på 

problemet om vikten av ett hälsosamt utbud i dagligvaruhandeln och hänvisar till Folkhälsoinsti-

tutet. Det redogörs för hur fetma hos barn i Sverige har ökat succesivt genom åren. För att und-

vika detta påpekar författarna av artikeln att den enda lösningen är prevention. Att tidigt lära 

barn vad som är hälsosamt är ett första steg att motverka fetma. Men även genom att få dagligva-

ruhandeln och producenter av varor att anamma hälsotrenden och erbjuda fler hälsosamma alter-

nativ och produkter. Att det i dag ska finnas ett hälsosamt utbud av artiklar i dagligvaruhandeln 

skriver de, är så viktigt att Folkhälsoinstitutet fått i uppdrag av regeringen att kartlägga tillgäng-

ligheten av sådana artiklar. De skriver att det inte bara är svenska skolbarn som blivit fetare utan 

hela Sveriges befolkning. Därför är det viktigt att anamma hälsotrenden och bredda utbudet av 

hälsosam kost i livsmedelsaffärer. 

”Att kunna erbjuda ett etniskt sortiment anpassat för många olika nationaliteter, samt följa med i 

hälsotrenden är ytterligare förändringar i branschen som får en allt större betydelse för aktö-

rernas överlevnad” (Bertelsen med flera, 2005). 

Bertelsen med flera skriver att, trotts att dagligvaruhandeln visar på god lönsamhet så går bran-

schen mot ständigt nya uppslag. Det behöver branschen göra för att hålla uppe den goda lönsam-

heten då konkurrensen är hård. Dagligvaruhandeln idag använder till exempel prispress som ett 

konkurrensmedel för att locka till sig fler konsumenter. Andra gör det motsatta och satsar på lyx 

och så kallade prisvärda upplevelser. Bertelsen m.fl. menar på att trenden inom dagligvaruhan-

deln går mot bredd och att det är viktigt att ta hänsyn till hälsa. Inte bara för att hälsomedveten-

heten är en bred trend utan även för att det kan öka försäljningen och lönsamheten. De menar att 

det finns pengar att tjäna på hälsotrenden. 

”Det farliga med mättat fett är att det ökar kolesterolet i blodet, vilket medför ökad risk för 

hjärt- och kärlsjukdomar” (Morian, 2009). 
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Artikeln som citatet ovan är hämtat från diskuterar olika tester som gjorts på chips och hur fett 

chips är. Ett av resultaten som testerna visar på är att chips innehåller stora mängder mättat fett. 

”Många skulle må bättre av att äta mindre fett. Men för de flesta är det ännu viktigare att byta 

till rätt sorts fett, det vill säga att äta mindre mättat och mer omättat fett. För mycket fett kan 

leda till övervikt och dålig fettkvalitet kan leda till hjärt- och kärlsjukdom”(Livsmedelsverket, 

2010). 

Livsmedelsverket jämför mättat fett med omättat fett och förklarar att mättat fett ökar mängden 

kolesterol i blodet vilket i sin tur kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdom. Omättat fett däre-

mot, det fett som finns i nötter, sänker kolesterolet i blodet och kan på så sätt minska risken för 

dessa sjukdomar. 

”Jordnöt. Är egentligen en baljväxt och ingen nöt! Består till hälften av fett, det mesta fleromät-

tat. Innehåller mest protein av alla nötter samt de flesta B-vitaminer, E-vitamin, järn och magne-

sium” (Lundborg, 2010).  

Cashewnöt. En njurformad nöt som är rik på zink och järn, fosfor och kalium samt enkelomättat 

fett” (Lundborg, 2010). 

Lundborg skriver om vilka sorts fetter och näringsämnen som olika nötter innehåller. Förutom 

att nötter innehåller det mer hälsosamma omättade fettet så innehåller nötter även vitaminer och 

andra nyttiga näringsämnen. Nötter innehåller till exempel glukosamin som är ett naturmedel 

som är bra mot ledvärk, E-vitaminer som är kolesterolsänkande och därmed bra för hjärtat.  
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3.5 Konceptgenerering 
För konceptgenerering används Ulrich och Eppingers ”The Front-End Process”. 

 

 
Figur 3. Ulrich och Eppingers Front-End Process. 

 

I The Front-End Process koncentrerades det på de fyra första stegen. Mest arbete och tid lades 

ner på steg ett, att identifiera konsumentens behov. För att identifiera dessa behov analyserades 

flera omfattande marknadsundersökningar gjorda av ett marknadsundersökningsföretag, se av-

snitt 4.1. Nedan följer en genomgång av de steg i The Front-End Process som använts för att 

slutligen generera de koncept som möter de identifierade behoven (Ulrich & Eppinger, 2008). 

 

Figur 3 ovan skiljer sig lite från originalet i boken. De ändringar som gjordes var att det lades 

text i rutorna som beskrev stegen på svenska. Texten i den blå, gröna och gula rutan översattes 

till svenska för att hålla språket till svenska så mycket som möjligt. Den första rutan heter i Ul-

rich & Eppingers bok ”Identify Customer Needs”. Eftersom customer betyder kund ändrades 

namnet på denna ruta till ”Identify Consumer Needs”. Detta därför att kunden i denna rapport 

definierats som de kanaler OLW säljer genom, alltså ICA, Coop, Pressbyrån och så vidare. Ru-

tan Select Concept färgades gul, detta indikerar att detta steg görs inte enbart av författarna utan 

även av OLW. De röda rutorna visar vilka steg som helt och hållet ligger hos OLW, dessa kom-

mer inte tas upp vidare i rapporten. De vita rutorna, Identify Consumer Needs, Establish Target 

Specifications samt Generate Concepts är de steg som behandlas av enbart författarna i denna 

rapport. Anledningen till att det inte ändrades från engelska till svenska i de nio stegen i Front-

End processen var att det inte hittades likvärdiga ord som på samma sätt beskrev stegen lika bra 

som de engelska. 
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3.5.1 De fyra stegen 
Fullt fokus lades på de första fyra stegen för att få fram bästa möjliga koncept som uppfyller de 

identifierade konsumentbehoven. Dessa fyra steg var: 

 

 
Figur 4. De fyra stegen som behandlas i rapporten. 

 

3.5.2 Identify consumer needs 
“Identifying customer needs is an integral part of the concept development phase of the product 

development process. The resulting customer needs are used to guide the team in establishing 

product specifications, generating product concepts, and selecting a product concept for further 

development” (Ulrich & Eppinger, 2008). 

 

Fokus lades på konsumentbehoven och inte på kundbehoven (customer needs). Därav skillnaden 

mellan citatet och rubriken. 

 

Identifieringen av konsumentens behov delas upp i fem steg av Ulrich & Eppinger: 

 

1. Gather raw data from customers. OLW har låtit göra flera marknadsundersökningar 

som använts som underlag. 

 

2. Interpret the data in terms of customer needs. I detta fall, consumer needs. Här skriver 

Ulrich & Eppinger att det är viktigt att uttrycka kundens behov som vad produkten måste 

göra och uppfylla, inte hur den kanske skulle kunna göra och uppfylla det. Det ska även 

vara lätt att uppfatta vilka behov produkten uppfyller, de ska helst uttryckas på samma 

sätt som konsumenten uttrycker sig i marknadsundersökningen.  

 

3. Organize the needs into a hierarchy of primary and secondary needs. Behoven listas 

som primära och sekundära. Där de primära behoven definieras som de mest framstående 

och oftast förekommande medan de sekundära är de som inte är lika framträdande. 

 

4. Establish the relative importance of the needs. Här vägs konsumenternas behov mot 

varandra för att ranka behoven som viktiga och mindre viktiga. Denna ranking utgår 

främst från den erfarenhet som fåtts av konsumenterna från marknadsundersökningarna. 

 

5. Reflect on the results and the process. Det är viktigt att säkerställa att de resultat som 

fås är konsekventa till de data som analyserats och det mål som skall uppnås. 
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“Creating a high-quality information channel from customers to the product developers ensures 

that those who directly controls the details of the product, including the product designers, fully 

understands the needs of the customers” (Ulrich & Eppinger, 2008). 

 

Författarna har valt att slå ihop punkterna tre och fyra ovan. Behoven kommer att listas hierar-

kiskt med det viktigaste och mest framträdande behovet först i listan och det minst framträdande 

längst ner i den hierarkiska listan. Där de viktigaste och mest förekommande behoven är de pri-

mära och de mindre förekommande behoven är de sekundära. 

 

3.5.3 Establishing target specifications 
Med hjälp av det första steget där konsumenternas behov identifierades ska det i detta steg tas 

fram mål för koncepten och produkten. Vilka mål ska uppfyllas och inom vilka ramar skall dessa 

mål vara, både ekonomiskt, och estetiskt och i detta fall upplevelseuniversum? Målen ska sättas 

upp på ett sådant sätt att de beskriver produkten samt påvisar hur produkten skulle klara sig på 

marknaden. För att underlätta detta arbete ger Ulrich & Eppinger tips som kan följas, t.ex. att 

skapa mätbara värden som produkten ej får överstiga/understiga som pris och vikt. Ett annat tips 

är att se till konkurrerande produkter och branscher. I vårt fall är konkurrerande produkter i Sve-

rige inte av intresse då OLW anser att den svenska marknaden är mättad och att dagens produk-

ter inte kan uppfylla de önskemål om tillväxt som OLW har. Därför kommer andra branscher att 

sättas som riktmärken och inte konkurrerande produkter (Ulrich & Eppinger, 2008). 

 

3.5.4 Generate concepts  
Ulrich & Eppinger beskriver detta steg enligt nedan:  

 

”Our presentation of the method is focused primarily on the overall concept for a new product; 

however, the method can and should be used at several different points in the development pro-

cess. The process is useful not only for overall product concepts but also for concepts for subsys-

tems and specific components as well…the same basic approach can be applied to nearly any 

product” (Ulrich & Eppinger, 2008). 

