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1. Inledning

Chipsens historia började för över 140 år sedan. De första chipsen sägs ha uppfunnits av en
amerikansk indian. En restauranggäst i Saratoga Spring i USA skulle beställa potatis till
middagen och eftersom han just återvänt från det mer sofistikerade livet i Paris med dess
lyxigare matvanor, ville han gärna ha potatisen tunnare skuren än den vanligt stekta.
Restaurangens kock, indianen George Crum, ville givetvis vara sin gäst till lags, så han skar
potatisen i lövtunna skivor och doppade dessa i en gryta med kokande olja. Några minuter
senare såg Crum att potatisskivorna var tillräckligt bruna och tog upp dem. Han lät fettet rinna
av och serverade dem heta och saltade. Historien förtäljer att gästen blev stomförtjust och från
den dagen fanns de tunna oljefriterade potatischipsen på ”Moon Lake House” meny. De blev
senare kända som Saratoga Chips - en ny potatisvariant. 1

Chips har inte bara blivit populärt i USA utan har fått ett starkt fotfäste som snacks över hela
världen. På den svenska chipsmarknaden finns idag en rad olika märken, smaker och
tillverkare, en av dem är företaget Laholmschips. Laholmchips är ett litet företag som
grundades 1994 i Halland. Laholmschips lade ner mycket arbete på kryddor, smaker, kvalité
och gav sin produkt namnet Gårdschips. Idag utgör en stor del av Laholmschips produktion
KRAV-märkta chips, vilket blivit företagets kännetecken på marknaden.

Vi kom i kontakt med Laholmschips via ”PackPlus-projektet”, som är ett samarbete mellan
Lunds Tekniska Högskola och Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet, samt en rad olika
mindre företag belägna i södra Sverige. Idén med ”PackPlus-projektet” är att studenter från
Lunds Universitet skall komma med nya idéer till företagen i fråga om ny förpackningsdesign
samt belysa företaget ur en företagsekonomisk synvinkel. Under de tio veckor som arbetet
pågått har vi haft kontakt med designstudenten Lena Beskorovajnaja på Lunds Tekniska
Högskola samt Laholmschips VD Bo Albjär.

1 http://www.olw.se 2001-05-23
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2. Bakgrund

2.1 Snacks och chipsmarknaden i Sverige

2.1.1 Definition och beskrivning av snacksmarknaden i Sverige2

Inom ramen för begreppet snacks avses potatischips, ostbågar, salta pinnar, majschips,
popcorn, jordnötter och andra smaksatta nötter. Snacksmarknaden i Sverige uppgick år 2000
till cirka 34 000 ton. I konsumentledet innebär det en omsättning på cirka 2,5 miljarder
kronor. De senaste fem åren har omsättningen ökat med 5-7 procent årligen. I Sverige
konsumeras varje år cirka 3,6 kilo snacks per person, vilket ur ett europeiskt perspektiv är
förhållandevis lite. I exempelvis Norge är konsumtionen årligen omkring 5,5 kilo per person.

Diagrammet nedan visar marknadsandelarna för de tre största aktörerna på snacksmarknaden.
Marknaden är uppdelad i dagligvaruhandeln d v s matbutiker och stormarknader, samt
servicebutiker, exempelvis Pressbyrån och ICA Express.

2.1.2 Chipsmarknaden i Sverige

Potatischips definieras enligt Statistiska Central Byrån, SCB: ”Potatis i tunna skivor, friterade
eller stekta, med eller utan salt eller kryddor, i lufttäta förpackningar och lämpliga för
omedelbar förtäring”3. Denna definition är också vad som avses med chips när det

2 Intervju med Christopher Skreil, inköpsansvarig på OLW, 2001-05-22
3 http://www.scb.se/databaser/makro/SaveShow.asp 2001-05-08
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förekommer i uppsatsen. Det finns idag traditionella chips och naturchips, skillnaden är att
potatisen som används till naturchips friteras med skalet på4. Chipsmarknaden består av både
traditionella chips och naturchips, de traditionella chipsen är klart dominerande på
marknaden. Chipsmarknaden i Sverige utgör cirka 50 procent av snacksmarknaden vilket
motsvarar en årskonsumtion på 15 000 ton chips5. Det motsvarar cirka 1,2 miljarder i
omsättning i konsumentledet6. Det kan nämnas att det krävs cirka 1 kilo potatis för att
tillverka en chipspåse på 175 gram7.

Nedan visas Sveriges produktion8 av chips samt import och export.

ÅR INHEMSK PROD (TON) IMPORT (TON) EXPORT (TON) TOTALT

1996 14085,7 860 1466 13479,7

1997 14730,5 1394 1300 14824,8

1998 14459,5 1266 1248 14477,5

1999 13676,5 1208 584 14300,5

Med totalt antal ton avses den totala mängden chips i Sverige d v s inhemsk produktion
adderat med nettoimporten. Med en totalkonsumtion på 14300,5 ton innebär det att i Sverige
konsumeras cirka 1,6 kilo chips per person och år.

Den svenska chipsmarknaden domineras av Estrella och OLW. Tillsammans har de nästan 70
procent av chipsmarknaden. Estrella hade 1999 en omsättning på cirka 704 miljoner kronor
och antalet anställda uppgick till 3399. Estrella ägs av ett dotterbolag till Philip Morris.

OLWs omsättning var 1999 knappt 700 miljoner kronor och antalet anställda uppgick till
22510. OLW tillverkar även naturchips under varumärket Svenska Naturchips. De erbjuder
numera också naturchips som är KRAV-märkta. OLW ägs sedan hösten 2000 av det åländska
företaget Ålandschips.

Proctor & Gamble har genom varumärket Pringles blivit den tredje största aktören på
snacksmarknaden.

När det gäller ”övriga tillverkare” finns bland annat Svenska Lantchips, ett familjeägt företag
som tillverkar naturchips11. De har cirka 20 anställda och omsätter cirka 20 miljoner kronor
per år12. Andra chipstillverkare är bland annat DIVA och Konsums eget varumärke Signum.
Det finns en rad olika förpackningsstorlekar på marknaden. De minsta påsarna är 40 gram och
Estrella har även en 100 grams påse. De vanligaste storlekarna på påsar är 175 eller 200 gram.

4 Intervju med VD Bo Albjär Laholmschips 2001-04-18
5 Intervju med Christopher Skreil, inköpsansvarig på OLW 2000-05-22
6 Ibid 2000-05-22
7 Intervju med VD Bo Albjär, Laholmschips 2001-04-18
8 http://www.scb.se/databaser/makro/SaveShow.asp 2001-05-23
9 http://www.estrella.se 2001-05-08
10 http://www.olw.se/index2.htm 2001-05-08
11 http://www.svenskalantchips.se 2001-05-08
12 http://www.kompass.se 2001-05-08
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OLW och Estrella har dessutom ”jumbo” påsar på 400 gram. Pringles förpackningsdesign
skiljer sig från övriga varumärken genom att chipsen förpackas i ett rör.

2.2 Företagsbeskrivning13 14

Laholmschips startades 1994 av tre potatisodlare som ville förädla sin egen potatis. Med
utrustning inköpt i USA och mycket arbete nedlagt på kryddor och smaker uppstod
varunamnet Gårdschips. Tyngdpunkten lades på försäljning i närområdet och i dagsläget har
företaget en produktion på ca 300 000 påsar/år, vilket innebär en omsättning på ca 6,5
miljoner kronor. Tilläggas bör att omsättningen har tredubblats sedan september 2000.

1999 bytte företaget ägare till Bo Albjär. Idag finns två anställda i fabriken, en sekreterare
som jobbar deltid och VD Bo Albjär som har huvudansvaret. Företaget arbetar mot målet att
tillverka "Världens godaste chips i Sveriges minsta chipsfabrik”. Laholmschips tillverkar
naturchips, vilket innebär att potatisen skivas och friteras med skalet på. Detta leder till att
fetthalten blir något lägre än vid chips som friteras utan skal. Målsättningen är att
Laholmschips produkter skall vara ett potatischips med en smakupplevelse utöver det vanliga.
Nyckelord för företagets profil är kvalité och miljömedvetenhet med en betoning på det
lantliga.

Den höga kvalitén skall göra Laholmschips till en attraktiv leverantör och Gårdschips till ett
naturligt val för den kräsne konsumenten. Företaget har lagt ned mycket tid och kraft på att ta
fram ett KRAV-godkänt potatischips med både potatis och olja från KRAV-godkända
produktioner. Laholmschips är ett av få företag som producerar KRAV-märkta chips på den
svenska marknaden. Gårdschips finns i fem olika smaker varav fyra uppfyller villkoren för
KRAV-godkända varor. Produkterna ger heller ingen negativ miljöpåverkan. Oljan återvinns
och blir bland annat tvål. Chips som inte klarar kvalitetskraven blir grismat och
förpackningarna återvinns.

Laholmschips har idag ett avtal med Kooperativa Förbundet vilket innebär att Gårdschips
skall finnas i KF-butikernas sortiment (Gröna Konsum, B&W, Robin Hood). De
privatanslutna butikerna är inte bundna av samma avtal. Laholmschips har även avtal med
Hemköp, vilket innefattar samtliga butiker. Hittills har spridningen av Gårdschips varit störst i
de lokala butikerna i Halland men chipsen har nu även fått större spridning i Skåne och övriga
Sverige, för närvarande finns Gårdschips från Skåne i söder till Dalarna i norr. De KRAV-
märkta Gårdschipsen säljs inte i Laholm utan där säljs bara de traditionellt odlade chipsen.
ICA har även varit intresserade av att ta in produkten i sitt sortiment, men Laholmschips
tvingades tacka nej på grund av bristande produktionskapacitet.

Laholmschips har lagt ut försäljningen på ett säljbolag i Uppsala. Det är säljbolaget som skött
förhandlingarna med KF och Hemköp. Säljarna har sedan tidigare erfarenhet från försäljning
av konkurrentprodukten Svenska Lantchips.

Laholmschips lokaler i Laholm är tämligen små, med ett litet kontor, två rum för produktion
och ett för lager. Företaget förbrukar 400 ton potatis årligen i produktionen, vilket kan
jämföras med Estrella som förbrukar samma kvantitet på en dag. Skulle Laholmschips

13 http://www.gardschips.com 2001-04-30
14 Intervju med VD Bo Albjär, Laholmschips 2001-04-18
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expandera innebär det att man måste utöka lokalerna eller flytta produktionen till nya lokaler.
Fler maskiner måste även köpas in. Med befintliga resurser kan företaget just nu inte
producera mer än vad de gör. VD Bo Albjär berättar att han står i valet mellan att sälja eller
att expandera verksamheten.

Priset för en påse Gårdschips är något högre än för de ledande varumärkena, Estrella och
OLW. För de KRAV-märkta chipsen blir priset dyrare, på grund av att potatisen och oljan är
dyrare att köpa in. VD Bo Albjär tror dock inte de kunder man vänder sig till är priskänsliga.
Albjär tror att företagets konsumenter tillhör ålderskategorin 20 år och äldre och är kunder
som vill ha hög kvalité. De kunder som köper KRAV-märkta chips är inte heller en
priskänslig grupp anser Bo Albjär. De vill ha produkten även om den är lite dyrare. Någon
konsumentundersökning har dock inte gjorts av företagets produkter.

Någon omfattande reklamkampanj har inte gjorts. I fjol genomfördes emellertid en
reklamsatsning som gick ut i TV4 i Halland. Följden blev att omsättningen ökade med
ungefär 30 procent i området. Dessutom har KF vid ett tillfälle haft Gårdschips som en av
deras medlemsrabatterade produkter. Det betyder att KF tog med Gårdschips i sitt postutskick
av medlemserbjudanden. Reklam i mindre skala görs när Bo Albjär reser runt till olika
konsumentmässor, däribland Skånemässan. På sådana mässor får besökarna tillfälle att
bekanta sig med produkten, provsmaka och även köpa med sig hem. Bo Albjär tycker att
konsumentmässor är ett bra tillfälle att visa upp Gårdschips då han direkt kan få positiv och
negativ respons från sina konsumenter.

2.3 Nulägesbeskrivning

Laholmschips står i dagsläget i startgroparna att utveckla en 75 grams förpackning och det är
här samarbetet med ”PackPlus-projektet” kommer in i bilden. Anledningen till konstruktionen
av en mindre påse är främst att Laholmschips tror att en ny konsumentgrupp kan nås via nya
distributionskanaler.
Laholmschips väljer mellan att behålla dagens design som används på 175 grams påsen och
bara förändra förpackningens funktion och konstruktion med hjälp designstudenten, Lena
Beskorovajnaja. Det andra alternativet är att låta göra en ny design på 75 grams påsen. På
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grund av den nya målgruppen och de tänkta distributionskanalerna som bensinstationer,
biografer, flygplan, tåg, båtar och automater, tror Laholmschips att det kommer att krävas en
tuffare framtoning. Nyckelorden för vad förpackningen förväntas kommunicera till
konsumenterna är; annorlunda, spontanitet, oplanerat, mobilt, ungdomligt, singel och
snabbt15.

Målgruppen Laholmschips har tänkt inrikta sig på är tonåringar, studerande och ”folk i
farten”. Bo Albjär anser att 75 grams påsen inte skall kosta mer än tio kronor.

2.4 Vad är KRAV? 16

Laholmschips producerar både KRAV-chips samt traditionella chips sorter. Vad innebär det
att producera en KRAV-märkt produkt?

KRAV står för kontrollföreningen för ekologisk odling. Den 21 februari 1985 bildas
Kontrollföreningen för Alternativ Odling, en ideell, politiskt och religiöst obunden förening.
Verksamhetsidén innebär att verka för en hållbar utveckling genom att ta fram regler för
ekologisk produktion, kontrollera att de efterlevs och informera om KRAV-märket. KRAVs
namn och märke är idag ett registrerat varumärke.

KRAV är en ekonomisk förening med 27 rikstäckande medlemsorganisationer, med placering
i Uppsala, där de anställda arbetar för att ge service och information till anslutna och andra
grupper, samt handläggning av kontrollen, ekonomi och regelfrågor.

KRAV-märket är ett välkänt miljömärke. Det kännetecknar bland annat att produktionen sker
utan kemiska bekämpningsmedel och utan konstgödsel, att husdjur behandlas väl och får
vistas ute i det fria och att inga genmodifierade organismer (GMO) får förekomma i
produktionen. KRAV-märket sitter på livsmedel, produktionshjälpmedel (t ex blomjord) och
textilier som är ekologiskt producerade. KRAV kontrollerar både växtodling, djurhållning och
förädling, distribution, fiskodling, biodling, vildväxande bär och svamp, import, butiker och
restauranger. För att upprätthålla förtroendet på KRAV-märket kontrolleras samtliga KRAV-
anslutna minst en gång om året av kontrollanter.

15 Lena Beskorovajnaja designgenomgång 2001-03-15
16 http://www.krav.se 2001-05-20
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Ekologiska produkter är en växande marknad med en tillväxttakt på 20-30 procent
per år i Sverige. Det finns ett ökat intresse inte bara i Sverige utan inom hela EU. Sverige,
Finland och Österrike ligger dock i topp vad gäller procentuell andel av åkerarealen som
används för ekologisk produktion. 17

Allt tyder på att den ekologiska produktionen kommer att fortsätta att öka i takt med att
konsumenternas efterfrågan på ekologiska livsmedel ökar. En av de viktigaste uppgifterna i
KRAVs verksamhet är att utveckla de svenska reglerna för ekologisk produktion.

Detta regelverk är ett sätt att påverka utvecklingen av ekologisk produktion. Reglerna ska
vara möjliga att leva upp till och är så kallade minimiregler, vilket innebär att kompromisser
har gjorts gentemot en tänkt idealsituation. Reglerna ändras när nya förutsättningar gör det
möjligt och dessa förändringar av reglerna görs var tredje år. Själva beslutet om
förändringarna fattas av KRAVs styrelse.

2.4.1 Hur påverkas miljön av KRAV?

KRAV produkterna är något dyrare än vad de traditionellt odlade produkter är.
Ser vi till Laholmschips så kostar i regel en påse KRAV-märkta Gårdschips i butikerna cirka
23 kr medan en vanlig påse Gårdschips kostar ca 19 kronor. KRAV har ställt upp en rad
punkter på hur deras regler och odlare påverkar miljön på ett positivt sätt. Främst för att få
konsumenter att förstå att det kostar mer att odla ekologiskt och därigenom betala ett högre
pris.

A. Vatten
När en konsument handlar KRAV-märkt slipper människor, djur och växter att utsättas för
bekämpningsmedel. Idag vet forskarna att bekämpningsmedel som kommer ut i naturen kan
ge växter och djur nedsatt fruktsamhet, rubbad ämnesomsättning, försämrad fröbildning med
mera.

17 Hans E Holmberg Konsumentundersökning om ekologiskaprodukter/KRAV 1999
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B. Mångfalden
Bönderna sprutar framför allt mot ogräs, men också mot insekter och skadesvampar. Ogräsen
påverkas givetvis av ogräsmedlen, men även djurlivet och annan flora. Mångfalden av liv blir
större i det ekologiska lantbruket.

C. GMO
En annan oro man kan ha för arternas utveckling och överlevnad är att genmodifierade
organismer (GMO) sprids ut i naturen. Idag vet ingen vad det kan leda till. De ekologiska
lantbrukarna använder därför inte GMO i sin produktion.

D. Övergödningen
KRAV arbetar för att minska utsläppen av gödningsmedel i lantbruket, för att bland annat
hindra algblomning i övergödda hav.

E. Energibesparing
En orsak till energibesparingen, genom att handla KRAV, är att man slipper de stora mängder
energi som går åt för att framställa och transportera konstgödselkväve. En annan orsak är att
ekologiska djur äter en mindre mängd industriförädlat foder som kräver stora insatser av
energi. Tyvärr kan de här energivinsterna ibland gå förlorade om de KRAV-märkta
produkterna transporteras lång väg.

F. Bevara bördigheten
Ekologisk odling bygger på att man tillför kreatursgödsel eller andra mullbildande material.
Man odlar också mer klöver och gräs som stabiliserar jorden och ger mull.
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3. Syfte

Laholmschips överväger att expandera verksamheten men saknar kunskap om sina kunder
och chipskonsumenter i allmänhet. Syftet med uppsatsen är att beskriva Laholmschips
marknad för företagets produkt - en chipspåse på 175 gram. Dessutom görs en utvärdering av
Laholmschips expansionsmöjligheter, dels med en ny 75 grams påse med eventuellt förändrad
design men vi kommer även att studera möjligheten att expandera med den nuvarande
produkten.

3.1 Problemformulering

3.1.1 Inledande diskussion till problemformulering

Laholmschips har funnits i drygt sju år och under denna tid har det inte studerats vilka kunder
som köper deras chips. 1998 lanserades KRAV-chips och frågan är om samma personer som
köpt Gårdschips tidigare är samma som köper de ”nya” KRAV-märkta chipsen. Kanske har
ett nytt upptagningssegment av kunder tillkommit via de nya chipsen? Olika
marknadsföringsåtgärder kan leda till ökad lönsamhet för företaget genom att rikta fokus mot
företaget och dess produkt/produkter. Ett grundkrav för att kunna genomföra en
marknadsföringskampanj är att företaget är medvetet om vilka som köper företagets produkter
d v s kunderna. Vad som krävs av företaget innan en sådan process startar är att kunderna
identifieras utifrån ett visst antal variabler18. I vilken ålder är de som köper chipsen? Vid
vilka tillfällen äts/köps chipsen? Är den en produkt som ofta inhandlas impulsmässigt eller
planeras inköpen väl? Kort och väldigt generaliserat, vilka sorts människor köper chips?

Nu när Laholmschips avser att lansera en helt ny påse på marknaden (en påse på 75 gram)
dyker genast problematiken upp huruvida denna påse vänder sig till samma målgrupp som
tidigare eller uppstår ett nytt kundsegment för företaget. De tänkta distributionskanalerna
(biografer och bensinstationer etc.) har kanske helt andra kunder än Gröna Konsum och
Hemköp, där Gårdschips huvudsakligen säljs idag. Kanske är skillnaden så stor mellan de
olika kundgrupperna att en ny identitet på de mindre förpackningarna inte påverkar
försäljningen av de stora påsarna? Laholmschips har klart uttryckt att de har förhoppningar på
att den nya mindre förpackningen ska kunna förmedla något annat än vad de traditionella
påsarna gör idag. Förhoppningen är att den mindre påsen även ska kunna slå sig in på
"mellanmålsmarknaden”. Diskussion om olika målgrupper dyker även upp rörande denna
fråga. Kan ett litet nischföretag som Laholmschips ha två målgrupper och två helt olika
förpackningar för samma produkt men ändå lyckas med att tillfredsställa båda utan att någon
av förpackningsidentiteterna påverkar den andre negativt?

18 Kotler et al, Principles of Marketing, 1999 sid 229
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3.2 Problemställning

Nedan presenteras uppsatsens frågeställningar

• Avsikten är att förklara och visa vilka Laholmchips konsumenter är och ta reda på
deras avsikter om åsikter produkterna. Vi vill inom ramen för uppsatsen undersöka
vad det är som tilltalar respektive inte tilltalar konsumenterna när det gäller påsens
design, varumärkets utformning och vilka argument det finns för Gårdschips gentemot
andra varumärken.

• Är konsumenterna intresserade av en chipspåse i formatet 75 gram? Skulle
konsumenterna kunna tänka sig att äta chips vid andra tillfällen om det fanns en
mindre påse? Vilka är de konsumenter som visar intresse för den lilla påsen?

• Laholmschips förhoppning är att den nya mindre påsen skall attrahera nya kunder.
Finns det eventuellt risker med att lansera en påse på 75 gram med en annan grafisk
design än dagens 175 grams påse. Är det möjligt att med den mindre påsen nå andra
marknader och målgrupper via exempelvis distributionskanaler som SAS, SJ, ICA
EXPRESS och SF?

Vår tanke är att försöka förklara och visa på vilka skillnader det finns på marknaden för
Laholmschips. Förhoppningen är att vårt kunskapsbidrag skall öka medvetenheten hos
företaget om marknaden de agerar på. Genom ökad kunskap om marknaden de agerar på kan
marknadsföringsåtgärderna bli mer riktade och förhoppningsvis ge ett positivt resultat för
företaget. Ökad kunskap om Laholmschips kunder och chipskonsumenter kan utgöra en grund
för en framtida strategi för företaget.
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4. Metod

Detta kapitel kommer att redogöra för den metod och angreppssätt som har använts i
uppsatsen. Uppsatsens syfte har styrt vårt val av metod. Syftet är som tidigare nämnts att
beskriva Laholmschips marknad och utveckla en kundprofil. En kvalitativ metod i form av
individuella djupintervjuer har legat till grund för den kvantitativa undersökningen. Den
kvantitativa metoden är en enkät konstruerad utifrån resultatet från djupintervjuerna.

Metodvalet för att studera Laholmschips möjligheter till expansion har varit intervjuer med
företrädare för olika distributionskanaler samt en intervju med en varumärkesexpert.

4.1 Kvalitativ metod

Undersökningen inleddes med individuella djupintervjuer. Anledningen till att valet föll på
just denna metod var att syftet är att kartlägga chipskonsumenternas beteende och tankar. Vid
en djupintervju skapas en relation mellan intervjuare och respondent som är svår att uppnå på
något annat sätt. Resultaten får ett större djup och en bredd som kan leda till helt nya insikter
om konsumentbeteende och köpbeslutsprocessen. Individuella djupintervjuer kan vara
”nondirective”19 eller ”semistructured”20. ”Nondirective” innebär att respondenten får full
frihet att svara och berätta inom ramarna för ämnet. Det är viktigt att som intervjuare skapa en
avslappnad stämning och även att avbryta och leda respondenten tillbaka till ämnet på ett
naturligt sätt om man märker att diskussionen är på väg åt fel håll. Individuella djupintervjuer
kan även vara ”semistructured” som nämndes tidigare, då försöker intervjuaren täcka en
specifik lista över ämnen eller områden. Vi valde att använda oss av ”semistructed-tekniken”
och skapade ett formulär med frågor och stolpar som fungerade som mall. Formuläret var
konstruerat med hjälp av ”laddering”21-tekniken. Detta innebär att frågorna först berörde
produktegenskaper för att sen övergå till respondentens individuella åsikter. Med detta
tillvägagångssätt är det möjligt att ta del av respondenternas funderingar och avsikter på ett
för uppgiften bra sätt.

25 stycken djupintervjuer genomfördes med individer i åldersintervallet 21–65. Fördelningen
mellan könen var tämligen jämn. Individerna hade olika bakgrund och erfarenheter. Denna
spridning var viktig då resultaten från de kvalitativa intervjuerna skulle leda till en
konstruktion av en enkät. Vi ville veta så mycket som möjligt så att enkäten fick den
omfattning och bredd vi önskade. Intervjuerna varade cirka 30 minuter. Då många intervjuer
genomfördes under dagtid fann vi att det var så mycket tid våra respondenter kunde ge oss
utan känna sig stressade. Resultaten av undersökningen kan förutom stress bland annat
påverkas av hur väl respondenten och intervjuaren samspelar, hur intervjuaren ställer sina
frågor och vilka frågor som ställts22.

19 Kumar et al Essentials of marketing research, 1999, sid. 199
20 Ibid sid. 199
21 Ibid sid. 200
22 Ibid sid. 234
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4.2 Kvantitativ metod

För att konstruera enkäten sammanställdes resultaten från djupintervjuerna och ytterligare
diskussioner fördes med VD Bo Albjär. Detta för att täcka de rätta områdena och vara säkra
på att kunna kartlägga konsumenterna och deras konsumentbeteende.

Enkäten delades ut i Lund, Laholm, Malmö och Stockholm efter diskussion med Bo Albjär.
Cirka 50 stycken enkäter delades ut i var stad. Valet föll på dessa städer av olika anledningar.
I Lund delades enkäten ut i tron att populationen i staden är miljömedveten och intresset för
KRAV-märkta produkter är relativt stort. I Laholm delades enkäten ut för att studera
hemmamarknaden. Malmö togs med för att det är en stor stad med en varierande population.
Stockholm är en viktig marknad för Laholmschips och enligt Bo Albjär är intresset för
KRAV-produkter stort i Stockholm.

Enkäten23 bestod av både öppna och slutna frågor. De öppna frågorna var konstruerades för
att respondenten skulle ges möjlighet att lämna ett mer personligt svar och det var även svårt
att på förhand konstruera svarsalternativ till dessa frågor. De slutna frågorna bestod av, ja och
nej frågor samt skalfrågor. Skalan som användes var en semantisk differentialskala24 med
motsatta adjektiv på var sida och en sjugradigskala däremellan. Denna skala är lämplig att
använda för att mäta konsumenters attityder, åsikter och värderingar om en specifik fråga eller
påstående. Respondenten har möjligheten att rangordna sina åsikter och värderingar på den
sjugradiga skalan. Längst till vänster respektive till höger motsvaras av var sin motsats
exempelvis ej miljömedveten – miljömedveten. Skalan ger möjlighet till mer säkra och
informationsrika mätningar än att bara låta respondenten ange ja eller nej.

Vidare testades enkäten på ett par testpersoner för att se om frågorna kom i rätt ordning, om
frågorna var korrekt formulerade, lätta att förstå och för att undersöka om för svåra eller
mångtydiga ord använts. Det gjordes en prövning av frågorna för att se om det var en lämplig
variation av öppna, slutna och skalfrågorna. Enkäten korrigerades utifrån de kommentarer
som framkom av testintervjuerna. Dock uppstod ett par komplikationer så som att en felvänd
skala inte korrigerades, samt avsaknad av frågor som tog fram demografisk data, till exempel
civilstånd, yrke och fritidsintressen. I efterhand upptäcktes att sådana data kanske hade givit
en mer detaljerad kundprofil.

Vid utdelandet av enkäten fick intervjupersonerna se en påse från Gårdschips som
respondenterna fick studera och använda som utgångspunkt för bedömning av designen och
varumärket.