 

Ulrich & Eppinger presenterar fem steg att följa vid generering av koncept. 

 

1. Clarify the problem. Det är av yttersta vikt att verkligen förstå problemet samt att förstå 

och identifiera möjliga underliggande problem. Först då är det möjligt att komma med 

bra lösningar, idéer och koncept. 

 

2. Search externally. Finns det liknande problem som har blivit lösta tidigare, vad går det 

att lära av dessa lösningar? Det är viktigt att vidga sitt sökfält och inte bara se till sin egen 

bransch och dess lösningar utan även titta på andra branscher och se hur de har tacklat 

liknande problem. 

 

3. Search internally. Då det i steg två handlade om att bredda sitt arbetsfält så handlar det 

nu om att se till vilka resurser som finns. Här gäller det att få ut så mycket som möjligt av 

sin/sina partners i arbetslaget och även av andra inom organisationen eller t.ex. skolan, 

som en handledare. 
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4. Explore systematically. Som resultat av den interna och den externa sökningen efter in-

formation och lösningar så har det samlats ihop fragment av blivande koncept. Nu gäller 

det att systematiskt behandla denna information och dessa fragment för att få fram en 

helhet, ett koncept. 

 

5. Reflect on the results and the process. Det är viktigt att säkerställa att de resultat som 

fås är konsekventa till de data som analyserats och det mål som skall uppnås. 

 

3.5.5 Select concepts  
”Concept selection is the process of evaluating concepts with respect to customer needs and oth-

er criteria, comparing the relative strengths and weaknesses of the concepts, and selecting one 

or more concepts for further investigation, testing, or development” (Ulrich & Eppinger, 2008). 

 

För att välja ut de starkaste och de koncept som bäst matchar behoven, så presenterar Ulrich och 

Eppinger en Concept Development Funnel. Istället för customer needs så kommer fokus läggas 

på consumer needs, alltså konsumentens behov. Ulrich & Eppinger visar sedan en strukturerad 

metod hur koncept skall sorteras ut och väljas, denna metod kallas Concept development funnel. 

 

 
Figur 5. Ulrich & Eppingers Concept Development Funnel. 

 

Som Figur 5 ovan visar består Ulrich och Eppingers funnel av flera steg. De steg som kommer 

att användas vid behov kommer främst att vara stegen concept screening och concept scoring. 

Dessa steg beskrivs närmare nedan. 
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3.5.6 Concept screening  
”The purposes of this stage are to narrow the number of concepts quickly and to improve the 

concepts” (Ulrich & Eppinger, 2008).   

 

Screeningen går ut på att ställa olika koncept mot varandra utifrån samma kriterier, behoven i 

detta fall. Detta ställs upp i en matris där koncepten och kriterierna betygsätts i form av + (plus är 

lika med bra), - (minus är lika med dåligt) och en nolla som är neutralt. När alla kriterier är be-

tygsatta räknas summan av alla plus och minus samman per koncept. De koncept med flest plus 

är de som väljs att fortsätta att jobba med. Innan nästa steg påbörjas, Concept Scoring, skriver 

Ulrich & Eppinger att det är en god idé att titta på de koncept som finns och se om det finns möj-

lighet att kombinera vissa koncept med varandra för att skapa ett bättre samt att se om det är 

möjligt att byta ut eller modifiera ett kriterium så att konceptet förbättras. När detta är gjort ska 

valet av koncept vara klart. 

 

 

        Concepts       

  A B C D E F G 
  Master Rubber    (Reference) Swash Lever Dial 
Selection Criteria Cylinder   Ratchet Plunge Stop Ring Set Screw 

Ease of handling 0 0 - 0 0 - - 
Ease of use 0 - - 0 0 + 0 
Readability o settings 0 0 + 0 + 0 + 
Dose metering accuracy 0 0 0 0 - 0 0 
Durability 0 0 0 0 0 + 0 
Ease of manufacture + - - 0 0 - 0 
Portability + + 0 0 + 0 0 

Sum +´s 2 1 1 0 2 2 1 
Sum 0`s 5 4 3 7 4 3 5 

Sum -´s 0 2 3 0 1 2 1 

Net Score 2 -1 -2 0 1 0 0 

Rank 1 6 7 3 2 3 3 
Continue? Yes No No Combine Yes Combine Revise 

Tabell 1. Exempel på Concept Screening matris. 
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4. Empiri 
I detta avsnitt redogörs för hur all data och information behandlades. Då avtal om sekretess 

skrevs på av författarna så kunde inte alla resultat av analysen av marknadsundersökningarna 

redovisas. De resultat som redovisas nedan är de som är nödvändiga för att denna rapport skall 

kunna förstås i dess helhet. Som redan tidigare angivits så har analysen av marknadsundersök-

ningarna gjorts med FIS-metoden. Förutom analysen av marknadsundersökningarna gjordes 

även direktobservationer samt intervjuer. 

 

4.1 Analys av marknadsundersökningar 
OLW påbörjade våren 2008 en serie marknadsundersökningar tillsammans med företaget som 

skulle komma att göra marknadsundersökningarna. Detta samarbete ledde till ett flertal rappor-

ter. Undersökningarna kan delas upp i två olika delar, en del som såg till den totala snacks-

marknaden, samt en som enbart riktade in sig på snacksnötter. I detta avsnitt redogörs för re-

sultaten av analyserna av dessa marknadsundersökningar. 

 

4.1.1 Snacks total 
Den första av undersökningar som gjordes på den totala snacksmarknaden handlade om vilken 

syn respondenterna hade på snacks. Syftet med undersökningen var att reda ut hur konsumenter-

na ser på snackskategorin och de olika produkter som kan räknas till just snackskategorin. Vilka 

produkter betraktas egentligen som snacks? Men det viktigaste av allt var att förstå vilka driv-

krafter som låg bakom användningen av dessa produkter samt att förstå vilka emotionella driv-

krafter som låg bakom snackskonsumtionen.  

 

Insikter som gjordes efter analysen av marknadsundersökningarna på den totala snacksmark-

naden var hur marknaden kunde delas upp (segmenteras) med avseende på behov. Efter att ha 

identifierat de olika behoven kunde paralleller dras mellan dessa och på så sätt kunde konsumen-

terna och deras behov delas upp i olika segment, där behoven var den minsta gemensamma näm-

naren. För att lättare förstå de drivkrafter som driver konsumenten till att köpa och äta snacks så 

tittades det närmare på exempeltillfällen samt exempelkonsumenter. Med detta menas vem som 

köper och äter vad, när och varför. Detta för att bättre förstå på vilket sätt en konsument tänker 

då denne vill tillfredsställa sina behov. 

 

4.1.2 Snacksnötter 
Efter att undersökningar gjorts på den totala snacksmarknaden så gjordes ett antal undersökning-

ar på enbart kategorin snacksnötter. Resultaten av dessa undersökningar blev en ännu djupare 

förståelse av de drivkrafter som ligger bakom konsumtion av just snacksnötter. De gav en klar 

bild över hur dessa drivkrafter och behov kunde segmenteras och hur dessa behov kunde delas 

upp. 

 



 22 

 

 
Figur 6. Visar hur behoven och segmenten hör ihop. 
 

Figuren ovan visar hur respektive behov hänger ihop med respektive segment. Bakom varje be-

hov finns data om hur konsumenten uppfattar snacksnötter och vad konsumenten vill att dessa 

snacksnötter uppfyller. Med dessa insikter framgick mer och mer vilka behov och drivkrafter 

som skulle uppfyllas. 

 

När arbetet med att identifiera behoven och placera dem i korresponderande segment var klart så 

började jobbet med att binda ihop produkter, behov och segment. Vilka behov kunde knytas till 

vilken produkt? Eftersom behoven identifierats och kopplats till respektive segmenten, kunde 

slutsatser dras om i vilket segment en produkt hörde hemma. Med dessa insikter drogs slutsatsen 

om vilka produkter som uppfyller vilka behov. Resultatet illustreras i figuren nedan. 

 

 
Figur 7. Visar hur produkter, behov och segment är länkade till varandra. 

 

Figuren ovan illustrerar resultatet av analysen av alla marknadsundersökningar som gjorts. Utan 

att avslöja för mycket enligt avtalet om sekretess så illustreras vilken sorts produkt som konsum-

eras beroende på vilka behov som eftersträvas att uppfyllas. 



 23 

 

 

För att kort sammanfatta de insikter som gjorts gällande behov och de två segmenten så är nöt-

mixer av olika slag med frukter och bär mest populära för att tillfredsställa behoven i Segment 1. 

De mest framträdande behoven i Segment 1 visar på en hälsomedvetenhet hos konsumenten. 

Kryddade nötter äts för att tillfredsställa behoven i Segment 2. 

 

4.2 Direktobservationer 
Under en viss period i arbetet fick författarna vara med i arbetet ute i olika butiker i Sverige och 

även ett besök till en fabrik i Danmark för att se hur tillverkningen av bl.a. nötmixer gick till. 

Nedan följer en genomgång av besöken i butikerna samt besöket i fabriken. 

 

4.2.1 Samresor 
Baserat på insikter som gjorts om marknaden, men även för att konsumenten uppfattar nöthyllan 

som rörig, har OLW beslutat att omstrukturera hyllorna i vissa butiker hos sina kunder efter ett 

nytt arbetssätt. För att få en korrekt implementering av detta nya system har kategorichefen till-

lika handledaren för denna studie, Martin Lundmark, tillsammans med säljchefen varit med i 

ombyggnationen av ett antal försöksbutiker. För att få en inblick i nöthyllan och bakgrund till 

studien reste författarna med dessa under tre dagar mellan den 26:e och 28:e oktober 2010. 

 

En ny sortering i butik gjordes för att underlätta för konsumenten. Hyllorna delades in efter fyra 

nya segment som ett resultat av insikter som gjorts. Dessa visade på fyra huvudsakliga gruppe-

ringar av snacksnötter, baserade på konsumtionsbehov samt på hur konsumenten uppfattade ka-

tegorin snacksnötter. 

Salta nötter (de blå listerna), Nötmixer (gröna lister), Chilinötter (orange lister) och Naturella 

nötter (beige/ljusbruna lister). Det monterades även nya kantlister på hyllorna som skulle vägleda 

konsumenten i nöthyllan. På så sätt kunde konsumenten lättare hitta till den smak eller produkt 

den vill ha. 

 

  
Bild 5. Nöthylla före ombyggnad på ICA.  Bild 6. Nöthylla efter ombyggnad på ICA. 
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4.2.2 Fabriksbesök 
OLW:s tillverkning av nötmixer sker på det danska systerbolaget KiMs fabrik i Odense, Dan-

mark. Den 30:e november 2010 gjordes ett besök i fabriken med handledare från OLW. 

 

Fabriksbesöket i Danmark bestod av två delar. Dels ett möte där fabrikschef Jette Bruun presen-

terade fabriken i stort och New Business Development Manager Lone Andersen presenterade 

deras utvecklingsarbete med avseende på kategoriforskning. Den andra delen var en genomgång 

av nötfabriken med Floor Manager Olle Petersen, där tillfälle gavs att se hur tillverkningen av 

bland annat olika nötmixer gick till. Med denna genomgång gavs en inblick i fabrikens kapacitet 

och begränsningar. 

 

Gällande påsens utformning så hade OLW i huvudsak tillgång till två olika modeller. Så kallade 

”pillow-bags” och ”flexcan”. Inom ramen för dessa kan färger och typsnitt väljas fritt men på-

sens dimensioner och modell av påse fick inte ändras. 

     
Bild 7. Pillow-bag   Bild 8. Flexcan 

 

Maskinparken hade kapacitet att mixa upp till 5 olika ingredienser i en nötmix. Dock måste di-

verse bär blandas med jordnötter eller annan typ av singelnöt innan de kördes in i maskinen på 

grund av stoppningsrisken med kladdig frukt eller kladdiga bär. Detta ledde till att det var möj-

ligt att mixa fler ingredienser om de förblandas innan nötterna gick in i maskinen. Det fanns även 

en möjlighet att utöka maskinparkens kapacitet med ytterligare två inmatningsmaskiner. Detta 

sågs som en möjlighet för framtiden då det var möjligt att öka antalet ingredienser. 

 

Nötterna anlände till fabriken via lastbilstransport i stora isolerade säckar. Dessa säckar tömdes 

sedan i inmatningsbehållare som ses i Bild 8. För att öka antalet ingredienser så var det möjligt 

att blanda ingredienserna redan i dessa inmatningsbehållare istället för att bara hälla i ett enskilt 

nötslag. På så sätt skulle fler ingredienser blandas i blandtrumman. 
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Bild 9. Inmatningsbehållare   Bild 10. Efter rostning 

 

   
Bild 11. Blandtrumma.   Bild 12. Flexcan förpackningsmaskin. 

 

 

4.2.3 Samtalsintervjuer 
För att pröva frågeställningen om det fanns tydliga försäljningstoppar inom dagligvaruhandeln 

kopplade till högtider gjordes två intervjuer. Båda intervjuerna gjordes på telefon. Den ena inter-

vjun gjordes med Magnus Nelin, presschef på Coop. I den andra intervjuades Anna Hedström, 

Informatör på ICA. Nedan sammanfattas de båda intervjuerna. De går att läsas i sin helhet i ap-

pendix. 

 

Båda respondenterna kunde bekräfta att högtider innebar försäljningstoppar, då storhandlas det. 

Runt julen såldes så klart skinka mer än någon annan tid på året. Detta på grund av julskinkans 

popularitet i juletider. För ICA såldes generellt sett 20 % av den totala försäljningen av lösgodis 

under påskhelgen. Att kapitalisera på högtidsnamn i form av att kombinera högtidens namn med 

produkten som ska säljas kräver att det från början finns ett samband mellan högtiden och pro-

dukten. På så sätt inrotas ett förtroende hos konsumenten enligt Magnus Nelin på Coop. Magnus 

sa vidare att försäljningsökningen märktes av så väl under de tre stora högtiderna att Coops egna 

varumärke (Coop) finns som till exempel Julmust och Påskmust samt deras varumärke Ängla-

mark har ekologisk Julskinka. 

 

Ica arbetar inte så mycket med denna typ av marknadsföring där t.ex. ordet Jul sätts framför de-

ras produkter. Två undantag var Julmust och Julskinka från ICAs eget varumärke. Detta visar 

dock enligt både Anna Hedström och Magnus Nelin att det definitivt finns stora möjligheter att 

öka sina orderstockar och inkomster mer under högtiderna 
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5. Koncept 
I detta avsnitt presenteras olika förslag på koncept samt hur dessa koncept har kommit till. Ar-

betsgången hur urvalet av koncept har gjorts kommer även att presenteras. 

 

5.1 Primära och sekundära behov 
Det första steget i Ulrich och Eppingers ”The Front End Process” är Identify customer needs, 

det steg som döptes om till consumer needs, då det här sågs till konsumentens behov och inte 

kundens. Hur dessa behov identifierades beskrevs i avsnitt 4.1. Precis som Ulrich och Eppinger 

skriver så kommer behoven listas hierarkiskt som primära och sekundära där de viktigaste och 

mest framträdande är de primära. De sekundära är även de viktiga men inte lika viktiga och van-

ligt förekommande som de primära. Hierarkin presenteras enligt figuren nedan för att på ett så 

enkelt sätt som möjligt beskriva resultatet av analysen och samtidigt ta hänsyn till sekretessen. 

 

 
Figur 8. Figuren visar de primära och sekundära behoven i respektive segment. 

 
Figuren ovan visar hur segmenten samt de primära och sekundära behoven är sammanlänkade. 

Som Ulrich och Eppinger skriver är det viktigt att försöka uttrycka de identifierade behoven hie-

rarkiskt samt som en eller flera produkter som kan uppfylla dessa behov. Behoven och de pro-

dukter som konsumenten väljer för att tillfredsställa sina behov kan ses i figuren ovan. Viktiga 

skillnader mellan de båda segmenten är att i Segment 1 väljer konsumenten oftast att tillfreds-

ställa sina behov med obehandlade nötter i en mix med frukt eller bär. Konsumenterna i Segment 

2 väljer kryddade mixer. Men viktigt att komma ihåg är att konsumenten ser hela tiden till sitt 

eget bästa. 

 

I Figur 9 listas de identifierade behoven uppifrån och ner där de översta (primära) är de mest 

förekommande behoven och de sista (sekundära) är de minst förekommande. Denna hierarki 

användes senare i rapporten i avsnitt 5.3 vid betygsättningen av koncept. 
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På grund av sekretessen får inte för mycket avslöjas om de identifierade behoven. Det som gene-

rellt kan sägas är att i Segment 2 finns två primära behov som påvisar att betydelsen av smak är 

viktig, Behov X och Behov Z. Med dessa två primära behov identifierade drogs slutsatsen att ett 

koncept med en karakteristisk smak skulle behövas för att möta dessa behov. Detta innebar inte 

att det enbart satsades på att tillfredsställa Behov X och Behov Z utan självklart så många behov 

som möjligt av alla de som identifierades. I Segment 1 identifierades en tydlig hälsomedveten-

het. 

 

5.2 Idégenerering 
I Ulrich och Eppingers Front-End Process består det tredje steget av ”Generate Concept”. En 

aktivitet inom Generate Concept är brainstorming för att få fram olika koncept. Det är brainstor-

ming samt benchmarking av andra marknader och branscher som använts. Just att se till andra 

branscher kallar Eppinger och Ulrich för ”Search externally”. 

 
Figur 9. Det tredje steget i The Front-End Process är Generate Concept. 

 

Det sågs till olika branscher och till deras sätt att jobba med koncept och smaker. Det var av stor 

vikt att titta på produkter som låg i samma prisklass som en påse nötter och att det gick att äta 

eller dricka. Behoven som uppfylldes av produkterna skulle främst vara emotionella och inte 

funktionella. Allt detta skulle uppfyllas av de olika produkter som studerades för att beslutspro-

cessen skulle vara så lik den som sker vid köp av nötter som möjligt. 

 

De branscher som gav inspiration till idéer var till exempel OLW:s olika produkter inom snacks 

(chips och ostbågar), chokladbranschen, öl branschen och så vidare. Då OLW har en bred pro-

duktportfölj inom såväl chips som ostbågar så blev just dessa produkter den första inspirations-

källan. 

 

5.2.1 Svenska Örter 
På OLW:s hemsida (www.olw.se) går att se vilka olika smaker som deras utbud av chips har. 

Det som bland annat iakttogs var att örter användes som smaksättning, till exempel dill, gräslök 

och franska örter. Då kom idén om ett koncept som det skulle tittas närma på, Svenska Örter. 

Detta koncept är ett koncept som OLW inte är alltför främmande med då de redan arbetar med 

att smaksätta chips med örter och vet vilken sorts teknologi som krävs för att få detta att fungera. 
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Utbudet av örter är stort och exakt vilka örter som skulle kunna användas är upp till OLW att 

bestämma, om de bestämmer sig för att gå vidare med detta koncept. Nedan visas ett urval av 

förslag på örter som skulle kunna användas: 

 

 Anis 

 Basilika 

 Dill 

 Dragon 

 Gräslök 

 Koriander 

 Kummin 

 Salvia 

 Timjan 

 

Då det sågs till vilka behov som identifierats så blev uppfattningen att många av dessa behov 

skulle uppfyllas av detta koncept, framför allt i Segment 2. 