4.3 Konfidensintervall25

Den kvantitativa undersökningen har delvis sammanställts genom beräkning av medelvärde
för den semantiska differentialskalan. Vid tolkningen av den sjugradiga differentialskalan har
talet fyra använts som neutralvärde och utgångspunkt för att avgöra huruvida respondenten
tagit ställning för endera påstående. För att säkerställa medelvärdet har ett 95 procentigt

23 Bilaga nr 10.2
24 Kumar et al, Essentials of marketing research, sid. 287 f
25 Körner S Statistisk slutledning, 1985, sid. 54 f
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konfidensintervall beräknats för respektive medelvärde. Genom detta är det möjligt att med
95 procentig säkerhet fastställa om det beräknade medelvärdet kan påstås peka åt någon
riktning d v s om det beräknade medelvärdet är mindre eller större än det neutrala värdet fyra.
För att beräkna medelvärdet har följande formel använts.
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4.4 Primärdata26

Vid genomförande av en undersökning kan insamlad information vara av två slag; primärdata
och sekundärdata. Primärdata är information som ännu inte finns insamlad och därför måste
samlas in och bearbetas. Det finns huvudsakligen två sätt att inhämta primärdata på; intervjuer
och enkäter. Vilket sätt man använder sig a beror på syftets karaktär, resurstillgången, antalet
observationer man vill göra, vad för sorts uppgifter man vill komma åt, med mera. Primärdata
som insamlats i uppsatsen är: 25 stycken djupintervjuer, 212 personer i enkätundersökningen
samt intervjuer med experter och andra företrädare för chipsmarknaden.

4.5 Sekundärdata27

Sekundärdata består av information och data som redan blivit bearbetad och dokumenterad.
Fördelen med sekundärdata framför primärdata är att det är betydligt billigare att införskaffa
eftersom allt förarbete redan är utfört Efter att data blivit insamlat och kodifierat av den
utredaren som samlat in det övergår det att bli sekundärdata för andra som vill ta del av
informationen.

Ett problem med sekundärdata är att inte alltid är anpassat för de exakta frågeställningar man
själv är intresserade av. Det kan vara svårt att värdera kvaliteten hos de sekundärdata man får
fram. Framför allt får man vara försiktig med användandet av internet som sekundärdata där
det inte finns några krav på kvalitet och exakthet.

Sekundärdata som använts i denna uppsats är främst besök på företags hemsidor och
vetenskapliga rapporter.

26 Dahmström, Från datainsamling till rapport, 2000, sid 59 f
27 Eriksson, Wiedersheim-Paul, Att utreda, forska och rapportera,1997, sid 72
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4.6 Validitet

Validitet har att göra med om huruvida undersökningen mäter det som avses att mäta 28, d v s
om enkäten ger en rättvisande bild av konsumentbeteendet hos chipskonsumenter. Ger
djupintervjuer, enkätundersökning och expertintervjuer svar på de frågor som ställs i syfte och
problemformulering.

Validitetsbegreppet brukar delas in i inre och yttre validitet. Inre validitet innebär hur det som
avses att mäta definieras, d v s är gruppen som "Känner till Gårdschips" en representativ bild
av Laholmschips kunder. Vi valde att fråga respondenterna om de Kände till Gårdschips
respektive om de ej kände till och om de smakat produkten. Anledningen till detta är att
Laholmschips är ett litet företag och vars produkter ansågs ha låg varumärkeskännedom.
Därför gjordes bedömningen att fler viktiga synpunkter kunde erhållas än om frågan istället
formulerats "Köper ni Gårdschips". Enligt vår åsikt kan det vara ett glapp mellan de som
"känner till Gårdschips" och de som de facto köper Gårdschips.

Yttre validitet handlar om det finns en överensstämmelse mellan verkligheten och det resultat
som undersökningen ger. 29 Det kan kopplas till huruvida resultaten ifrån djupintervjuer och
enkätundersökning stämmer överens med den faktiska verkligheten.

4.7 Reliabilitet 30

Reliabilitet i en undersökning avser graden av tillförlitlighet i mätningarna

Låg reliabilitet har en undersökning om den inte är replikerbar. Det går inte att uppnå samma
resultat med samma person eller population. Låg reliabilitet kan orsakas av följande faktorer:

• Skillnader i föränderliga egenskaper hos individen som kan påverka
mätvärden.

• Variationer i sättet att fråga mellan olika intervjupersoner. Beroende på hur
man är klädd, hur man betonar orden med mera kan inverka på hur
respondenten svarar.

• Slumpfaktorer. Om en respondent gissat på en del frågor finns risken att en
upprepad undersökning kommer leda till annorlunda resultat.

Det finns tre förklaringar som i korthet beskriver skillnaden mellan validitet och reliabilitet

• God reliabilitet är ingen garanti för god validitet
• Låg reliabilitet innebär låg validitet
• God reliabilitet är ett måste för god validitet

28 Ibid sid. 38
29 Kumar et al, Essentials of marketing research, sid. 353
30 Lekvall et al, Information för marknadsföringsbeslut, 1993, sid. 213 f
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Hur är då reliabiliteten och validiteten i denna uppsats och i våra mätningar? Frågan är i
vilken utsträckning dessa resultat kan ge samma resultat om undersökningen upprepas, givet
att samma angreppssätt används. Risken med att vissa respondenter missuppfattat frågor i
enkäten och tolkat dem annorlunda utifrån det syftet finns givetvis. Reliabiliteten påverkas
givetvis av detta faktum, som en följd av detta påverkas även validiteten negativt det vill säga
den blir sämre. För att minimera denna risk för feltolkning av frågorna i enkäten fanns vi
alltid närvarande för att förklara frågans innebörd för respondenten om denne kände sig
villrådig över frågans formulering.

För att öka reliabiliteten vid våra undersökningar och inte få ett snedvridet urval valde vi att
utföra undersökningen på olika geografiska platser. Detta för att undgå lokala avvikelser i
fråga om attityd och inställning hos respondenterna som annars kunnat snedvrida hela
undersökningen om vi bara valt en enskild plats för våra undersökningar. Enkäter har delats ut
i centrum i de olika städerna samt vid olika köpcentra. För att undvika att få en viss sorts
kategori människor är enkäten utförd på olika ställen i de olika städerna vid olika tidpunkter.
Vidare försökte vi få så stor åldersspridning som möjligt för att få med en stor variation som
möjligt i undersökningen.

För att säkerhetsställa de resultat vi samlat in har ett 95 procentigt konfidensintervall
beräknats på vissa delar av materialet. Genom att öka den statistiska säkerheten ökar också
reliabiliteten att våra resultat av mätningarna är rättvisande.

4.8 Teoretisk referensram

Resultatet från den kvalitativa och kvantitativa undersökningen kommer att tolkas och
analyseras med hjälp av en teoretisk referensram. Vilken innefattar positionerings-,
produktlivscykelteori samt teorier som förklarar perception, motivation och attityder.

Den teoretiska referensramen bygger vidare på teorier som används för att förklara
Laholmschips expansionsmöjligheter. Det är teorier om relationsföring och
varumärkesidentitet.
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5. Teori

5.1 Inledning

I detta kapitel redogörs för de olika teorier som undersökningen och analysen är baserad på.
Ett flödesschema är konstruerat för att ge en tydligare överblick över de olika delar som tas
upp. Flödesschema återkommer även i analysen.

5.2 Positionering

Produktpositionering kan definieras utifrån var en produkt i förhållande till andra produkter
befinner sig i en människas medvetande. Det vill säga hur konsumenterna uppfattar produkten
i förhållande till konkurrerande varumärken. 31

Konsumenter får varje dag en stor mängd information om nya produkter och tjänster, det är
omöjligt att göra omfattande produktundersökningar vid varje inköp. För att underlätta
köpbeslut delar konsumenten in produkter i olika kategorier, de ger tjänster, produkter,
märken och företag olika positioner. Vilken position beror på perception, intryck och känslor
som konsumenten har gentemot produkten eller tjänsten jämfört med konkurrerande märken.

Konsumenter ger produkter en position i sitt medvetande med eller utan hjälp av reklam.
Marknadsförare kan emellertid planera en marknadsföringsstrategi, med en önskan om att
deras produkt skall få en viss position.

För ett företag är det vikigt att visa att deras produkt eller tjänst är bättre än konkurrenternas.
Konsumenter väljer givetvis den produkt som ger dem bäst värde och kvalité, det vill säga
bäst fördelar jämfört med övriga märken. För att ha ett övertag gentemot konkurrenterna
måste företag inta en position där de kan erbjuda ett lägre pris eller en produkt med bättre

31 Kotler et al, Principles of Marketing, 1999 sid 444

Positionering Produktlivscykeln
Kundprofil
-Perception
-Motivation
-Attityd

Relations
marknadsföring

Varumärkes
identitet
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fördelar, vilket ger anledning till en högre prissättning. Detta kallas relativa
konkurrensfördelar32.
Det är även viktigt att erbjuda konsumenterna något annorlunda för att differentiera sig mot
konkurrenterna. Inte alla företag kan hitta något att differentiera sig inom den nisch som de
verkar, inom vissa branscher är det svårare än andra. ”The Boston Consulting group” har
konstruerat fyra olika industrigrupper baserat på möjligheten till att nå relativa
konkurrensfördelar. 33

1. ”Volume industry” En industri som karakteriseras av få möjligheter till att skapa relativa
konkurrens fördelar, men varje fördel är stor och ger en omfattande lönsamhet.

2. ”Stalemate industry” En industri som producerar förbrukningsvaror och karakteriseras av
ett antal olika möjligheter till att nå relativa konkurrensfördelar, fördelarna är emellertid
tämligen små.

3. ”Fragmented industry” En industri med stora möjligheter till att nå relativa
konkurrensfördelar, men varje möjlighet är tämligen små.

4. ”Specialized industry” En industri där det finns fler möjligheter till att nå relativa
konkurrensfördelar, de är stora och ger god lönsamhet.

För att differentiera sig från konkurrenterna kan ett företag inta även en nisch position på
markanden. Detta innebär att företaget riktar sig mot ett litet mer specificerat
markandssegment.34

5.3 Produktlivscykeln 35

När en ny produkt lanseras, så vill producenterna att den skall finnas kvar på marknaden så
länge som möjligt som en lönsam produkt. Företag kan inte förvänta sig att deras produkt för
alltid kommer att existera på marknaden, men önskvärt är att göra en vinst som täcker
kostnaderna, ansträngningar och risker som uppkom när produkten lanserades.

En produkt går igenom olika stadier, för att eventuellt tillslut försvinna. Exakt hur dessa
stadier utformar sig kan företag ej förutsäga i förväg. Produktens olika stadier kan beskrivas
med hjälp av en ”Produktlivscykel (PLC)”. Det vill säga en produkts försäljningskvot och
vinst över dess livslängd.
Produktlivscykeln är uppdelad i fem olika distinkta stadier;

1. Produktutvecklingsfasen inleds när ett företag finner och utformar en ny produkt idé. Under
detta stadium är försäljningen noll och kostnaderna relativt höga.

32 Ibid sid 434
33 Ibid sid 435
34 Ibid sid 381
35 Ibid sid 627
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2. Introduktionsfasen är en fas där produkten introduceras på marknaden, men försäljnings
siffrorna är ännu tämligen låga. Ingen vinst görs då kostnaderna för produktintroduktionen är
så omfattande.

3. Tillväxtfasen är en period med snabb produktacceptans på marknaden och tilltagande vinst.

4. Mognadsfasen är ett stadie där försäljningstillväxten börjar gå ner, därför att produkten har
fått acceptans av majoriteten av potentiella köpare. Vinsten är jämn eller avtagande på grund
av ökade marknadsåtgärder för att försvara produkten från eventuella konkurrenter.

5. Nedgångsfasen är en fas där försäljningen börjar avta och vinsten minskar.

Figur 5.3.1 Produktlivscykeln, Kotler et al, 1999 sid 627

Det bör påpekas att alla produkter inte följer denna S-formade livscykel. Vissa produkter får
snabb acceptans och kanske försvinner efter en kort tid, medan andra når nedgångsfasen för
att sedan återvända till tillväxtfasen med hjälp av starka marknadsföringsåtgärder.

5.4 Kundprofil 36

För att utveckla marknadsstrategier måste marknadsförare/företagare först förstå marknaden.
En stor del av detta är att förstå konsumentmarknaden. Konsumenterna kan ej ses som en stor
grupp människor med samma tankar och handlande. Konsumenterna varierar i ålder, kön,
inkomst, utbildning, civiltillstånd, smak och åsikter.

De bakomliggande faktorer som påverkar en individs beteende i olika situationer kan vara
demografiska eller psykografiska. Demografisk data så som kön, ålder, civiltillstånd,

36 Ibid sid. 264
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utbildning och yrke är tämligen lätta att få fram vid undersökningar37. De psykografiska
uppgifterna är svårare att nå, och kräver djupintervjuer för att kartlägga.

En marknadsförare måste förstå vem det är som köper företagets produkt eller tjänst. En
kundprofil kan tas fram med hjälp av de teoretiska begreppen perception, motivation och
attityder.

5.4.1 Perception

Processen att transformera rådata till färdiga impulser i hjärnan kan benämnas perception.
Vilket har att göra med att viss information bearbetas av hjärnan medan annan information
eller data passerar utan att vi reflekterar över det38. En del information kan lägga sig i vårt
undermedvetna. I vårt medvetna finns det bara en del information lagrad.

Perception definieras på följande vis: ”Perception är processen hur stimuli väljs, organiseras
och tolkas” 39. Vad är då stimuli för något? Allting som finns i vår omgivning kan anses vara
stimuli: lukt, smak, ljud och synintryck.

Perceptionsprocessen delas in i tre steg. Det första steget kallas ”exposure” och hänvisar till
den omedelbara responsen av våra stimulimottagare (ögon, öron mun fingrar). En omedelbar
och kanske helt automatisk reaktion sker. Ingen bearbetning, organisering eller selektion av
information behövs för att åstadkomma denna reaktion.

Nästa steg i processen är ”attention”. ”Attention” hänvisar till hur och om en individ
uppmärksammar ett visst stimuli. Konsumenter exponeras dagligen för många olika produkt-
och reklamstimulin. Därför försöker många företag att genom udda reklam och design få
konsumenterna att uppmärksamma deras produkter, det blir allt viktigare att sticka ut ur
mängden.