 

5.2.2 Havssalt 
Inom chokladbranschen finns ett brett sortiment av olika smaker. För att på ett så bra sätt som 

möjligt få en uppfattning om vilka olika smaker som idag kombineras med choklad utforskades 

butiker i Stockholm och deras chokladsortiment. Det framgick snabbt att de olika chokladleve-

rantörerna har varit konstruktiva de senaste åren då mixen av smaker var stor. Från de klassiska 

kombinationerna med olika nötter och apelsin till mer moderna kombinationer av smaker som 

chili, blåbär, hallon och mynta. En smakkombination som drog till sig uppmärksamhet var Sea 

Salt, Havssalt. Utöver det faktum att det drog till sig vår uppmärksamhet så tillfredsställer detta 

koncept Behov S mycket väl. 

 

5.2.3 Säsongsbetonad nötmix 
I december månad genomgår dagligvaruhandeln en underlig förvandling, affärer, hyllor och pro-

dukter börjar anpassas efter julen. På Systembolaget börjar julölen ta plats på hyllan, hos bloms-

terhandlare säljs julstjärnan, elektronikförsäljare tar fram ljusstakarna och bagerierna börjar baka 

lussekatter. Slutsatsen som drogs av detta var att många branscher anpassar sina produkter och 

sitt utbud efter säsong och högtid. Det finns tre stora högtider i Sverige framför alla andra som 

kraftigt påverkar försäljningen i dagligvaruhandeln. Dessa tre högtider är, julen, påsken samt 

midsommar. Detta bekräftades av ICA och Coop som sa att vid dessa tre högtider har de sin 

största försäljning. Med detta som bakgrund växte ett förslag till ett koncept fram som skulle 

anpassas efter säsong och högtid som kallades Säsongsbetonad Nötmix. Som namnet indikerar så 

ska smaker, nötter och påsens utseende anpassas efter säsongen och högtiden. Ett exempel skulle 

vara en nötmix med julnötter. En sådan nötmix skulle passa bra i Segment 1 då detta koncept 

uppfyller vissa av de identifierade behoven. 

 

 

5.2.4 Salt & Syrligt 
På samma sätt som idén om Nötmix Havssalt kom fram, genom att titta på andra produkter i 

olika affärer, så gjordes samma sak även denna gång. Smågodis är en typisk produkt som kon-

kurrerar med snacksnötter och som även har ett brett utbud av smaker. När det sågs till de olika 

kombinationer som var möjliga tack vare det breda utbudet, samt efter att ha smakat av olika 

typer av godis kom idén att kombinationen av salt och syrligt funkade väldigt bra. På så sätt 

växte konceptet Nötmix Salt & Syrligt fram. Där saltet skulle stå för sältan och till exempel mex-
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ikanska lime-nötter för det syrliga. Denna kombination av smaker i detta koncept tillfredsställer 

främst Behov S mycket väl men även Behov Y samt Behov T. 

 

5.2.5 Sött & Salt 
Då det sågs till klassiska snacks som chips och vad som till exempel dricks till chips så växte 

ännu ett koncept fram. Till chips dricks ofta läsk, chipset är salt och läsken söt, resultatet blev 

Nötmix Sött & Salt. Salta nötter finns representerade i OLW:s utbud genom till exempel salta 

jordnötter eller saltade cashewnötter. Men de söta nötterna finns enbart representerade av ho-

nungsrostade jordnötter. Här kan OLW bredda sitt utbud. Efter ett besök på julmarknaden på 

Sergels torg under december månad 2010 så köptes olika smaker av rostade mandlar i ett stånd 

och då framgick klart vilka olika kombinationer av söta och salta smaker som är möjliga att 

smaksätta nötter med. Den salta smaken utgörs självklart av salt men den söta går att variera med 

honung, socker, vaniljsocker, kanel och karamelliserat socker till exempel. 

 

5.2.6 Nötmix BBQ 
Chips är ett snacks där det finns ett stort utbud av smaker och detta utbud var en av inspirations-

källorna då olika koncept diskuterades. Då det sågs till de kryddade nötterna på marknaden så 

gick det tydligt att se att de kryddade nötterna nästan enbart representerades av chilinötter på en 

bred skala. Det finns andra sorters kryddor än just chili, till exempel Nutisals Festivalmix som är 

”spicy” enligt beskrivningen på påsen. Dessa insikter om att det finns få kryddade alternativ plus 

inspiration från de olika koncepten inom chips så växte konceptet Nötmix BBQ fram. En nötmix 

kryddad med grillkrydda, tabasco och andra grillinspirerade kryddor. 

 

5.2.7 Nötmix Taco 
Nötter används mer och mer i dag i matlagning, de finns i olika sallader och mycket inom thai 

mat. Med matlagning som bakgrund brainstormades det kring vilka kryddor som används inom 

matlagning som det även skulle gå att krydda nötter med. Eftersom det thailändska köket använ-

der sig av nötter i sin matlagning tittades först på alternativ med olika varianter av curry. Detta 

gjorde att det sågs till även andra matkulturer som ansågs vara populära i Sverige, en av dessa 

var den mexikanska. På så sätt kom idén om en nötmix med smak av tacokrydda, Nötmix Taco. 

Som skrevs ovan så finns det skäl till att bredda utbudet av de kryddade nötmixerna. 

 

5.2.8 Nötmix Cheez 
OLW är idag störst på den svenska marknaden inom ostbågar och de har skapat sig ett starkt 

varumärke tack vare detta. Då det sågs till det stora utbudet av Cheez Doodles som OLW har så 

kom idén att detta måste gå att utnyttjas även inom nötter. Just Cheez Doodles är en produkt som 

starkt förknippas med OLW och det är en smak de har erfarenhet av sedan 1967 (www.olw.se). 

Den smakkombination som skulle skapas med nötter, salt och OLW:s ostkrydda skulle även upp-

fylla många av de identifierade konsumentbehoven i Segment 2, framför allt Behov Y. Med detta 

i beaktning så utvecklades ett koncept inom det som OLW kallar ”Cheez”. 

 

5.2.9 Nötmix Naturell 
OLW har i dag ingen nötmix med obehandlade nötter. Vid brainstormingen kom det fram, att 

helt obehandlade nötter uppfattades som mer nyttiga än rostade, friterade eller på annat sätt be-

handlad nötter. Nyttigheten hade kommit upp som ett inslag i mycket av teorin där många artik-

lar på nötter och nyttighet presenterats de senaste åren. Det fanns därför helt klart utrymme för 

att testa en naturell nötmix mot de identifierade behoven, särskilt i Segment 1. Det finns även här 

en stor möjlighet att bredda utbudet av nötmixer. 
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5.3 Modifierad betygsmatris 
I avsnitt 5.2 där det redogjordes för hur de olika koncepten växte fram nämns det även hur dessa 

koncept uppfyller vissa identifierade behov. Nedan följer en redogörelse för hur väl de identifie-

rade behoven uppfylls av koncepten som presenterades. Ulrich och Eppinger visar med en mo-

dell hur det på bästa sätt går att ställa koncept mot varandra och mot de identifierade konsument-

behoven som ska uppfyllas (Ulrich & Eppinger, 2008). Denna modell finns illustrerad med ex-

empel i kapitel tre under rubriken Concept Screening. Metoden som kallas Concept Screening är 

den metod som är grunden till den metod som används nedan för att på ett strukturerat sätt välja 

ut bästa koncept. Den modifiering som gjorts i betygsmatrisen är att det används en annan be-

tygsskala än den som Ulrich och Eppinger föreslår. Det eller de koncept som i slutändan får 

högst betyg är det koncept som bäst uppfyller behoven och därmed är det koncept som ska väl-

jas. 

 

5.3.1 Skapande av matris 
Innan det var möjligt att betygsätta och välja koncept skulle en matris skapas. Denna matris 

vägde de identifierade behoven mot koncepten. På så sätt betygsattes hur väl varje behov upp-

fylldes av respektive koncept i de två segmenten. Ulrich och Eppinger skriver i exemplet på 

Concept Screening att betygsättningen ska vara plus (+) om behovet uppfylls, minus (-) om be-

hovet inte uppfylls samt noll (0) om det inte går att avgöra. När betygssättningen är klar räknas 

antalet plus och minus samman för respektive koncept. Det eller de koncept med flest plus är det 

eller de koncept som står som vinnare och alltså uppfyller konsumentbehoven bäst. Då Ulrich 

och Eppingers tregradiga skala användes (+, 0, och -) så fick koncepten snarlika slutbetyg med 

små skillnader och det blev svårt att verkligen veta vilket koncept som bäst uppfyllde konsu-

mentbehoven och vilket som var sämst. Därför ändrades skalan till en sexgradig skala. Betygs-

skalan som sattes var en skala mellan noll och fem, där noll inte alls uppfyllde behoven och fem 

innebar att behoven uppfylldes mycket väl. På så sätt blev skillnaderna i slutresultatet mycket 

större och det blev lättare att skilja koncepten åt. Som går att se i Figur 11 nedan så finns ett 

värde i matrisen framför varje behov, där det mest förekommande behovet har värdet 1, det näst 

mest förekommande behovet har värdet 0,8 och så vidare. Ju mer förekommande ett behov var 

desto högre betydelse och därmed högre värde. Detta värde multiplicerades med det betyg som 

sattes för varje betyg och behov. Allt detta summerades sedan längst ner till en totalsumma. I 

Figur 11 nedan visas hur betygsmatrisen ser ut samt den matematiska formeln för den totala slut-

poängen. 
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Figur 10. Betygsmatrisen med sexgradig betygsskala. 