Det tredje och sista steget är ”interpretation”. Vad som tolkas och hur det tolkas beror på
individens personlighet, till exempel individens värderingar och attityder.

5.4.2 Motivation 40

För att förstå motivationen måste man veta varför konsumenterna agerar som de gör. Detta
kan förklaras med hjälp av den så kallade motivationsprocessen.
Den så kallade ”drive theory” fokuserar på konsumentens biologiska behov, exempelvis
hunger. Detta tillstånd aktiverar ett målorienterat beteende, som i detta fall är att stilla
hungern.

En annan teori som kan förklara konsumentens motivation är ”expectancy theory”.

37 Solomon et al, Consumer beaviour- a European perspective, 1999 sid 11
38 Ibid sid. 40
39 Ibid sid. 40
40 Ibid sid. 89 ff



Laholmschips – Ur ett marknadsföringsperspektiv

22

Motivation förklaras snarare av kognitiva faktorer än biologiska. Konsumenten väljer en
produkt för att han/hon förväntar sig att detta val skall medföra positiva konsekvenser,
individen agerar för att nå ett visst sluttillstånd, t.ex köper en Mercedes för den prestige den
ger.

5.4.3 Attityd

En attityd definieras som en varaktig, generell utvärdering av människor, objekt och
värderingar41. Allt en individ kan ha åsikter om, en produkt eller något mer abstrakt som en
värdering, kallas attitydobjekt.

Begreppet attityd kan delas in i tre komponenter. Den första är ”affect” och den refererar till
vad en person tycker och känner för ett visst objekt. Den andra komponenten är ”behavoiur”.
Hur en person avser att agera utifrån sin inställning till attitydobjektet. Den tredje och sista
komponenten är ”cognition”. En persons föreställningar om ett objekt. 42

Lågengagemang (Low-involvement)43 innebär att konsumenten insamlar minimalt med
information innan själva inköpet av produkten och visar endast ett svagt intresse för
attitydobjektet. Konsumenten föredrar inte heller något speciellt varumärke, utan agerar på
basis av begränsad kunskap och utvärderar produkten eller tjänsten efter konsumtionstillfället.
Genom så kallad ”behavioural learning” skapas en attityd till produkten, antingen har
konsument bra eller dåliga erfarenheter och gör sedan en bedömning utifrån detta. Det är
viktigt för företaget att veta om deras produkt/er tillhör en lågengagemangskategori då det
annars kan läggas onödigt mycket pengar på kommunikation till konsumenterna som sedan
inte utvärderas. Lågengagemangsprodukterna tenderar att locka konsumenterna väl inne i
butikerna, lämpliga åtgärder är att vid inköpstillfället locka med någon form av stimuli på
plats istället för att satsa på komplex produkt/varumärkesinformation. Denna paradox kan
beskrivas så här "the less important the product is to consumers, the more important are many
of the marketing stimuli (e.g. packages, jingels ) that must be devised to sell it." 44

5.5 Relationsmarknadsföring

5.5.1 Relationen mellan leverantör och kund45

Den klassiska dyaden är en tvåpartsrelation som består av den som säljer något och den som
köper något. Den kan kallas för marknadsföringens moderrelation. Kund definieras här som
externkund och säljare som leverantör, det vill säga det säljande företaget. Långsiktiga och
stabila relationer till kunderna skall komma i centrum. "Skälet till att satsa på existerande
kunder är att man alltmer ser kunden som företagets knappa resurs." 46 ”Zero defects” är ett

41 Ibid sid.121
42 Ibid sid. 123
43 Ibid sid. 124 f
44 Ibid sid. 125
45 Gummesson E, Relationsmarknadsföring: från 4P till 30 R, 1998 sid 45 ff.
46 Ibid sid. 46
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begrepp som betonar relationen till existerande kunder. ”Zero defects” (nollfels) strategin
menar att företaget alltid skall sträva efter att uppnå hundra procentig kvalitet på sina
produkter. I relationsmarknadsföring innebär detta att företagets relationer till sina
leverantörer skall skötas mycket noggrant, för att minska antalet avhoppare och öka
samarbetsviljan.

Lönsamheten är en viktig fråga i sammanhanget. Är det lönsamt att upprätthålla
kundrelationen? Eftersom det är relativt dyrt att skaffa nya kunder bör de existerande
kunderna utvärderas med största noggrannhet. Viktigt i relationen mellan leverantören och
kunden är löften som måste infrias för att relationen skall bli bestående. Att kunna lita på
varandra är ytterst väsentligt. Vissa företag föredrar personlig kontakt där människan spelar
huvudrollen medan andra företag nöjer sig med att skicka avtal och andra viktiga handlingar
mellan sig. För mindre företag kan dessa relationer vara ett mål i sig.

5.5.2 Kundrelationer via marknadsförare på heltid och marknadsförare på deltid 47

Marknadsföring kan ha flera olika funktioner i olika företag. Ibland sprids
marknadsfunktionen till alla avdelningar och genomsyrar hela organisationen och ibland finns
det inte ens en marknadsavdelning. Två typer av marknadsförare kan definieras
marknadsförare på heltid och marknadsförare på deltid. Marknadsförare på heltid är de som är
anställda eller på annat sätt engagerade för att arbeta med företagets marknadsföring och
försäljning. Marknadsförare på deltid är övriga anställda i företaget och dess omvärld som
påverkar företagets marknadsföring. Att dela in marknadsförare i dessa två kategorier
legitimerar påståendet att varje medarbetare påverkar kundrelationerna. En VD är både deltids
och heltids marknadsförare. Heltid när VD:n sitter i exempelvis avtalsförhandlingar och
deltid när VD:n är ute och träffar kunder.

Säljare är en typ av deltidsmarknadsförare, de bygger relationer till kunderna på ett helt annat
sätt än de som till exempel jobbar heltid på en marknadsavdelning.

Externa marknadsförare på deltid kan även vara kunderna. De är företagets viktigaste
marknadsförare. Leverantörer och före detta anställda har egna omdömen och sprider
information om företaget till andra och är därför också en form av externa
deltidsmarknadsförare. Bra med dessa är att de jobbar gratis för företaget, vilket gör det extra
viktigt med goda relationer till kunder, anställda och leverantörer.

5.5.3 Personliga relationer och sociala nätverk48

Av stor vikt för företagsledning, marknadsavdelning och säljare är bildandet och
underhållandet av sociala nätverk. Sociala nätverk kan ibland till och med vara viktigare än
professionell kompetens. Vänskaps- och familjebaserade nätverk har stor stabilitet, men
kräver att medlemmarna inte bryter oskrivna lagar. Gruppkänsla, starka värderingar och
känslor kan om de överensstämmer leda till ett företags framgång. Även den sociala

47 Ibid sid. 72ff
48 Ibid sid. 162ff
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relationen som kan skapas till en ny kund kan vara avgörande för framgången. Ibland är det
svårt att dra en gräns mellan sociala och professionella relationer, särskilt om arbetet blir en
del av fritiden.

5.5.4 Kunskapsrelationen49

Företag behöver kunskap för att utveckla, producera, och marknadsföra varor och tjänster. Tre
kunskapsprocesser kan appliceras på företag; den generativa processen ger upphov till
kunskap, den produktiva processen omvandlar kunskap till en vara eller tjänst och den
representativa processen avser relationen till kunden. Kunskap kan utgöra ett
konkurrensmedel om den är svår att applicera på andra företag eller om kunskapen är unik för
just det företag som tagit fram den. Kunskap kan skapa och upplösa allt från branschgränser
till geografiska gränser. Kunskapsrelationer karakteriseras av inlärning och skapande av
kunskap och kunskapsrelationer måste vara mer intima än produktrelationer.
Kunskapsrelationer är komplexa nätverk som etableras med exempelvis universitet, utbildare,
konsultföretag och liknande.

5.6 Varumärkesidentitet

Att behålla kundernas lojalitet gentemot en produkt eller tjänst är av stor vikt för alla
företagare.50 Konsumentens lojalitet är baserad på att ta fram en produkt eller tjänst som
kunder vill köpa och sedan uppskattar att använda. För att skapa kundlojalitet spelar
varumärket (”brand”) en stor roll, främst för att skapa uppmärksamhet för produkten och
presentera dess fördelar på ett tilltalande sätt för kunden.51

Varumärket kan ses som en aura som omger produkten eller tjänsten som förmedlar dess
fördelar och skiljer ut den från konkurrenterna. En annan beskrivning är att varumärket kan
ses som en flagga som viftar för att få konsumentens uppmärksamhet.” The brand therefore
acts as a kind of flag, waving to consumers, creating awareness of the product and
differentiating it from other competitors”. 52

Det finns en rad olika grupper av konsumenter som är av stor vikt att nå eftersom de utgör
företagets så kallade ”key audience”. Det finns flera olika mediakanaler att tillgå för att nå
dem.

49 Ibid sid. 180ff
50 Kotler et al, Principles of Marketing, 1999 sid 571
51 Ellwood Iain The essential brand book, 2001, sid. 17
52 Ibid sid. 11
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Figur 5.6.1 Ellwood Iain The essential brand book sid 15.

Modellen visar hur ett varumärke kan kommunicera med aktörer och intressenter via olika
mediakanaler. Alla dessa olika grupper måste nås och informeras om varumärket och
framförallt om en förändring av varumärket skall ske. 53 Om en förändring skall genomföras
bör det beaktas om den nya produkten eller stilen stämmer överens med företagets identitet.
Detta kan förklaras närmare med företagets ”brand DNA”. ”DNA” står för ett företags eller en
produkts identitet, namn och tema. Dessa komponenter är starkt länkade till varandra och kan
ses som själva kärnan hos företaget eller produkten. Hur olika ”DNA” komponenter är
sammansatta skapar varumärkets profil ut mot alla intressenter och mediakanaler. Företaget
skall vara rädd om varumärkets profil och ej ändra utan grundläggande undersökningar. 54

En förändring som kan göras är ”line extension”, vilket innebär att företaget använder ett
etablerat varumärkesnamn för att lansera en ny eller förändrad produkt i samma produkt
kategori. Det kan vara nya smaker, former, färger eller en ny förpackning. Anledningen till
”line extension” kan vara att företaget vill möta konsumenternas behov för variation eller en
avsaknad av något, eller för att efterlikna konkurrenters liknande framgångsrika produkter .
Att göra ”line extension” innebär alltid en risk. Exempelvis kan varumärket förlora sin
specifika mening, företaget sägs komma i en ”line-extension trap”.55 Vad som händer är att
företagets ”brand DNA” inte stämmer bra överens med den nya produkten. 56

Fler risker med ”line extension” är att den nya produkten inte säljer tillräckligt för att täcka
framställnings samt lanseringskostnaderna. Detta är ett vanligt förekommande problem. En

53 Ibid sid. 11
54 Ibid. sid. 126

55 Kotler et al, Principles of Marketing, 1999, sid 580 f
56 Ellwood Iain The essential brand book, 2001, sid 126



Laholmschips – Ur ett marknadsföringsperspektiv

26

annan risk är att produkten kan komma att konkurrera med redan existerande produkter i den
egna linjen (kannibalism).57

Varumärken kan sägas ha olika värde och kraft på marknaden. Vissa varumärken är okända
för många konsumenter, medan andra är mer etablerade och välkända. Att ha ett välkänt
varumärke kan vara en enorm styrka och fördel, detta kallas ”high brand equity”. Det som
karakteriserar ett varumärke med ”high brand equity” är bland annat kundlojalitet, god
namnkännedom, starka varumärkesassociationer och upplevd kvalité. Ett varumärke med
”high brand equity” är en enorm tillgång och kan för ett företag köpas och säljas.58

57 Kotler et al, Principles of Marketing, 1999 sid 581
58 Ibid sid. 572



Laholmschips – Ur ett marknadsföringsperspektiv

27

6. Empiri

I följande avsnitt redovisas först resultaten från de 25 djupintervjuerna. Därefter presenteras
resultatet från enkätundersökningen samt distributionskanalerna.

6.1 Resultat av djupintervjuer

6.1.2 Åsikter om snacks

Intervjuerna visade att chips i allmänhet konkurrerar med andra snacksprodukter som
popcorn, ostbågar och jordnötter. Det framgick att dessa produkter är chips huvudsakliga
konkurrenter. Går man dock ett steg längre visade intervjuerna även att produkter som oliver,
lösgodis, glass, choklad och i vissa fall även kakor och kex konkurrerar med
snacksprodukterna. Kvinnor i åldern 20 och över visade sig vara mer benägna att välja
popcorn framför chips, på grund av att popcorn har en betydligt lägre fetthalt.

6.1.3 Konsumtionstillfällen

Chips konsumeras i första hand vid festliga tillfällen, antingen vid fest hemma eller när man
var bortbjuden. Några av de lite äldre respondenterna associerade alkoholkonsumtion med
chipskonsumtion. Många av respondenterna äter även chips hemma i soffan vid till exempel
en TV eller videokväll. Det visade sig att det kändes lite obekvämt för en del respondenter,
framförallt för kvinnor, att erkänna att de ibland åt chips ensamma. Andra tillfällen då
respondenterna konsumerade chips var på sommaren vid grillning ute. Det visade sig att ett
par av respondenterna använde chips som ett substitut till potatis eller pommes frites när man
åt kött eller köttfärs. Ett fåtal av respondenterna åt även chips istället för måltid vid enstaka
tillfällen, detta på grund av tidsbrist.

Hur ofta man åt chips varierade i stort sätt från individ till individ. Många gjorde dock klar
skillnad på de tillfällen de åt chips och de tillfällen de inhandlade chips. Dessa respondenter
hävdade att de åt chips oftare än de köpte chips själva. Anledningen till att de överhuvudtaget
åt chips var ofta att de blev bjudna. En kvinna fällde följande kommentar ”chips är farliga, har
man väl smakat ett går det inte att sluta, detta gör att man ibland låter bli att köpa chips”.
Detta påstående tenderade att upprepas, framförallt av kvinnor.

6.1.4 Betydelsen av påsens design

Åsikterna om betydelsen av påsens design gick isär. En del av respondenterna var övertygade
om att det behövs en design på påsen som fångar konsumenternas uppmärksamhet. Vissa av
respondenterna hade dock svårt att svara på om påsens design hade någon avgörande
betydelse för ett eventuellt köp eller inte. Någon respondent menade att påsens design har
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störst betydelse vid det initiala konsumtionstillfället, ett återköp skulle bero på andra faktorer
än just påsens design. Andra trodde att köp berodde på gammal vana.

De respondenter som hade någon form av allergi, främst laktos och nötallergiker, menade att
det är viktigt att innehållsdeklarationen är tydligt placerad på påsen och att den är lättläst.

Den design som genomgående fick bäst kritik av respondenterna var natur/lantchipsens
papperspåsar. Dessa påsar tilltalade respondenterna miljöintresse och indirekt deras samvete.
Det kändes helt enkelt som om de gjorde ett mer medvetet val. Dock menar de flesta att
blicken dras till de mer färgglada påsarna med den mer ”glättiga” designen. En av
respondenterna påpekade att det är ”svårt att se skillnad på olika sorters naturchips, fastän det
är olika tillverkare bedöms dessa produkter som samma varumärke, dessa chipspåsar har helt
enkelt inte något som sticker ut”. Någon nämnde att Pringles-röret var mycket bra vid
förvaring, om man ville spara en del av chipsen till ett senare tillfälle. Det kändes enklare att
återsluta förpackningen med ett tillhörande lock än ett gummiband enligt respondenten. En
del trodde att det mest var ungdomar/tonåringar som brydde sig om designen. Mycket
beroende på de intensiva TV-reklamkampanjerna som de stora chipstillverkarna använder sig
av. Generellt sett tror respondenterna att påsens design är viktig.

6.1.5 Chipsen

Vilken sorts chips respondenterna åt var oftast helt beroende av vilken smak de föredrog.
Naturchips tenderade dock att få vissa av respondenterna att känna sig mindre onyttiga på
grund av att innehåller lite mindre fett än de övriga chipssorterna.

En kvinna som hade relativt små barn påpekade att Pringles hade en mjukare konsistens vilket
minskade risken för att barnen skulle skära sig i munnen som de gjort vid något tillfälle på de
mer ”vassa” chipsen.

6.1.6 Varumärkeskännedom, Pris och Utbud

Estrella och OLW var de varumärken som respondenterna först associerade till
chipstillverkning. Pringles och Svenska Lantchips nämndes även av ett flertal respondenter.
Ytterligare varumärken som nämndes var Diva, Signum och Vico.

Det som var avgörande för att respondenterna valde ett visst varumärke framför ett annat var
smaken/kryddningen av chipsen. Många hade klart för sig redan innan inköpet vilken smak de
var ute efter. Sålunda var egentligen själva varumärket av sekundär betydelse för
respondenternas val av chips. Priset kunde vara avgörande för en del, men då var anledningen
extrapris, erbjudanden eller att man ”fick mer för pengarna”. Vanan spelade stor roll för några
av de äldre. De äldre tillhör även den grupp av konsumenter som gärna håller sig till en
välbeprövad smak och inte gärna provar nya smaker.
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Vad gäller utbudet var de flesta respondenter nöjda med det som finns på chipsmarknaden
idag. En del kunde sakna smaker som de provat utomlands. Någon saknade även större
variation eller fler kryddkombinationer.

6.1.7 Inställning till KRAV-produkter

Ungefär hälften av respondenterna brukade handla KRAV-märkta produkter. De som inte
handlade KRAV-märkt tyckte att sortimentet och utbudet var för dåligt eller att produkterna
var för dyra. För ett fåtal av respondenterna var det mycket viktigt att handla KRAV-märkta
produkter främst av miljö och hälsoskäl, men också för att just sortiment och utbud skall
kunna öka och att priset skulle kunna sänkas på produkterna i framtiden. För resten av
respondenterna var det lite av ett ”samvetesinköp” att handla KRAV-märkt, ”man vet att man
borde men gör det bara någon gång ibland för att samvetet skall kännas rent och att man skall
känna sig som en mer medveten konsument”, som någon uttryckte det.

6.1.8 Gårdschips

11 av 25 respondenter kände till Gårdschips/Laholmschips, dessa hade initialt kommit i
kontakt med produkten via någon mässa, till exempel Skånemässan. En respondent hade även
efter mässan uppmärksammat Gårdschips i en Gröna Konsumbutik. De som hade smakat
chipsen och var mycket nöjda med produkten.

6.1.9 Reflektioner kring djupintervjuerna

I detta stycke kommer våra tankar som dök upp under och efter djupintervjuerna att
diskuteras. Tonvikten kommer att ligga på de frågor som är viktiga att ta med i enkäten.

Respondenterna åt främst chips vid festliga tillfällen eller vid hemmakvällar, men även andra
tillfällen nämndes, till exempel vid grillning och till mat. Denna diskussion gav uppslag till de
fasta svarsalternativ som var viktiga att ta med i frågan som skulle beröra detta ämne i
enkäten. Då några respondenter nämnde att de faktiskt vid enstaka tillfällen åt chips istället
för måltid vore det av intresse för Laholmschips att se hur många individer som skulle kunna
tänka sig att äta chips vid sådana tillfällen om det fanns en mindre påse.

Det kändes även viktigt att undersöka hur ofta man köper chips i genomsnitt per månad.
Även om detta är ytterst individuellt kan kanske denna fråga kan kopplas till en framtida
konsumentprofil.

Ett annat viktigt område som borde undersökas närmre är frågan om betydelsen av påsens
design, både generellt och specifikt för Laholmschips produkter. Då våra respondenters
åsikter var relativt skilda och det fälldes många kommentarer kring ämnet gick det att uttyda
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ett visst engagemang i denna fråga. De påsarna som fick bäst kritik var natur/lantchipsens
påsar. Det vore intressant att se om en större enkätundersökning skulle få fram resultat som
pekar i samma riktning och även undersöka hur gamla de individer är som tycker respektive
inte tycker om dessa påsar. Även frågor kring konsumenters miljötänkande kändes angelägna
att undersöka vidare. Många erkände under intervjutillfället att inköp av KRAV-märkta
produkter renar samvetet för ett tag. Är det viktigt att produkternas förpackningar är
miljöanpassade? Är det något konsumenterna säger för att det låter bra eller lever de verkligen
som de lär? Skiljer sig konsumenters intresse för KRAV-märkta produkter och för miljön åt
städer emellan? Detta var några av de frågor som dök upp efter djupintervjuerna och som
kändes viktiga att på något sätt behandla i enkäten.

Diskussionen kring pris är viktig för Laholmschips då deras KRAV-märkta produkter är lite
dyrare än konkurrenternas produkter. Det kändes efter djupintervjuerna viktigt att undersöka
hur priskänsliga konsumenter är när de skall handla chips och är det kanske rent av så att de
som köper Laholmschips är mindre priskänsliga än de som inte gör det? Sådana mönster är
viktiga att försöka upptäcka.

Det som djupintervjuerna gav mer specifikt för Laholmschips var att alla de respondenter som
kommit i kontakt med Gårdschips hade gjort det vid besök på någon konsumentmässa.
Sålunda har Bo Albjärs egna marknadsföringsarbete för att synliggöra sina produkter nått ut
till konsumenterna och även lyckats göra ett bestående intryck.

6.2 Resultat från enkätundersökning

Totalt har 212 personer svarat, spridda på fyra olika geografiska områden.
• Lund 52 respondenter
• Laholm 54 respondenter
• Malmö 53 respondenter
• Stockholm 53 respondenter

I enkäten har respondenterna i förväg delats in i sju olika åldersgrupper, från 1-17 år till 68 år
och äldre. Fördelningen mellan åldersgrupperna ser ut på följande vis:
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Totalt

Undersökningen visade att 176 respondenter (83 %) av de tillfrågade äter chips, resterande 36
svarade följaktligen att de inte äter chips. Sammanlagt svarade 212 personer på frågan.

1-17 18-27 28-37 38-47 48-57 58-67 68->
Män 5 54 14 8 5 5 6
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6.2.1 Konsumtionstillfällen

Respondenterna tillfrågades vid vilka tillfällen de äter chips.
I frågan gavs möjlighet att ange flera alternativ. Andelen har beräknats på de 176 individer
som äter chips. Klart störst chipskonsumtion sker vid fest, 84% av de tillfrågade svarade att
de äter chips vid fest.
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6.2.2 Varumärkeskännedom

När det gäller varumärkeskännedomen visade resultaten ingen skillnad mellan vare
sig män eller kvinnor eller de olika åldersgrupperna. Resultaten nedan visar
respondenternas totala varumärkeskännedom. Frågan som ställdes var vilka
chipsmärken respondenterna kände igen. Sju stycken alternativ lämnades till
respondenten som kryssade i de varumärken denne kände igen.
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6.2.3 Resultat från de semantiska differentialskalorna

De följande sex frågorna i enkäten är utformade enligt en sjugradig semantisk
differentialskala. Respondenten fick i uppgift att för varje fråga besvara ett påstående utifrån
den semantiska differentialskalan. Resultaten är presenterade i matriser där uppdelning gjorts
per ort (Laholm, Lund, Malmö och Stockholm). Horisontellt har uppdelningen gjorts i två
kategorier, de som ”känner till Gårdschips” respektive ”känner ej till Gårdschips”.
Uppdelningen har gjorts för att senare kunna få fram en kundprofil. Det är 100 individer som
”känner till Gårdschips” medan det är 112 individer som ”känner ej till Gårdschips”

För att säkerställa de redovisade totala medelvärdena har det beräknats ett 95-procentigt
konfidensintervall på dessa. De medelvärden som står i kursiverad fetstil kan med 95-
procentig säkerhet sägas befinna sig över eller under mittenvärdet fyra.

Hur stor roll spelar priset när Ni köper en chipspåse. Hur priskänslig är Ni?

Ej priskänslig 1 2 3 4 5 6 7 Priskänslig

Fråga 7a Känner till Gårdschips Känner ej till Gårdschips Total
Laholm 2,91 5 2,94
Lund 3,18 3,33 3,27

Malmö 2,23 5,08 4,38
Stockholm 2,33 3,49 3,23

Total 2,81 4,03 3,45

Skalan som respondenterna angett sitt svar på är en sjugradig semantisk differentialskala.

Respondenten får ange ett värde mellan 1, som motsvarar ”Ej Priskänslig”, och 7 som
motsvarar ”Priskänslig”. Siffran fyra motsvarar mittpunkten på skalan. Om respondenten
anger ett värde som är lägre än fyra innebär det att respondenten i denna fråga är mindre
priskänslig. Om respondenten anger ett tal större än fyra innebär det att denne är priskänslig i
just denna fråga. Följaktligen innebär detta att ett högre värde i skalan motsvarar en mer
priskänslig individ.

I matrisen kan utläsas hur priskänsligheten skiljer sig åt mellan de olika orterna. Det kan
noteras att priskänsligheten är lägre i alla städer bland de personer som ”känner till
Gårdschips” än de som ”ej känner till Gårdschips”. I Laholm är skillnaden mellan
medelvärdena som störst mellan de som ”känner till Gårdschips” och de som ”ej känner till
Gårdschips”. Noteras bör och de gäller även för resterande frågor att det bara fanns en individ
i Laholm som ”ej kände till Gårdschips”. Medelvärdet i denna grupp är därför inte
rättvisande.
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Köper Ni hellre ekologiskt framställda chips där råvarorna är ekologiskt odlade även om det
är dyrare?

Ekologiskt odlat 1 2 3 4 5 6 7 Traditionellt odlat

Fråga 7b Känner till Gårdschips Känner ej till Gårdschips Total
Laholm 4,85 4 4,83
Lund 3,23 4,17 3,77

Malmö 2,62 5,5 4,79
Stockholm 2,25 3,73 3,4

Total 3,89 4,48 4,2

I städerna Lund, Malmö och Stockholm är de som ”känner till Gårdschips” mer benägna att
handla ekologiskt även om det innebär att kostnaden blir högre än för chips framställda av
traditionellt odlade råvaror.

Tycker Ni det är viktigt att veta var råvarorna och ingredienserna i chips kommer ifrån?

Ej viktigt 1 2 3 4 5 6 7 Viktigt

Fråga 7c Känner till Gårdschips Känner ej till Gårdschips Total
Laholm 3,75 6 3,8
Lund 4,73 3,3 3,9

Malmö 4,92 3,38 3,75
Stockholm 5,5 4,71 4,89

Total 4,33 3,87 4,08

Precis som i förra frågan så skiljer sig Laholms svar från de övriga städerna. I Lund, Malmö
och Stockholm tycker de som ”känner till Gårdschips” att det är viktigare att veta var råvaror
och ingredienser i chips kommer ifrån. Undantages Laholm ser vi att samtliga städer i
gruppen ”känner till Gårdschips” tycker det är viktigt var råvarorna kommer ifrån.
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Anser Ni er vara miljömedveten?

Ej miljömedveten 1 2 3 4 5 6 7 Miljömedveten

Respondenterna fick ange hur miljömedvetna de anser sig vara. Det kan då utläsas att de
individer som ”känner till Gårdschips” tenderar att ha ett högre värde, anser sig vara mer
miljömedvetna, än de som ” känner ej till Gårdschips”.

I en rangordning över städernas total så kan man utläsa att i Stockholm finns de respondenter
som anser sig mest miljömedvetna, följt av Lund och Laholm, medan Malmöborna inte anser
sig vara lika miljömedvetna.

Hur viktig är påsens utseende och design för Er när Ni står i köpbeslutsprocessen?

Ej viktig 1 2 3 4 5 6 7 Viktig

Fråga 7e Känner till Gårdschips Känner ej till Gårdschips Total
Laholm 3,06 4 3,07
Lund 3,45 4,03 3,79

Malmö 3,92 3,8 3,83
Stockholm 3,75 3,8 3,79

Total 3,34 3,87 3,62

Här kan utläsas att de som ” känner ej till Gårdschips” har ett högre värde än de som ”känner
till Gårdschips”. Överlag så tycker inte respondentgrupperna att designen är av någon större
betydelse.

Om städerna rangordnas så har Malmös respondenter det högsta totala värdet, d v s att påsens
design är viktigare för dem än för de andra städernas respondenter. Malmö följs av Lund och
Stockholm som har samma värde och därefter Laholm. Det totala medelvärdet antyder dock
att påsens design inte är av någon avgörande betydelse för dessa konsumenter.