 

Den övre raden i Figur 10 är en rubrikrad som visar på vad kolumnen under rubriken innehåller 

för information. Detta kan vara lite missvisande under rubriken Segment 1, den rutan visar en-

bart vilket segment det rör sig om, siffrorna under är ett viktningstal som beskrivits ovan. Vidare 

följer de identifierade konsumentbehoven i hierarkisk ordning, där de första tre (Behov A, Behov 

B och Behov C) är de primära och de tre understa (Behov D, Behov E och Behov F) är de se-

kundära behoven. De nio kolumner som följer efter behoven är de koncept som bedöms i matri-

sen. Raden högst upp visar vilket konceptet är och raderna under i respektive kolumn visar vilket 

betyg som getts för respektive behov. På raden längst ner samlas den totala poängen för varje 

koncept, formeln är följande: 

 

                                          

 (1) 

 

Konstant k infördes och sattes till 2 för att öka differensen mellan de slutliga värdena på total-

summan f, som visas i Formel 1. 

 

Nedan i Formel 2 följer ett exempel på hur den slutgiltiga totalsumman för Nötmix Naturell räk-

nades ut: 

 

 (2) 

 

Eftersom Behov A var det mest förekommande behovet och därmed det viktigaste fick det värdet 

1,00. Detta värde multiplicerades med betyget 4. På samma sätt för alla de identifierade behoven. 

Detta multiplicerades med konstanten k=2 och lades ihop med övriga betyg och dess respektive 

värden. Nedan illustreras hela formeln med värden, konstanten k samt betygen för den naturella 

mixen i Segment 1. 
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 (3) 

 

 

5.3.2 Betygsättning 
För varje konsumentbehov som identifierades efter analysen av marknadsundersökningarna låg 

det en stor mängd data bakom. All dessa data målade upp och beskrev behoven väl. På så sätt 

skapades en stor förståelse för behoven. Tyvärr gick det av sekretesskäl inte att redogöra dessa 

data i denna rapport. Med hjälp av dessa insikter beskrevs behoven med synonymer för att skapa 

ett större djup, vilket i sin tur gjorde det lättare att betygsätta behoven istället för att betygsätta 

ett enskilt ord. 

 

 
Figur 11. Betygsättning i Segment 1. 

 
Ovan visas resultatet av betygsättningen i Segment 1. Det koncept som tydligt stack ut efter be-

tygsättningen var den Naturella mixen. Den Naturella mixen var det koncept som bäst uppfyllde 

behoven i Segment 1, vilket visas av den höga totalsumman markerad med orange färg i Figur 

11. 

 

Efter betygsättningen i Segment 1 gjordes samma procedur för samma koncept fast i Segment 2. 

Resultaten kan avläsas i Figur 12. Nedan visas betygsättningen av Segment 2. 
 

 

 
Figur 12. Resultat av betygsättning i Segment 2. 
 

Resultatet efter betygsättningen av koncepten i Segment 2 visade att två koncept stack ut ur 

mängden med dess höga betyg. Det var koncepten Svenska Örter samt Cheez som båda slutade 
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på samma poäng, 25,6. Efter betygsättningen av de olika koncepten för Segment 1 och för Seg-

ment 2 framgick klart och tydligt hur stora skillnader det var mellan segmenten. 

 

5.4 Val av koncept 
Då de primära och sekundära behoven skiljde sig åt i de båda segmenten gick det att se tydliga 

skillnader i resultatet. I Segment 2 var den Naturella mixen den med klart sämst resultat medan 

de kryddade koncepten Svenska Örter och Cheez uppfyllde behoven bäst och fick högst poäng.          

I uppgiftsbeskrivningen från OLW frågades det efter två koncept. Då betygsättningen av koncep-

ten resulterade i att koncepten Svenska Örter och Cheez fick exakt samma höga betyg i Segment 

2 så togs beslutet att fortsätta utveckla båda dessa koncept. Utöver dessa två, Svenska Örter och 

Cheez, kom även konceptet Nötmix Naturell att utvecklas vidare. Totalt utvecklades alla dessa 

tre koncepten att vidare i rapporten. 
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6. Analys och resultat 
I detta avsnitt kommer teori och empiri att sammanlänkas så att det framgår vilka koncept som 

bör väljas och varför. Kapitlet strävar efter att återkoppla till studiens syfte och dess frågeställ-

ningar.  

 

6.1 Nötmix Cheez 
Enligt Pierre Chandon så har den tid en konsument tittar på en produkt stor vikt vid köptillfället. 

Vid lanseringen av nya nötmixer är det alltså viktigt att de nya produkterna sticker ut och genere-

rar en så lång total tid som möjligt som konsumenten tittar på dem. Detta kan uppnås på olika 

sätt och utnyttjas både av varumärket och den specifika produkten. Vid första köpet krävs en 

överraskande effekt som gör att konsumenten tittar närmare på vad det är för någonting nytt i 

hyllan. I det långa loppet anses det vara positivt att produkten förknippas med övriga OLW pro-

dukter samt att färgerna är tilldelade på ett sådant sätt att konsumenten, i detta fall köparen attra-

heras. Detta för att OLW som varumärke skall få så lång ”titt” som möjligt. Här kan färger som 

förknippas med OLW:s tidigare produkter återanvändas. Alternativt kan nya färger som på något 

sätt illustrerar det budskap som produkten skall förmedla användas. Komplementfärger, som 

Moriarty tar upp, i kombination med en färgmässigt likadan logotyp är ett sätt att få upp konsu-

mentens ögon för produkten och varumärket. 

 

Bellizzi och Hite skriver att oavsett vilka färger som väljs och på vilket sätt dessa färger present-

eras på produkten, så är det viktigt att komma ihåg att varan skall förmedla en njutning åt kon-

sumenten och uppfylla så många av de identifierade behoven som möjligt. Därför är det viktigt 

att arbeta med de färger som förmedlar njutning och begär. Gul och röd ät två av dessa varma 

färger som skapar upphetsning och förmedlar njutning enligt Bellizzi och Hite. 

 

Namnet ”Nötmix” är med rätt typsnitt en igenkänningsfaktor från tidigare nötmixer. Ett försök 

att beskriva släktskapet görs av Ward och Loken med att i den nya produkten BC ha med släkt-

skapet från den tidigare produkten AB. Det kan tänkas att det finns två befintliga produkter AB 

och CD, dessa skulle kunna kombineras till en ny produkt BC alternativt AD. Då fås två tidigare 

OLW produkters släktskap med i den nya och igenkänningsfaktorn stiger. Detta skulle även 

kunna relateras till Wilson där han menar på att det är av stor vikt att få produkten att sticka ut i 

hyllan. Vid direktobservationer i butik kunde det konstateras att nöthyllan i allmänhet och nöt-

mixer i synnerhet, de senaste åren har uppfattats som rörig. Där av kan det vara viktigt att vid 

lansering av nya nötmixer få med attribut från tidigare OLW produkter. 

 

OLW har sedan länge en stark produkt på marknaden, Cheez Doodles. Dessa har varit en stor 

bidragande faktor till att OLW lyckats ta en marknadsledande position inom den totala snacks-

marknaden i Sverige. Enligt Ward och Loken är det viktigt att återkoppla nya lanseringar till 

tidigare produkter som kopplas till varumärket. I detta fall skulle Cheez Doodles vara produkten 

AB och en tidigare valfri nötmix produkt CD. På så sätt går det att utnyttja egenskaper som typ-

snitt, layout och marknadsföring kopplat till de äldre produkterna Cheez Doodles och nötmixen. 

Nötmixens påsfärger återspeglas från OLW:s Cheez Doodles men har även nötmixens typsnitt 

och form på förpackningen. Då Cheez Doodles har funnits med i OLW:s sortiment sedan 1967 är 

det en vara som starkt förknippas med just OWL. Cheez konceptet matchar de identifierade be-

hoven väl i Segment 2 som visas i avsnittet Concept Scoring. Ett koncept inriktat mot Cheez med 

en nötmix som tydligt återkopplar till OLW:s tidigare ostsmaker borde därför göras. Påsens utse-

ende ska tydligt återkoppla till OLW:s ostbågar. Nötmix Cheez ska komma i en 265-300 grams 

flexican enligt OLW:s önskan. 

 



 35 

 

 
Bild 13. Konceptuellt förslag på Nötmix Cheez. 

 

6.2 Nötmix Naturell 
Perlhage med flera skriver i sin artikel i Läkartidningen om fetman i Sverige och att det bästa 

sättet att bekämpa den är via ett hälsosammare utbud av varor och produkter i dagens hyllor i 

dagligvaruhandeln och hänvisar till Folkhälsoinstitutet. Bertelsen m.fl. skriver om den starka 

hälsotrenden i Sverige och att hälsotrenden är så stark idag att om aktörer på marknaden klarar 

av att anpassa sig till den så finns det stora pengar att tjäna. Dessa starka trender som idag råder 

inom hälsa och hälsomedvetenhet måste utnyttjas inom området snacksnötter. Dessa två källor 

visar på att det finns många hälsomedvetna konsumenter som skulle uppskatta ett hälsosamt 

snacks. 