Fråga 7d Känner till Gårdschips Känner ej till Gårdschips Total
Laholm 4,47 6 4,5
Lund 5,18 4,27 4,65

Malmö 5,23 2,95 3,51
Stockholm 5,75 5,07 5,23

Total 4,88 4,11 4,47
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Hur viktigt är det för Er att påsen är miljöanpassad?

Ej viktigt 1 2 3 4 5 6 7 Viktigt

Fråga 7f Känner till Gårdschips Känner ej till Gårdschips Total
Laholm 3,87 6 3,91
Lund 4,86 3,83 4,27

Malmö 5,15 3,38 3,81
Stockholm 6 5 5,23

Total 4,51 4,12 4,3

Respondenterna fick ange hur viktigt de tycker att det är att påsen de köper skall vara
miljöanpassad.
Gruppen ”känner till Gårdschips” tenderar att tycka att en miljöanpassad påse är viktigt,
medan de som ”ej känner till Gårdschips” inte lägger samma vikt vid påsens design.
Stockholms sammanlagda resultat visar att en miljöanpassad påse är viktigt för dem. De
övriga städernas resultat kan ej statistiskt säkerställas, där kan ej samma tydliga
ställningstagande skönjas.

6.2.4 Påsens design

Utifrån resultaten från enkätundersökningens del om uppfattningen om påsens design har det
tagits reda på om detta skiljer sig åt jämfört med företagets varumärke ”Gårdschips”. Det kan
vara av betydelse för en framtida utformning av påsens design.

I enkäten infogades en öppen fråga där respondenterna fick möjlighet att ange varför eller
varför inte påsens design tilltalade dem. Över hälften kommenterade påsens design, 125 av
212 respondenter59.

59 Kommentarer kan ses i bilaga 10.5
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Tilltalas Ni av påsens design?

Ej tilltalande 1 2 3 4 5 6 7 Mycket tilltalande
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Diagrammet visar att de allra yngsta deltagarna är de som minst tilltalas av påsens design. De
kommentarer som framkom i åldersgruppen 1-17 kretsade kring påsens naturliga och
miljövänliga utseende. Någon tyckte att den var ”enkel och gullig”, en annan påpekade att det
var positivt att den inte var så ”plastig”. Ett par stycken tyckte att påsen var tråkig och någon
tyckte att företaget borde satsa mer på det miljövänliga utseendet.

De respondenter som befinner sig i ålderskategorin 18-27 är enligt vår undersökning de som
tilltalas mest av påsens utseende. Vilket förstärks av att resultatet kan styrkas med ett 95
procentigt konfidensintervall. De respondenter i denna grupp som valt att svara på den öppna
följdfrågan, associerar påsens design med att den är stilren, annorlunda, snygg, miljövänlig,
enkel, gammeldags och ekologisk. Det påpekas av ett par respondenter att KRAV-
märkningen väcker uppmärksamhet. Någon säger att det är skönt att designen inte är så
”amerikaniserad”. Ett par stycken nämner att det är bra att påsen är gjord av papper, eftersom
den inte anses prassla så mycket som en påse i aluminium. De få kritiska åsikter som fälldes
handlade om att påsens design upplevdes tråkig

Ålderskategorierna 28-37, 38-47 och 48-57 delar ungefär samma uppfattning om påsens
design. De har även uttryckt liknande åsikter i den öppna frågan. Miljövänlig, stilren, trevlig,
genuin och gedigen är några genomgående omdömen. Påfallande många i de tre
åldersgrupperna tilltalades av påsens ljusa och lite matta färger. Att påsen är gjord av papper

Åsikter om påsens design
Ålder 1-17 18-27 28-37 38-47 48-57 58-67 68-> Total

Medelvärde 4,07 4,51 4,15 4,19 4,19 4,43 4,33 4,35

Åsikter om påsens design



Laholmschips – Ur ett marknadsföringsperspektiv

38

och inte av aluminium tycker många är bra. De negativa kommentarer som fälldes om påsens
design var bland annat att påsen såg för präktig ut, den ansågs inte vara så festlig. Några fann
även att påsens utsida var tråkig.

De övre åldersgrupperna 58-67 och 68 och äldre tenderar att finna påsens design lite mer
tilltalande än de i åldrarna 28-57. Även i dessa åldersgrupper fälls positiva kommentarer om
färgsättningen. Någon tycker att färgsättningen är ”iögonfallande”. En annan respondent säger
att ”färgsättningen talar mer om insidan än om utsidan”. Påsens miljövänliga design och
enkelhet omnämns flera gånger.

Av de 125 respondenter som svarade på den öppna frågan, angav 75 individer positiva
omdömen om påsens design, d v s ett värde mellan 5-7 på den sjugradiga skalan i fråga 12.
Tittar vi närmare på det positiva omdöme, som dessa 75 individer gav på den öppna frågan,
finner vi att 19% svarade att de gillar påsen för att den ser miljövänlig ut, 16% tycker om den
för att den ser enkel ut, 8% anser att den är stilren och 8% att den är snygg.

50 respondenter gav påsens design ett sämre omdöme d v s 1-4 på den sjugradiga skalan.
Kritik som framkom i den öppna frågan var bland annat; 18 % gillade inte designen för att
den var för enkel, 14 % svarade att de ansåg påsen tråkig. Resterande del var spridda
kommentarer om att påsen inte var tillräckligt festlig eller för präktig.

6.2.5 Åsikter om varumärkets utseende och logotyp

Tilltalas Ni av varumärket/logotypen?

Ej tilltalande 1 2 3 4 5 6 7 Mycket tilltalande
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Åsikter logotypen
Ålder 1-17 18-27 28-37 38-47 48-57 58-67 68-> Total

Medel 3,13 3,73 3,74 3,69 4,00 3,64 4,11 3,69

När det gäller Laholmschips varumärke och logotyp, Gårdschips, skiljer sig resultatet ifrån
föregående fråga om påsens design. Här går omdömena mot att vara ”ej tilltalande".
Åldersgruppen 68 år och äldre verkar tilltalas mest, och de yngsta är de som är mest kritiska.
För att bättre förstå varför våra respondenter svarade som de gjorde borde vi kanske även här
ha lagt in en öppen fråga. Men av erfarenhet tenderar svarsfrekvensen att bli lägre och
kommentarerna av lägre kvalitet om för många öppna frågor används i en enkät.

Sammanfattningsvis är de yngsta respondenterna minst tilltalade av påsens design och dess
logotyp. De äldre respondenterna finner logotypen mest tilltalande och de i åldern 18-27 är de
som mest uppskattar påsens utsida.

6.2.6 Smaker

Vilken smak föredrar Ni att handla när ni köper Gårdschips?

Laholmschips producerar fem olika smaker; Vitlök-Peppar, Ost-Lök-Bacon, Lättsaltade, Dill-
Persilja och slutligen Créme Fraiche. Vilka smaker föredrar Laholmschips konsumenter?
Endast gruppen ”känner till Gårdschips” har svarat på frågan vilket är etthundra individer.
Respondenterna har haft möjlighet att fylla i mer än ett svar.

Åsikter om logotyp
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Av de etthundra individer som svarat är Crème Fraiche den smak som flest respondenter
svarat att de föredrar. Följt av Vitlök-Peppar, Lättsaltade, Dill-Persilja och slutligen Ost-Lök-
Bacon

6.2.7 Varför väljs Gårdschips?

Vad är främsta orsaken till att Ni väljer Gårdschips framför andra märken?

Det gavs sex fasta alternativ för respondenterna att välja mellan; Lokalt producerat, Bättre
smak, Kravodlat, Mindre fett, Naturchips och Annat. Endast de konsumenter som ”känner till
Gårdschips” har svarat på frågan. Respondenterna har haft möjlighet att fylla i mer än ett svar.
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Lokalt prod. Bättre smak Kravodlat Mindre fett Naturchips Annat
Lund 2 11 13 2 5 2

Malmö 0 8 11 1 4 0
Laholm 17 19 7 6 21 5

Stockholm 0 5 11 0 1 0
Totalt 19 43 42 9 31 7

Av diagrammet och matrisen kan utläsas hur de etthundra individerna svarat på respektive
alternativ i Lund, Laholm, Malmö och Stockholm. Då produktkännedomen är högst i Laholm
och utgör hälften av gruppen, bör detta beaktas i tolkningen av svaren. Av totalen i matrisen
kan utläsas att ”Bättre smak” var det alternativ som har högst frekvens, följt av ”KRAV-
odlat”, ”Naturchips”, ”Lokalt producerat”, ”Mindre fett” och slutligen ”Annat”. Studeras
resultatet utan svaren från Laholm, ses att ”KRAV-odlat” framför ”bättre smak” är
anledningen till att respondenterna föredrar Gårdschips.

Av de som ”känner till Gårdschips” tog 77 procent ställning för ekologiskt odlade chips. Mot
bakgrund av detta gjordes en beräkning på hur många av dessa respondenter som angav
KRAV som ett alternativ till varför de valde Gårdschips framför andra chipssorter.
Beräkningen visar att 88 procent av de som svarade att de föredrog ekologiskt odlat (d v s
värden mellan 1-3 på den semantiska differential skalan) angav KRAV-märkning som en
orsak till varför de valde Gårdschips.

6.2.8 Intresse för en 75 grams påse

Skulle Ni vara intresserade av en påse i formatet 75 gram?

Finns det ett intresse från konsumenternas sida för en 75 grams påse?
De 212 individerna har delats in i åldersgrupper och utifrån detta har antalet JA, NEJ
respektive VET EJ svar räknats. I diagrammet presenteras procentsatsen för respektive svar
för varje åldersgrupp.
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1-17 18-27 28-37 38-47 48-57 58-67 68=> TOTALT

JA 7 44 15 8 9 7 5 95

NEJ 6 37 15 5 6 5 2 76

VET EJ 1 21 10 3 1 2 3 41

TOTALT 14 102 40 16 16 14 10 212

I diagrammet har procentsatsen för respektive åldersgrupp presenterats. Matrisen återger de
faktiska värden som respondenterna lämnat. Cirka 45 procent av 212 respondenter visade sig
vara intresserade av en 75 grams påse. 36 procent är ej intresserade och 20 procent vet ej.

6.2.9 Kan en mindre påse få Er att äta chips vid andra tillfällen än Ni gör idag

Skulle en mindre påse få Er att äta chips vid andra tillfällen än Ni gör idag till exempel som
mellanmål, vid biobesök?
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1-17 18-27 28-37 38-47 48-57 58-67 68=> TOTALT

JA 6 37 11 3 5 4 3 69

NEJ 6 44 23 9 9 8 3 102

VET EJ 3 22 5 4 2 2 3 41

TOTALT 15 103 39 16 16 14 9 212

Resultaten visar att de flesta, d v s 45 procent, inte skulle äta chips vid andra tillfällen om det
fanns en påse på 75 gram. Det är en lika stora andel i denna fråga som i föregående som
svarade ”VET EJ”, med andra ord 20 procent. 35 procent skulle äta chips vid andra tillfällen
om det fanns en 75 grams påse.

I diagrammet har procentsatsen för respektive åldersgrupp presenterats. Matrisen återger de
faktiska värden som respondenterna lämnat.

6.2.10 Koppling mellan intresse för 75 grams påse och priskänslighet, ekologiskt odlade

chips och påsens design

De respondenter som är intresserade av en 75 grams påse, d v s 95 personer, har sorterats ut.
Denna grupps svar på frågan om priskänslighet har studerats närmare. Av de som är
intresserade av en 75 grams påse har flertalet angett att de ej är priskänsliga. Vid beräkningen
av medelvärdet av respondenternas svar hamnar det på 3.29.

Här undersöks om de individer som är intresserade av en 75 grams påse föredrar ekologiskt
eller traditionellt odlade chips. Enligt våra beräkningar finns det inte någon större skillnad i
inställningen mot ekologiskt kontra traditionellt framställda chips. De som är intresserade av
en mindre påse tar varken ställning för eller mot ekologiskt eller traditionellt odlade chips.

Av de personer som är intresserade av en 75 grams påse svarade 42 procent att de har en
neutral inställning till chipspåsars design. 23 procent ansåg att det var viktig, resterande andel
fann det vara oviktigt.

6.3 Resultat från intervjuer med distributionskanaler samt expertintervju

6.3.1 Distributionskanaler

För att se på Laholmschips möjligheter att komma in på nya marknader och nå fler kunder via
andra distributionskanaler än de befintliga, har telefonintervjuer gjorts med företrädare för tre
eventuella distributionskanaler. De tre undersökta distributionskanalerna är SAS (flyg), SF,
och SJ. Intervjuer har gjorts med marknads och inköpsansvariga. Vår intention var
ursprungligen att även få tag på en företrädare för ICA EXPRESS som kunde besvara våra
frågor men dessvärre visade sig detta inte vara möjligt.
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6.3.2 SJ

Innan bolagiseringen av SJ fanns ett eget inköpsbolag till catering och café verksamheten60.
Idag ägs de bolagen av SSP, Scandinavian Service Partner. SSP är ett stort företag som driver
kiosker och restauranger till exempel på flygplatser, järnvägsstationer och
idrottsanläggningar. SSP omsätter ungefär 9 miljarder kronor.

Enligt Peter Blixter på SSPs marknadsavdelningen skall det fungera så att SJ kommer med
direktiv till SSP om de produkter de önskar att ha i sitt sortiment. SSP skall sedan sköta
inköpen och se till att varan finns på SJs vagnar. I praktiken fungerar det så att SSP väljer ut
och köper in de produkter som skall finnas i SJs sortiment.

Enligt inköpschef Bo Iverstam 61, bygger SSP sitt sortiment med produktmixer. I
produktmixen ingår produkter som är väldigt lönsamma och produkter som inte är speciellt
lönsamma men som ändå måste finnas med i sortimentet. Iverstam ger ett exempel med SJs
café vagn där man helst enbart skulle vilja sälja kaffe och läsk, men för att locka kunder måste
man även sälja smörgåsar och tilltugg. Vidare säger Bo Iverstam att SSP eftersträvar att få in
starka ”brands” eller varumärken som kan öka försäljningen genom att locka till sig kunder.
När det gälle SJs produkter är det viktigt att förpackningen inte är skrymmande då utrymmet
är begränsat. Det finns idag inom Scandinavian Service Partner ett ökat intresse för KRAV-
produkter. Från SSP sida vill man att andelen KRAV-produkter skall öka, som en följd av
detta har KRAV-kaffe införts i hela företaget. Iverstam tycker inte att kunderna är mindre
priskänsliga när det gäller KRAV-produkter men att det däremot finns en förståelse för att
priserna är högre för KRAV-produkter.