 

Rimal och Fletcher skriver i sin rapport om jordnötter att om konsumenten bara vetat att jordnö-

ten faktiskt var nyttig så skulle den köpa jordnötter mer. De skriver att om det positiva och nä-

ringsrika med produktens innehållet framhävs så kommer fler att köpa det. Så med tanke på den 

starka trenden av hälsomedvetenhet ska alltså en påse med nötter tydligt förmedla vad som gör 

just den påsen till ett nyttigare alternativ av snacks jämfört med andra snacks, då kommer den 

hälsomedvetna att köpa påsen. Rimal och Fletcher skriver även att det fanns tydliga tendenser på 

att konsumenter som redan köpt nötter ökade sin köpfrekvens om nötternas nyttighet och dess 

näringsämnen tydligt belystes på förpackningen. Beaktas detta ovan tillsammans med det som 

Mossberg skriver om konsumentens engagemang i att köpa produkter som gärna förstärker per-

sonens självbild så framgår det tydligt att ett koncept för snacksnötter inom hälsa ligger rätt i 

tiden. Om en person ser sig själv som hälsomedveten, gärna äter nyttigt och tänker på sin vikt så 

är ett hälsosnacks med tydlig information som framhäver det nyttiga och näringsrika i påsen helt 

klart en produkt som förstärker den konsumentens självbild. Detta innebär att den hälsomedvetna 

konsumenten skulle köpa en påse snacksnötter där näringsinnehåll och nyttighet tydligt framhävs 

därför att den förstärker den personens självbild som hälsosam och nyttig. 

 

Enligt Moriartys färgcirkel om hur färger kompletterar varandra och framhäver varandra ska 

basfärgen vara tillsammans med den sekundära färgen. Valet av färg föll på grönt då det resone-

rades om att denna färg gav känslan av naturligt. Enligt Moriarty ska den gröna färgen komplett-

eras med rött för att de två färgerna ska synas som mest och sticka ut i hyllan. Sticker den ut i 

hyllan kommer även konsumenten att titta på produkten och då har produkten fångat konsumen-

tens intresse. Ju längre det tittas och ju fler gånger det tittas desto större chans att produkten köps 

enligt Chandon. 

 

 Som Lundborg skriver i sin artikel så finns det många fördelar med att äta nötter jämfört med 

andra snacks, då nöter faktiskt är nyttiga. Med sina nyttiga vitaminer och andra näringsämnen 

som sänker kolesterolet i blodet och glukosamin som är bra mot ledvärk så gäller det att infor-

mera konsumenten om vilka fördela som faktiskt finns med att välja snacksnötter. Ännu en vik-
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tig aspekt är att naturella nötter hamnar inom OLW:s segmentering av kategorin snacksnötter 

som implementerades i butik i form av ombyggnation av hyllor. Detta tillsammans med att Seg-

ment 1 domineras av den sortens behov som förstärker konsumentens självbild och inte minst 

Behov D, som uttrycker konsumentens hälsomedvetenhet, gör att naturella nötter inte bara 

kommer uppfylla behoven utan även förstärka konsumentens självbild. Därför ska ett koncept 

inriktas mot hälsa med en nötmix av naturella nötter i en påse som tydligt framhäver nötternas 

näringsinnehåll och nyttighet. Påsens färg ska vara grön med röda bokstäver. Det ska finnas tyd-

lig information på påsen som framhäver det nyttiga och näringsrika innehållet. Den röda färgen 

funkar bara som komplementfärg till den gröna, som Moriarty menar. Den röda färgen är en ty-

pisk varm färg enligt Ordon med flera. Varm färg som enligt dem skapar känslor och upphets-

ning vilket ger upphov till ökad mängd impulsköp. Denna nötmix ska levereras i en 265-300 

grams flexican men även i den mindre pillowbagen. 

 

 

 
Bild 14. Konceptuellt förslag på Nötmix Naturell. 

 

 

6.3 Nötmix Svenska Örter 
Enligt Mason är det ofta stora skillnader mellan den som köper och den som faktiskt äter produk-

ten. Den som sköter familjens eller hushållets inköp är inte alltid den som i slutändan äter pro-

dukten. Dock så är det enligt Mossberg köparen som ställer sig frågan om produkten represente-

rar ens egna och familjens värderingar och hur dess familj eller grupp vill identifierar sig med 

produkten. Ett exempel kan vara en familj med två vuxna och två barn där någon av de vuxna 

gör matinköpen på vägen hem från jobbet. Det är den personen på väg hem från jobbet som gör 

inköpet men det behöver alltså inte bara var den personen som kommer att äta produkterna som 

köps, utan hela familjen, eller bara någon av de andra familjemedlemmarna. Därför är det av stor 

vikt att en produkt framhäver faktorer som ”inköparen” vill identifiera sig och sin familj med. 

Svenska örter ska framstå som naturligt svenskt och lätt att relatera till. Smaken kan förmedla en 

känsla av närodlat som enligt Petra Whitehead på Hill & Knowlton på senare tid blivit populärt 

att konsumera och identifiera sig med. 

 

Det har tidigare i rapporten presenterats att det är viktigt att vid lansering av nya produkter i pro-

duktportföljen behålla en eller flera igenkänningsfaktorer. Det skall gå att känna igen vissa attri-

but bland annat på påsen och/eller i smaker. Från produkten AB skall det gå att känna igen sig i 

de nya produkterna AC eller BC. Som visats tidigare så jobbar OLW mycket med olika typer av 

örter med sina smaker av chips. Här går det att göra en koppling mellan den nya nötmixen och de 
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redan etablerade chipssmaker med anknytning till just örter. Exempel på sådana smaker i chips-

portföljen är till exempel Dill & Gräslök. 

 

Ett koncept som enligt matrisen speglar behoven i Segment 2 väldigt väl är Svenska Örter. Sma-

ken och upplevelsen är faktorer som de viktigaste behoven i detta segment avspeglar, Behov Y 

och Behov T framför allt. Svenska Örter går även att relatera till OLW:s tidigare produkter där 

de använt sig av örter som dill och gräslök. Namnet Svenska Örter skall vara något som lätt går 

att relatera till för det typiska svenska hushållet. Det genuina i det ”svenska” ska väcka känslor 

som gör att köparen relaterar till, till exempel, Midsommar, jul, Valborg eller Påsk. Om dessa 

känslor skapas av konceptet och produkten så innebär det att konsumenten kan identifiera sig 

med produkten och vill köpa den. Namnet riktar sig till den som köper produkten, smaken riktar 

sig till den som äter produkten, då det enligt Mason inte alltid är samma person. 

 

Mossberg skriver att färger är ett bra redskap att använda för att skapa uppmärksamhet, om bara 

rätt färger används. De färger som är rätt att använda enligt Moriarty är en basfärg tillsammans 

med dess sekundära färg. Exempel på detta ges i avsnitt 3.3. Basfärgen som valts är lila, för att få 

påsen att sticka ut och synas så mycket som möjligt så används lila tillsammans med gul. Detta 

för att dessa två färger kompletterar varandra bäst och gör att de syns mer och får produkten att 

sticka ut enligt Moriarty. Enligt Chandons studier om ögats rörelsemönster och konsumtion så 

väljer konsumenten att köpa den produkt den tittat på flest gånger och längst total tid. Det är 

denna effekt som eftersöks i kombinationen av färger. Konceptet Svenska Örter ska därför ha en 

lila basfärg med gula bokstäver som tydligt framhäver minst en ört som går att koppla till en ti-

digare OLW produkt. Den gula färgen är en typisk varm färg enligt Bellizzi och Hite som skapar 

uppmärksamhet. Ju mer uppmärksamhet färgen, påsen och produkten får desto mer tittar konsu-

menten på produkten och då ökar även sannolikheten att den kommer köpas enligt Chandon. 

Även detta koncept ska levereras i en 265-300 grams flexican. 

 

 
Bild 15. Konceptuellt förslag på Nötmix Svenska Örter. 
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7. Diskussion och slutsats 
Här diskuteras de resultat som presenterats samt så ges det reflektioner på resultaten och det 

arbetssätt och de metoder som använts. 

 

7.1 Reflektioner om koncepten 
Nedan följer diskussioner och reflektioner angående de tre koncept som valts. 

 

Nötmix Cheez 

 

OLW är idag svensk marknadsledare inom snacks med sina Cheez Doodles i täten. De har skapat 

ett starkt varumärke genom sina produkter med ostsmak. Att lansera en nötmix med just denna 

ostsmak kan vara riskabelt. Att kombinera smaker som ost och nötter skulle kunna vara något 

som många skulle rynka ögonbrynen till. Det finns en sannolikhet att det skulle uppfattas som en 

konstig kombination av smaker. Om OLW inte skulle lyckas med detta koncept så finns risken 

att det skulle svärta ner på resterande produkter kopplade till ostsmak inom OLW:s produktport-

följ och påverka dessa negativt. Om de skulle lyckas finns ju även risken att nötterna skulle ta av 

konsumenter från just Cheez Doodles. Konkurenter har tidigare försökt med nötter med ostsmak 

som inte har lyckats. Detta skulle kunna vara en varningssignal för att detta koncept inte är bra. 

 

Ingen i Sverige har lika bra förutsättningar att lyckas med detta koncept som just OLW i och 

med deras starka varumärke inom Cheez och ostsmak. Lägg där till alla produktionstekniska 

detaljer som OLW redan besitter i och med deras breda erfarenhet av att smaksätta snacks med 

sin ostkrydda. Vid en eventuellt lyckad lansering av Nötmix Cheez skulle värdet på OLW:s va-

rumärke öka samtidigt som både kategorierna för ostsnacks samt nötter skulle vidgas ytterligare. 

Det är just detta som är det övergripande syftet med lanseringen av en ny nötprodukt på mark-

naden, att få hela kategorin snacksnötter att växa, inte bara OLW:s andel. 

 

Slutsatsen som kan dras är att även om andra har misslyckats med nötter med ostsmak så har 

OLW alla förutsättningar för att lyckats. Om OLW bara lyckas använda sin redan populära brand 

inom just Cheez och skapa en tydlig koppling mellan Cheez Doodles och den nya nötmixen så 

har de alla förutsättningar att lyckas. Den tydliga kopplingen ska göras så att den nya Nötmix 

Cheez-påsen tydligt efterliknar de populära Cheez Doodles. Som visats så uppfyller Cheez de 

identifierade behoven i Segment 2 mycket väl, lyckas OLW att locka till sig konsumenter att 

prova produkten kommer den att uppskattas. 

 

Nötmix Naturella nötter 

 

Risken med naturella nötter är att de idag främst används till matlagning. Detta i sig är ingen 

större risk men butiker delar tydligt upp vad som är snacksnötter och vad som är till matlagning. 

Därför kan en sådan här produkt hamna långt bort från snackshyllan bredvid små påsar med till 

exempel pinjenötter som ska användas till hemlagad pesto eller sallad. För att undvika att detta 

händer med denna produkt så ska Nötmix Naturell levereras i en stor flexican påse som tydligt 

liknar övriga nötmixpåsar i layouten. När den naturella mixen etablerat sig borde OLW även 

släppa den i den mindre pillow bag påsen då det är visat att det i Segment 1 skulle passa väldigt 

bra för att uppfylla många av de identifierade behoven. 

 

 

Den hälsomedvetna trenden som kom för några år sedan har idag övergått från att vara en trend 

till att vara ett verktyg i konkurrensen om konsumenterna. Böcker och tidningar skriver om 

hälsa, kokböcker ges ut om GI mat, nyttig mat och vikten av att äta fettsnålt och att byta ut de 

dåliga fetterna (mättade fetter) mot de mer nyttiga (omättade fetter). Denna hälsomedvetenhet 
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har nu även nått snackmarkanden då t.ex. chipsleverantörer har gått från att fritera sina chips i 

palmolja till den mer hälsosamma solrosoljan. Ännu ett exempel är att producenterna i det ugns-

bakade konceptet helt valt att frångå att fritera och istället ugnsbaka chipset. På så sätt undviks 

oljan och dess fetter helt. Då hälsa har blivit en viktig faktor vid val av produkt så skulle en natu-

rell nötmix ha de perfekta förutsättningarna för att lyckas. Men då måste det tydligt framgå att 

detta är nyttigt, konsumenten måste upplysas om detta då denne står vid snackshyllan. Detta görs 

bäst genom att tydligt påpeka det nyttiga med innehållet klart och tydligt på påsen. 

 

 

OLW:s övergripande syfte och mål med nötmixer var inte att i första hand öka sin vinst genom 

att lansera ett banbrytande koncept och en banbrytande nötmix utan att bredda hela svenska nöt-

marknaden och få den att växa. När detta har gjorts kommer segmentet nötter åter igen nå den 

tillväxt som den gjorde för fem år sedan. De nötmixer som presenterats i denna rapport har abso-

lut möjlighet till att bredda segmentet snacksnötter och på längre sikt även öka tillväxten då alla 

dessa koncept faktiskt uppfyller de identifierade behoven i båda segmenten, Segment 1 och 

Segment 2. Återstår att se hur väl de uppfyller behoven om OLW väljer att fortsätta jobba med 

detta koncept. 

 

Nötmix Svenska Örter 

 

Den diskussion som direkt uppstod i och med detta koncept var hur detta koncept skulle tas emot 

av konsumenterna. Är denna kombination av smaker alldeles för konstig? Risken finns alltid att 

bara namnet i sig avskräcker från att köpa och att konsumenten ställer sig negativt till en bland-

ning av nötter, örter och svenskt. Med denna insikt i att detta koncept kan uppfattas som konstigt 

är det av stor vikt att OLW lyckas med designen av påsen och får den att se lockande och intres-

sant ut. Den måste sticka ut i hyllan för att locka till sig konsumentens intresse. Det skulle kunna 

vara så att om OLW lyckades med designen av påsen så kommer konsumenten se förbi de fråge-

tecken den har gällande kombinationen av nötter och örter och istället vilja ge det hela en chans. 

Visst kan detta koncept ses som en stor chansning om OLW skulle välja att fullfölja och lansera 

det. Om OLW inte skulle lyckas med detta så skulle det kunna betyda att det skulle svärta ner 

dess anseende och varumärke, vilket i sin tur kan leda till att OLW tappar konsumenter och 

marknadsandelar. Det har aldrig tidigare prövats och då är osäkerheten alltid stor. Men just det 

faktum att det aldrig prövats gör att möjligheterna blir stora. 

 

OLW skulle bli ”first to market” (vilket skulle ge stora fördelar) om de valde att lansera detta 

koncept. Om konceptet blev väl mottaget av konsumenterna så skulle OLW få ett bra övertag 

rent marknads- och konkurrensmässigt inom snacksnötter. Som dagens marknad ser ut gällande 

kryddade nötter så finns det främst två slags kryddor, det är saltade nötter samt chilikryddade 

nötter. Det finns alltså utrymme för att bredda kategorin kryddade snacksnötter ytterligare och 

därmed även hela kategorin snacksnötter. Det är just bredden som OLW till att börja med är in-

tresserade av, de vill skapa ett bredare utbud av nötmixer i hyllan. Med detta koncept kommer 

OLW att ta ett steg i rätt riktning. 
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7.2 Reflektioner kring metodval 
Det var naturligt att välja en metod av Ulrich & Eppinger för att den var beprövad i tidigare kur-

ser och har använts under högre kursen i Integrerad Produkt Utveckling. Metoden hjälpte till att 

förstå var i processen arbetet låg samt var det skulle börja och sluta. Vart efter arbetet fortlöpte 

uppkom behov av vissa omformuleringar och förändringar i processen. Dock följdes metoden 

med Ulrich & Eppinger som bas (Figur 3). Arbetsprocessen var även bra för att den gick att an-

passa till hur OLW tidigare arbetade med konceptutveckling och den gick att applicera och ack-

umuleras in i deras process. Det kan även tilläggas att OLW ansåg sig behöva strukturera vissa 

delar av sitt arbete och var i behov av nya tankar och idéer kring detta. På just den strukturella 

biten kom Ulrich & Eppinger väl till hands. 

 

Examensarbetet koncentreras främst till de första fyra stegen i arbetsprocessen (se Figur 3). De 

resterande stegen utförde OLW själva om de skulle besluta att jobba vidare med koncepten som 

presenterades till dem. 

 

7.3 Reflektioner kring Identify Costumer Needs 
Ulrich och Eppinger delade in denna del av processen i fem olika delar. Dessa var: Samla rådata 

från konsumenter, tolka dessa data, organisera behoven, ranka behoven och reflektera över resul-

tatet. Den första delen som var att samla in rådata från konsumenter, hade OLW redan gjort. För-

fattarna följde därefter Ulrich och Eppinger modellen i stor utsträckning. Ett antal omformule-

ringar av delmomenten genomfördes. Tilläggas kan att FIS-modellen tillämpades vid analysen 

av marknadsundersökningarna.  

 

FIS-modellen visade sig vara en mycket bra modell att följa. Särskilt vid tolkandet av mer så 

kallade emotionella behov och vid organiseringen av dessa. Boken Product Design and Deve-

lopment gav flera exempel på hur behoven kunde tolkas och organiseras, dock så var dessa av 

teknisk natur, det vill säga funktionella.  

 

För att rangordna behoven använde författarna sig av en ”Concept screening” matris som omar-

betades för att passa till området som skulle bedömas.  

 

För att reflektera över resultaten och göra vissa omformuleringar i arbetet hölls ett flertal works-

hops tillsammans med olika personer på OLW:s marknadsavdelning. Detta för att säkerställa att 

behoven inte blev rangordnade på ett felaktigt sätt när författarna och OLW hade förvisat sig om 

att allt var korrekt. 

7.4 Reflektioner kring Establish Target Specifications 
Det övergripande målet var att, baserat på konsumentbehov, utveckla nya koncept för nötmixer 

för att på så sätt få hela nötmarknaden att växa. Under denna del i arbetsprocessen var målet att 

få dessa nya koncept att matcha de identifierade konsumentbehoven. De nya koncepten skulle 

passa in i OLW:s tidigare produktlinje men vara så konstruerade att produktlinjen kändes större 

och blev större. Ulrich & Eppinger skriver i sitt avsnitt Establish Target Specifications att dessa 

specifikationer skall sättas på ett sådant sätt att de beskriver den slutgiltiga produkten. Detta var 

svårt då det inte ens togs beslut om OLW skulle gå vidare med något koncept över huvud taget. 

Detta gjorde det omöjligt att sia i hur slutprodukterna kunde se ut och hur de skulle uppfylla be-

hoven och hur slutprodukterna skulle beskriva de identifierade behoven.  
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7.5 Reflektioner kring Generate Concept 
Då de koncept som togs fram endast fanns på just det konceptuella stadiet i utvecklingen så gick 

det inte att säkerställa att de skulle fungera på marknaden. Att koncepten var bra gick endast att 

bedöma av OLW:s utvecklare och om de skulle välja att arbeta vidare med dessa. Om de fram-

ställts i verkligheten hade en mer korrekt bedömning på om de faktiskt fungerade kunnat göras.  

De togs fram med hjälp av de identifierade behoven men har inte testats i verkligheten på kon-

sumenter. Det togs heller ingen hänsyn till det eventuella priset som produkten i slutändan skulle 

få. Det fanns en risk att de ingredienser som användes gjorde att de nya produkterna blev dyrare 

än de redan befintliga nötmixerna i produktlinjen.  Priset har självklart en påverkan på hur väl 

produkten tas emot på marknaden. Bilderna på koncepten illustrerade inte den slutgiltiga produk-

ten utan visade bara tanken bakom dem. Teori och empiri har i så lång utsträckning som möjligt 

försökts tillämpas i framtagandet av bilderna men den slutgiltiga produkten kommer givetvis tas 

fram av OLW själva för att matcha tidigare produkter i nötmixlinjen. Dock fanns det utrymme 

för att ändra vissa små saker i produktlinjen så att hela linjen såg mer enhetlig ut. Ett exempel 

var att alla nötmixers namn borde börja med ”NÖTMIX” och sedan ett undernamn. Ett exempel 

från befintliga produkter är ”Nöt & Russin Mix” som det heter i dag. Skulle det anpassas efter 

den föreslagna mer enhetliga linjen skulle den då heta ”Nötmix Russin & Nötter” alternativt 

”Nötmix Russin” för att då kunna matcha ”Nötmix Chili” och de potentiella nya nötmixerna 

”Nötmix Svenska Örter” samt ”Nötmix Cheez”. 