6.3.3 SAS62

SAS trading sköter inköpen till taxfreebutikerna samt de varor som finns på flygplanen. SAS
har för tillfället sex taxfreebutiker runt om världen. Det är SAS trading som sluter avtal med
olika leverantörer som skall leverera produkter till SAS.

SAS har inga chips i sitt taxfreesortiment, de har dock olika typer av nötter. Anledningen till
att SAS inte valt att ta in chips i sitt sortiment är att priserna på chips är mycket pressade på
lokalmarknaderna. Det är därför inte intressant att ta in dessa produkter i taxfreesortimentet.
Problemet med att ta in chips som produkt på flygplanen är det mycket begränsade utrymmet.

60 Intervju med Peter Blixter, Marknadsavdelningen Scandinavian Service Partner 2001-05-04
61 Intervju med Bo Iverstam, Inköpschef Scandinavian Service Partner 2001-05-04
62 Intervju med Maria Larsson, inköpsansvarig för Godis på SAS Trading. 2001-05-05
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6.3.4 Svensk Film (SF)63

För att bli accepterade som produkt hos SF biografer måste ett visst antal kriterier uppfyllas.
SFs sortiment utgörs av ett antal olika snacksprodukter som säljs på de olika biograferna runt
om i landet. Upphandlingen av produkter i sortimentet sker centralt i Stockholm. För att som
företag få möjlighet att sälja en produkt, måste leverantören ta kontakt med chefen för
produktupphandlingar. För att bli accepterad som leverantör finns en rad krav. Främst att det
är en välkänd och storsäljande produkt, men också att leverantören innehar miljöcertifiering.

SF har som policy att jobba med storsäljande varumärken. Vissa gånger kan mindre
producenter och produkter tas in men då görs det endast för att dessa produkter kan relatera
till en särskild film. SF har inga KRAV-produkter i sitt sortiment och för tillfället finns det
inga planer på att införa några.

SFs storsäljare är popcorn och läsk, som oftast säljs vid entrén till biograferna, samt Ahlgrens
bilar och Gott & Blandat.

6.3.5 Expertintervju, ”branding”, Mats Urde, ekonomie doktor, universitets lektor

Mats Urde anger att de viktigaste faktorerna att tänka på vid positionering och etablering av
en produkts varumärke är följande; Vilken fas av produktlivscykeln företaget befinner sig i.
Hur många olika varianter av produkten som företaget har ute på marknaden. Har företaget
någon produkt som drar ner intrycket av någon annan? Saknar konsumenterna något i
produktsortimentet, och om det finns ett tomrum eller hål på marknaden att fylla?

I allmänhet menar Mats Urde att ett företag inte bör satsa på en ny varumärkesidentitet förrän
den gamla är ordentligt etablerad i konsumenternas medvetande. Inte ens då behöver det vara
en nödvändighet att använda sig av en ny identitet på en variant av det existerande
produktsortimentet. ”Det sista marknaden behöver är fler varumärken”, hävdar Mats Urde.
Det starkaste argumentet för att så långt som möjligt hålla sig till en produktidentitet är att
kostnaderna tenderar att bli för höga när ett företag skall hålla två varumärkesidentiteter vid
liv samtidigt.

Det finns även en risk att den ena identiteten inkräktar på den andres målgrupp och marknad
och då plötsligt konkurrerar företaget med sig själv.

Ett företag med två olika identiteter kan även skapa förvirring hos konsumenterna eftersom de
förväntar sig något av produkten eller företaget som kanske inte uppfylls eller kan kopplas
mellan de olika identiteterna. Två olika identiteter kan försvaga den bild företaget vill sända
ut av produkten/terna, det kan vara svårt att få konsumenterna att se ett system mellan de
båda. Oftast är det bäst att försöka etablera och ytterligare stärka den initiala
varumärkesidentiteten och genom denna egentligen mycket enkla lösning vinna

63 Intervju med Camilla Yngfalk, inköpsansvarig SF Bio AB 2001-05-14
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konsumenternas förtroende. ”Fortsätt med det ni gör, men gör det bättre”, är något många
företag borde tänka på, menar Mats Urde.
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7. Analys

7.1 Inledning

I detta kapitel presenteras de övervägande som har gjorts, samt de mönster och sammanhang
som har framträtt ur den data som samlats in. Informationen som presenteras kommer att
ligga som grund för kommande slutsatser och lösningar.

Upplägget i analysen följer det flödesschema som tidigare användes i teori kapitlet.

7.2 Positionering

Positionering har att göra med var en produkt befinner sig, jämfört med andra liknande
produkter, i människors medvetande. Hur människor uppfattar produkten i förhållande till
andra. Laholmschips kan beskrivas som "stalmate företag" d v s att man erbjuder
förbrukningsvaror med få möjligheter till differentiering. Laholmschips verkar på en marknad
där det är svårt att differentiera sig. Grundprodukten är skivad potatis som är friterad.
Potatischips kan varieras genom att som vid naturchips behålla skalet på vid fritering, olika
smaker och räfflad yta. Det finns alltså möjlighet till en viss differentiering men den
möjligheten innebär inte någon större fördel gentemot konkurrenterna. Samtidigt är
Laholmschips ett litet företag med en nischposition på marknaden vilket ger dem en
konkurrensfördel med sina KRAV-märkta chips.

För att kunna studera hur Gårdschips uppfattas i förhållande till sina konkurrenter, analyseras
svaren om varför folk väljer Gårdschips framför andra chipssorter. I Stockholm, Malmö och
Lund har KRAV-märkningen lyckats etablera sig som ett kännetecken för Gårdschips. Bo
Albjär menar att KRAV profilen är viktigare att trycka på i de större städerna och denna tanke
förstärks av att folk i framförallt Stockholm och Lund föredrar ekologiskt odlade chips. Det

Positionering Produktlivscykeln
Kundprofil
-Perception
-Motivation
-Attityd

Relations
marknadsföring

Varumärkes
identitet
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som strider mot Bo Albjärs åsikt att konsumenter skulle vara mer KRAV medvetna i
storstäder är att Malmös resultat pekar mot att de föredrar traditionellt odlade chips. Tilläggas
bör att den grupp i Malmö som ”känner till Gårdschips” klart föredrar ekologiskt odlade
chips.

Laholmschips säljer ej KRAV-märkta chips i Laholm med omnejd. Därför valde vi att studera
frågan om huruvida respondenterna föredrog ekologiskt odlade chips framför traditionellt
odlade utan att ta med Laholm respondenternas svar i beräkningarna. 77 procent tog ställning
för ekologiskt odlade chips och av dessa svarade 88 procent att KRAV-märkningen var ett
skäl till varför de valde Gårdschips. Miljöaspekten och enkelheten är två framträdande
kommentarer som uppkom när respondenterna ombads bedöma påsens design. Det finns alltså
en rad faktorer som förstärker bilden av att Gårdschips associeras med KRAV,
miljömedvetenhet, ekologiskodling och enkelhet. Enligt vår åsikt och med stöd av
ovanstående resonemang har Gårdschips lyckats positionera sig som en ekologisk produkt.

7.3 Produktlivscykeln

Produktlivscykeln beskriver som tidigare nämnts hur en produkt går igenom olika stadier på
marknaden. Laholmschips befinner sig i tillväxtfasen, denna fas karakteriseras av snabb
produktacceptans och ökad lönsamhet. Genom avtalen med KF och Hemköp har
Laholmschips gjort en tillväxtökning och produktens tillgänglighet har ökat markant. Precis
som teorin beskriver börjar företaget mötas av konkurrens, OLW har exempelvis genom
Svenska Naturchips börjat med ekologiskt odlade chips. Laholmschips överväger nu
möjligheterna att hitta nya segment och distributionskanaler vilket även pekar på att
Laholmschips befinner sig i tillväxtstadiet.

7.4 Kundprofil

En kort sammanfattning av våra empiriska resultat.

Känner till Gårdschips Känner ej till Gårdschips
Lägre priskänslighet Högre priskänslighet

Ekologiskt odlat Traditionellt odlat
Ingredienserna i produkten är viktiga Ingredienserna i produkten är ej viktiga

Mer miljömedvetna Mindre miljömedvetna
Design ej så viktig Design är viktig

Påsen mer miljöanpassad Påsen mindre miljöanpassad

För att ta fram kundprofilen för Gårdschips har följande variabler valts ut.

”Perception” kan användas när man skall förklara hur Laholmschips konsumenter uppfattar
produkten och vad konsumenternas inställning till påsens design är.
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”Exposure” har att göra med tillfället då konsumenten exponeras för själva förpackningen, i
detta fall när konsumenten ser chipspåsen. Resultaten från enkätundersökningen visar att
respondenten inte anser sig lägga någon större vikt vid påsens design men å andra sidan
uppkom vid djupintervjuerna att påsens design är viktig för att locka uppmärksamhet till
produkten. Det som har påverkat konsumenten vid exponeringstillfället är också påsens
placering i butiken.

”Attention” är nästa steg i perceptionsprocessen och här blir påsens design avgörande för om
konsumenten väljer att uppmärksamma produkten eller inte. I Laholmschips fall har det visat
sig att många tycker att påsen skiljer sig från mängden, den vita papperspåsen med den
målade bilden på framsidan. De flesta konsumenter har tyckt att detta varit positivt. Dock
finns det givetvis en del som hävdar att påsens utformning inte utstrålar den festlighet som
kan förknippas med chips, då sänks intrycket av påsen. De konsumenter som uppfattar påsens
design som tråkig tillhör de konsumenter som inte skulle uppmärksamma påsen i en butik.
Situationen som våra respondenter befann sig i när de beskådade påsen av fiktiv karaktär.
Sålunda bör det beaktas att exponerings och ”attention” situationen inte kan likställas med ett
naturligt besök i en butik.

”Interpretation” är det sista steget i processen, det är här konsumenten utifrån sin
personlighet lägger in en egen tolkning i budskapet som reklamen eller produkten förmedlar.
Enligt många av våra respondenter förmedlar Gårdschipspåsen en känsla av miljövänlighet
kombinerat med enkelhet och påsen får många att associera till gammeldags gårdsproduktion.

”Motivation” handlar om vilka faktorer som förklarar ett visst beteende, i det här avseendet
vilka köper Gårdschips och varför? Det är svårt att göra en exakt bedömning av kundprofilen
då vi ej frågat vilka som köper Gårdschips utan istället frågat vilka som känner till chipsen.
Det har dock gjorts en indelning i de som ”känner till Gårdschips” och de som ”ej känner till
Gårdschips”.

Vad motiverar då våra respondenter att välja Gårdschips framför andra chips? De alternativ
som fick högst svarsfrekvens var att chipsen är KRAV-märkta och att de har en bättre smak
än andra chips. Detta är just de faktorer som VD Bo Albjär har velat trycka på och som han
har hoppats är orsaken till varför konsumenterna föredrar Gårdschips.

Ur enkätundersökningen har dock tagits reda på varför Gårdschips väljs framför konkurrenter.
Motivationen eller drivkraften att välja Gårdschips skulle kunna vara att Gårdschips har en
bättre smak och är KRAV-märkt.

”Drive theory” är den motivationsmodell som handlar om de biologiska behoven. Detta
innebär för Laholmschips att deras chips köps för att tillfredställa ett behov. Ett biologiskt
behov kan till exempel vara hunger och för att stilla hunger köper man en påse chips. ”Drive
theory” gäller chips i allmänhet och kan vara svår att koppla till ett behov av att köpa ett visst
varumärke. Den här teorin är enligt vår bedömning inte det som förklarar varför vissa
konsumenter väljer att köpa Gårdschips.

”Expectancy theory” är den teori som beskriver hur en konsument genom sitt agerande önskar
att uppnå ett stadie av större tillfredställelse. Våra resultat visade att de flesta köper chips för
att konsumera dessa vid festliga tillfällen eller vid hemmakvällar. Detta kan betyda att chips
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fungerar som ett sätt att förstärka en viss stämning. Denna tankegång kan även appliceras på
de andra tillfällen som respondenterna åt chips (vid grillning och till mat). Eftersom en del av
Laholmschips produkter är KRAV-odlade kan det även tänkas att konsumenten tillfredställer
ett behov av att känna sig miljömedveten om de köper dessa chips.

En attityd består av de tre delarna ”affect”, ”behaviour”, ”cognition”. I Laholmschips fall är
detta lite speciellt då chips kan betraktas som en lågengagemangsprodukt (”low-involvement
produkt”). Detta innebär att konsumenten engagerar sig ytterst lite i själva produktvalet.

Chips är en lågengagemangsprodukt så till vida att människor kanske inte gör några större
överväganden innan produkten köps. Genom stora reklamkampanjer från OLW, Estrella och
Pringles har varumärkes medvetenheten för chips blivit stort. Chipskonsumenten gör idag
kanske ett mer medvetet val, genom att de stora chipsfabrikanterna velat koppla vissa
livstilsattribut till sina varumärken. Detta kan medföra att chips håller på att bli en produkt
som får högre engagemang hos konsumenterna.

7.5 Relationsmarknadsföring

Det är viktigt för Laholmschips att inte bara ta hänsyn till relationen gentemot konsumenten.
Interaktionen med övriga aktörer i nätverket till exempel leverantörer, kunder och andra
samarbetspartners är minst lika viktig att vårda och utveckla.

I den klassiska dyaden, den så kallade moderrelationen, är Laholmschips det säljande
företaget och KF och Hemköp den externa kunden. KF och Hemköp delar redan de
värderingar som Gårdschips vill förmedla. Detta är i grunden ett idealt samarbete.
Laholmschips bör utvärdera detta samarbete och betänka att ett utökat samarbete med nya
distributionskanaler kan innebära en risk, då de kanske inte signalerar samma budskap.