 

7.6 Reflektioner kring Select Concept 
Metod för att välja ut koncept var en concept screening matris som togs fram i samarbete med 

hjälp av de exempel Ulrich & Eppinger visade i sin bok. Denna metod var tidigare oprövad av 

OLW men togs emot väl. Exemplen för metoden i boken var av mer industribaserad natur och 

applicerades främst på tekniska problem. Av allt att döma så gick denna metod även att applicera 

på en produkt som nötter. Valet av att göra en egen betygsskala i stället för enligt bokens exem-

pel med (0,+,-) gjorde det möjligt att se större skillnader mellan koncepten. Det är förmodligen 

denna typ av förändringar som är behövliga när modellen skall anpassas för ett icke tekniskt 

ämne. En annan skillnad mot bokens exempel var att i den bedöms olika tekniska lösningar för 

en specifik del i ett koncept som slutligen skall bli en färdig produkt. Här användes metoden för 

att bedöma konceptet som helhet och se om det matchade mot de identifierade behoven. Därefter 

kunde OLW gå vidare och se till konceptet när de utformade den nya produkten. Viktningen av 

behoven sågs som en självklarhet då det var dessa som styrde konsumenternas val av produkt. 

Om ett koncept lyckades uppfylla flera av de identifierade behoven borde ju detta betyda att kon-

sumenten kommer gilla konceptet och i slutändan köpa produkten. Eftersom olika behov före-

kom olika ofta så viktades de så att det viktigaste fick störst värde och betydelse. Detta för att få 

den matematiska modellen att på ett så bra sätt som möjligt efterlikna verkligheten. Även fast 

vetskapen fanns att en konstant aldrig kommer kunna ersätta den mänskliga faktorn och tanken. 

Att med hjälp av en matris avgöra om konsumenter kommer att gilla en produkt eller inte kan 

tyckas märkligt men det faktum att matrisen bygger på konsumentbehov gjorde att den beaktade 

de viktigaste faktorerna. Det fanns andra metoder tillgängliga men då det redan jobbats med Ul-

rich & Eppingers metoder tidigare så blev valet av metod naturligt för hur koncepten valdes ut. 
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7.7 Reflektioner kring marknadsundersökningarna 
Som nämnts tidigare i denna rapport så har stora marknadsundersökningar gjorts på både den 

totala snacksmarknaden och enbart på segmentet snacknötter. Innan det togs del av dessa mark-

nadsundersökningar så undertecknades avtal om sekretess. Detta avtal om sekretess ledde till att 

stora delar av det arbete som gjordes med analysen av marknadsundersökningarna inte gick att 

redovisa i rapporten. Ett direkt resultat av detta blev att rapporten blev lidande eftersom de insik-

ter som gjordes inte fick redovisas. Samtidigt kunde inte heller de metoder som använts i ana-

lysen redogöras för i dess helhet då de bygger på resultat och insikter som successivt gjordes i 

arbetets gång. Att hitta denna balans mellan vad som kunde och fick skrivas kontra vad som inte 

fick skrivas var hela tiden svår. Som en följd av detta blev det allt mer svårt att hålla den röda 

tråden, då insikter inte fick nämnas. Försök gjordes att formulera om de behov som identifiera-

des för att ge lite insikt i de resultat analysen gav. Detta för att på så sätt öka förståelsen av det 

som gjorts och varför just de koncept som valts passade bäst. Men detta godkändes inte av OLW 

då de ansåg att det avslöjade för mycket. Det fanns olika sätt att jobba runt sekretessen och med 

sekretessen. Då förslaget om att döpa om viktiga behov, insikter och termer inte godtogs, då de 

ändå speglade verkligheten alltför väl, så försökte arbetet anpassas så väl som möjligt efter 

OLW:s hårda linje. Behoven fick således heta Behov A, B, C och så vidare. Detta trots att det 

skulle betyda att läsarna skulle gå miste om information som skulle öka förståelsen av de resultat 

som presenteras. Eftersom alla koncept som togs fram skulle uppfylla de behov som identifierats. 

För att inte tappa den så kallade röda tråden i och med att behoven mörkades så försöktes kon-

cepten beskrivas så utförligt som möjligt när de tre väl valdes fram. Detta för att öka förståelsen i 

hur det har arbetats och vilka slutsatser som drogs. 

 

Inga djupgående beskrivningar gjordes vad gäller marknadsundersökningarnas struktur och till-

vägagångssättet de utfördes på, på grund av sekretessen men även på grund av det faktum att 

undersökningarna redan var slutförda då detta examensarbete påbörjades. Sättet som dessa 

undersökningar behandlades på och framför allt mängden tid som lades ner på att tolka och för-

stå allt material hade kunnat göras annorlunda. Mängden tid hade kunnat kortas ner om författar-

na hade varit med från början. Då hade förståelsen för undersökningarna varit större och insikten 

i hur respondenterna svarade lika så. Men att vara med från början hade varit svårt då marknads-

undersökningarna påbörjades långt innan detta examensarbete påbörjades. Om det bara hade 

tagits del av hur de sista undersökningarna som gjordes, och författarna fått vara på plats hade 

förståelsen och insikterna ökat. Det slutgiltiga resultatet kanske inte hade påverkats men tiden 

hade kortats ner och mer tid hade kunnat läggas på andra delar, till exempel genereringen av 

koncept. 

 

Vikten av marknadsundersökningarna framgick väldigt tydligt då koncepten skulle betygsättas. 

Resultatet av betygsättningen blev så annorlunda för samma koncept beroende på i vilket seg-

ment det betygsattes. I ett segment hade ett koncept höga betyg medan det i det andra segmentet 

hade dåliga betyg. Detta visade vikten i hur viktigt det var att identifiera dessa behov, helt enligt 

Ulrich och Eppingers metod att jobba. Det reflekterades mycket kring vilka behov som identifie-

rats om författarna själva gjort en egen undersökning för att få fram konsumenternas behov. Slut-

satsen som drogs var att även om det inte togs del av dessa stora marknadsundersökningar från 

början, hade samma resultat nog inte uppnåtts om egna undersökningar gjorts. Även om de var 

svårtolkade och det inte togs del av dem från början och eller löpande under arbetets gång, var de 

trots allt ovärderliga för detta examensarbete och dess resultat. 
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9. Formler 
 

 

(1):  

Formel (1) visar hur totalsumman för varje koncept räknats ut. 

 

(2):  

Formel (2) visar hur summan för konceptet Nötmix Naturell räknats ut. 

 

(3):  

I Formel (3) är alla värden och betyg insatta för att visa hur totalsumman för Nötmix Naturell i 

Segment 1 räknats ut. 
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Exempel på idéträd. 
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Appendix 2 
Här går att läsa de båda samtalsintervjuerna i dess helhet. 

 

Intervju 1 
Namn: Magnus Nelin 

Titel: Presschef på Coop 

Tid & Plats: 2011-04-19, Stockholm 

 

När är era försäljningstoppar? 

Viktigast är definitivt december med jul och nyår då det verkligen storhandlas (julskinka), sen är 

även midsommar (färskpotatis)och påsken (grillat disken) inte så långt därifrån rent försälj-

ningsmässigt. Vi omsätter som mest då. 

 

Vilken försäljningstopp är störst? 

December 

 

Vad anser du om säsongsbetonade produkter? 

De är definitivt ett viktigt attribut i sortimentet. 

 

Satsar ni medvetet på denna typ av produkt? 

Ja men bara de produkter som är beprövade. Att bara lägga till ett namn är inte en bra idé, då 

måste ett underliggande behov finnas. Konsumenter i dag är väldigt smarta och svårflirtade. 

 

Kan du ge exempel på typer av produkt? 

Under julhelgen säljer vi så mycket skinka i form av julskinka att vårt eget varumärke Ängla-

mark lanserar sin egen julskinka för enbart julen. Ett annat exempel är vårt egna varumärke 

Coop lanserar egna versioner av julmust och påskmust eftersom efterfrågan ökar så mycket. Och 

detta lönar sig. 

 

Tack så mycket för din tid. 

Tack själv, och lycka till. 

 

 

  



 III 

 

Intervju 2 
Namn: Anna Hedström 

Titel: Informatör på ICA 

Tid & Plats: 2011-04-19, Stockholm 

 

När är era försäljningstoppar? 

Högtider är störst, Jul, påsk & Midsommar. Lösgodisförsäljningen går upp så att 20% av den 

totala  lösgodisförsäljningen sker under påskveckan. Finns även veckocykler. Torsdagar märks 

det att det börjar gå upp, speciellt på våra stormarknader. 

 

Vilken högtid är störst? 

Det kan jag inte svara på, där får jag återkomma om det går.  

 

Vad anser du/ om säsongsbetonade produkter? 

De allra flesta produkter som vi har som har säsongsklingande namn är inte våra egna. Men 

många av de varumärken vi arbetar med har sådana. Några som vi använder oss av är julskinka 

och julmust. 

 

Hur hanterar ni att produkter som är säsongsbetonade blir kvar efter säsongen är över? 

 Handlarna rear ut produkterna annars så är de duktigare på att beräkna produkter. De vet att 

några butiker har en kyl för hemlösa att plocka i där utgångsdatumet börjar närma sig. 

 

Satsar ni medvetet på denna typ av produkt? 

Det skulle i så fall vara vår julmust och julskinka. 

 

Tack så mycket för hjälpen. 

Tack själv. Hej då och lycka till med arbetet. 

 