Det är relativt dyrt att skapa nya kundkontakter. Därför är det viktigt för Laholmschips att
utvärdera sina relationer till KF och Hemköp. Vad är det de existerande kunderna saknar som
nya kunder/distributionskanaler kan ge? Väger vinsterna av att skaffa nya distributionskanaler
upp kostnaderna för risken satsningen innebär. Är det bättre att utveckla samarbetet med de
existerande kunderna istället?

Laholmschips marknadsförings situation är ett typiskt exempel för ett litet företag. Det finns
ingen marknadsavdelning utan VD Bo Albjär är både marknadsförare på heltid och på deltid.
Han är både företagets ansikte utåt och den som sköter alla kontakter, samtidigt som han själv
väljer att sälja sina produkter på konsumentmässor. Eftersom företaget är litet och de anställda
jobbar nära inpå varandra genomsyrar tanken och målet att tillverka ”världens godaste chips i
Sveriges minsta chipsfabrik” företaget. Denna tanke är inte svårt att upprätthålla då chef och
anställda har ett nära samarbete.

Säljbolaget som Laholmschips samarbetar med är en variant av deltidsmarknadsförare.
Säljarna har andra kontakter med företagets kunder, därför är det viktigt att säljarna vet vad
Laholmschips vill förmedla till kunden och vad kunden i sin tur skall förmedla till sina
konsumenter. Konsumenterna är i sista ledet de allra viktigaste deltidsmarknadsförarna då det
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är deras omdöme som kanske får nya kunder att köpa Gårdschips eller kanske gamla kunder
att fortsätta.

Sociala nätverk är ytterst viktigt för ett litet företag som Laholmschips. För att ett mindre
företag skall lyckas är bra och nära relationer till samarbetspartners som kunder, leverantörer
och eventuella reklam och designpartners A och O. Det är viktigt att de som skall hjälpa till
att förmedla Laholmschips budskap till konsumenterna känner till företaget väl. Det är ibland
svårt att dra gränser mellan sociala och professionella relationer. För Laholmschips del är
relationerna till säljbolaget, KF och Hemköp de som kan betraktas som professionellt.
Leverantörer, potatisodlare, designern och andra lokala kontakter är mer av det sociala slaget,
då dessa aktörer finns i Bo Albjärs sociala nätverk.

Laholmschips hade inte identifierat sin målgrupp innan produktion och försäljning
påbörjades. Att ha kunskap om sina kunder och sin marknad är av stor betydelse. Nu vid en
eventuell lansering av en 75 grams påse är det viktigt att veta om det finns en marknad, var är
i så fall behovet av en sådan produkt som störst, hur skall produkten distribueras och framför
allt till vilka riktar sig produkten?

7.6 Varumärkesidentitet

Laholmschips befinner sig ännu i tillväxtfasen, där de strävar efter att nå nya kundsegment
samtidigt som de vill att deras nuvarande kunder skall vara lojala mot produkterna. När ett
företag befinner sig i denna fas är det generellt sätt inte lämpligt att satsa på en ny
varumärkesidentitet menar Mats Urde.

Laholmschips varumärke och profil spelar en stor roll för att attrahera nya och existerande
kunder. Främst för att skapa uppmärksamhet för produkten, men även presentera dess fördelar
på ett tilltalade sätt för konsumenten.

Laholmschips har som målsättning att tillverka ”Världens godaste chips i Sveriges minsta
chipsfabrik”. Företaget vill framhäva en profil med nyckelorden; miljövänlig, KRAV kvalité,
lantliga och ej massproducerat. Dessa nyckelord kan ses som Laholmschips ”brand DNA”, d
v s företagets identitet, namn och tema.

På den öppna frågan 12 b i enkäten, angående påsens design, fick respondenterna ange vad de
tyckte om Gårdschips design på påsarna. Nyckelord som kom fram från respondenterna var
stilren, annorlunda, snygg, miljövänlig, enkel, gammeldags, genuin och ekologisk. Ett flertal
respondenter påpekade att KRAV-märket väcker uppmärksamhet. Kommentarerna från
respondenter stämmer väl överens med den profil som Laholmschips vill förmedla till sina
konsumenter.

De mer negativa kommentarerna i fråga 12 b var tråkig, ej festlig, för enkel eller lite präktig.
Jämfört med konkurrenternas mer ”glättiga” påsar, med mer färger och mönster kan man
tänka sig att Gårdschips påsen framstår som mindre festlig. Men det är också dessa
designkomponenter som differentierar påsen från konkurrenterna.

Studeras åsikterna om påsens design kan det utläsas att respondenterna överlag har en positiv
inställning till designen. Respondenterna ligger nära mittvärdet på skalan, den yngsta
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ålderskategorin 1-17 år visar uppskattning för påsens design. Det som kan sägas om designen
är att den lyckats skapa en identitet hos produkten. Företagets budskap dvs enkelhet och
miljöfokusering tycks ha nått konsumenterna.

Laholmschips överväger att göra en ”line extention” vilket innebär att de vill använda sitt
etablerade varunamn för att lansera den mindre 75 grams påsen. Anledningen till den nya
påsen är att nå ett nytt kundsegment, samt möta ett eventuellt behov för en mindre påse hos
dagens konsumenter. Förutom en ny storlek på påsen överväger även Laholmschips att ändra
designen på 75 grams påsen. Anledningen till detta är det nya kundsegment som
Laholmschips vill nå kan tänkas tilltalas mer av en ny design. Det nya kundsegmentet som
Laholmschips vill nå är bland annat de yngre åldersgrupperna. Den åldersgrupp som visade
det lägsta värdet i frågan rörande ”åsikter om påsens design”, vilket talat för att förändra
designen.

Att göra en ”line extention” innebär emellertid en risk. Den nya produkten måste sälja så pass
mycket att det täcker de kostnader som uppstår vid utveckling och lansering. Vid ”line
extention” brukar detta vara ett stort problem. I detta fall är inte det någon överhängande risk
då kostnaderna för utvecklandet av 75 grams påsen torde bli ganska små. En annan risk kan
tänkas bli att 75 grams påsen konkurrerar med Laholmschips egen 175 grams påse. Önskvärt
är att 75 grams påsen tar marknadsandelar från konkurrenterna, istället för att konkurrera med
de egna produkterna. Kommer Laholmschips nå ett nytt kundsegment eller är det den redan
existerande kundgruppen som kommer att gå över till att köpa 75 grams påsen? Den risk vi
bedömer vara störst är att tillföra en ny design på 75 grams påsen.

Varumärket kan förlora sin specifika mening och profil, d v s de kan komma i en så kallad
”line extension trap”. Om den nya påsens design frångår Laholmschips ”brand DNA” kan det
påverka 175 grams påsen med dagens design negativt.

Kunderna associerar Gårdschips med KRAV, miljömedvetenhet och det lantliga. Riskerar
denna associering att försvinna om företaget förändrar identitet?

7.7 Distributionskanaler

Vad har Laholmschips för möjlighet att finna nya distributionskanaler och därigenom ett nytt
kundsegment?

SJ och SF vill ha starka varumärken i sina sortiment, vilket kan bli ett problem då Gårdschips
varumärket ännu ej är så etablerat. Laholmchips är ett nischföretag och med sina KRAV-
produkter kan det ändå finnas en möjlighet att skapa ett intresse för ett framtida samarbete.
Bland annat SJ visade ett intresse för att ta in KRAV-produkter i sitt sortiment. Här finns
alltså en möjlighet för Gårdschips att komma in med sin produkt. Då SF ibland bryter sitt
befintliga produktsortiment med att ta in andra varumärken vid exempelvis filmkampanjer,
kan även detta bli en eventuell lösning för Laholmschips.

SAS har ej chips i sitt sortiment. En lösning i detta fall kan tänkas vara att låta SAS trycka sin
logotyp på ena sidan av påsen och Gårdschips logotypen på den andra sidan. Liknande
samarbetsavtal kan tänkas fungera med andra distributionskanaler.
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8. Slutsats

Följande punkter tycker vi är de viktigaste för att förstå Laholmschips situation i dagsläget.

• Laholmschips vet ej vilka som köper deras produkt och ej heller av vilka orsaker.

• Laholmschips står inför att expandera verksamheten med befintlig 175 grams påse
eller ny 75 grams påse.

• Den nya produkten kan ha samma design som dagens chipspåse eller skall den nya
påsen ha en annan identitet?

• Skall Laholmschips söka sig till nya distributionskanaler och kräver dessa en ny
design?

Nedan sammanfattas våra slutsatser utifrån ovanstående punkter.

Resultaten från undersökning visar att 100 individer av de tillfrågade "känner till Gårdschips".
Den gruppen ligger till grund för den framtagna kundprofilen. Kundprofilen kännetecknas av
att de är mindre priskänsliga, mer miljömedvetna och tycker att det är viktigt att veta var
ingredienserna i produkten kommer ifrån. De föredrar även produkter som är ekologiskt
odlade. Det som motiverar dessa individer att välja Gårdschips är framförallt KRAV-
märkningen och att chipsen har en bättre smak. Vidare framgår att en chipspåses design inte
är så viktig, men däremot är det av större vikt för dessa individer att påsen är miljöanpassad.

Laholmschips har nått maximal produktionskapacitet och överväger expansion. Företaget
befinner sig i tillväxtfasen och deras produkt har nått acceptans på marknaden och
försäljningen ökar, främst på grund av avtalet med KF och Hemköp. Efterfrågan tycks vara
stor på både de traditionella och de KRAV-märkta chipsen. Att det finns ett intresse för
produkten förstärks även av att ICA har velat ta in den i sitt sortiment. Mot bakgrund av detta
tycker vi att det finns fog för att expandera verksamheten.

Vid en expansion har Laholmschips en önskan om att nå nya kundsegment med 75 grams
påsen. Samtidigt som de vill att deras nuvarande kunder skall vara lojala mot den befintliga
produkten. Laholmschips vill göra en "line extension" med en 75 grams påse som skall
lanseras via nya distributionskanaler. Vi tycker dock att det vore bättre att avvakta med en
"line extension" och istället vidareutveckla samarbetet med KF och Hemköp med 175 grams
påsen. Är det så att Laholmschips vill gå vidare kan det ske via ett samarbete med exempelvis
ICA. Vi anser med andra ord att en expansion skall ske men med ökad produktion av 175
grams påsen.

Om Laholmschips beslutar sig för att lansera en 75 grams påse kvarstår problemet om en ny
design skall användas eller om företaget skall behålla den nuvarande. Laholmschips har enligt
vår undersökning skapat en tydlig profil med ett varumärke som förmedlar miljötänkande,
kvalité, KRAV och ej förknippas med massproduktion. Denna profil är enhetlig i
produktnamnet, logotypen och påsens design. Används en ny design för 75 grams påsen
kommer den eventuellt inte att förmedla samma budskap. Vilket i förlängningen kan leda till
problem. Vi tycker ej att en ny design är nödvändig för att tilltala det avsedda kundsegmentet.
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Laholmschips produkt och varumärke är ännu ej väletablerat hos tillräckligt många
konsumenter på marknaden. Med detta som bakgrund tror vi att det i dagsläget kan vara ett
misstag för Laholmschips att lansera två förpackningar som inte förmedlar samma budskap.
Även om Laholmschips vänder sig till två skilda konsumentgrupper med de olika påsarna, så
tror vi att två varumärkesidentiteter skulle skapa förvirring hos konsumenterna.

Det finns även en risk att 75 grams påsen kommer att konkurrera med den befintliga 175
grams påsen, detta brukar benämnas kannibalism.

Om vi slutligen skall diskutera framtiden för Laholmschips så tror vi på en lansering av 75
grams påsen i framtiden. Främst på grund av att våra resultat visade att många av
respondenterna skulle vara intresserade av en chipspåse i den storleken. En framtida
försäljning via nya distributionskanaler är en god idé. SJs distributör Scandinavian Service
Partner visar stort intresse för KRAV-märkta produkter och vår bedömning är att intresset för
KRAV-produkter kommer att öka i framtiden.

Laholmschips har med sin nuvarande profil hittat en nisch som de inte bör frångå. Det finns
en tendens hos företag i dag att betona sitt ursprung. Till exempel ser vi att SAS tydligt
framhäver sitt skandinaviska ursprung och här ser vi en möjlighet för Laholmschips. Genom
sitt varumärke och sin företagsprofil kan Laholmschips i framtiden stärka andra företags
image, exempelvis att SAS eller SJ vill framhäva sin miljöprofil. Ett sätt för dem att göra
detta är att ta in Gårdschips i sitt sortiment. Detta kräver att Laholmschips vårdar sin
varumärkesidentitet och att de inte lockas att närma sig de stora konkurrenterna.
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10. Bilagor

10.1 Stödfrågor till djupintervjuer

• Äter du chips?

• Varför äter du chips?

• Vid vilka tillfällen äter du chips?

• Vad förknippar du med chips?

• Hur ofta äter/köper du chips?

• Hur stor roll spelar påsens design för ditt köpval?

• Vad för design på chipspåsar gillar du? (Exempel kanske behövs, amerikansk stil,
papperspåsar, pringelsrör, genomskinliga påsar)

• Tror du att påsens design och utformning spelar någon roll när människor köper chips?

• Vad sorts chips äter du? (Eventuellt varför)

• Vad är det som avgör att du köper ett visst varumärke? (Diskutera smak, pris, varumärke)

• Vilka märken känner du till?

• När du köper chips vilken storlek på påsen köper du då? (Exempel kanske behövs 40,
150,175,200 eller 400 gram)

• Vad är det som avgör vilka chips du köper?

• Vilka smaker brukar du handla?

• Finns det eventuellt några smaker du saknar?

• Brukar du köpa KRAV-produkter? (Varför?)

• Har du hört talas om Laholmschips/Gårdschips? (Var, när ,hur?)
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10.2 Enkät

1. Äter Ni chips? JA NEJ

1b. Om inte, Varför?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Vid vilka tillfällen äter Ni chips?

Vid fest eller kalas Grillningar Vid hemmakväll Mellanmål Annat

3. Vilka av dessa varumärken/företag som tillverkar Chips känner Ni till?
Kryssa för de Ni känner till.

••••    Estrella

• Gårdschips

••••    Svenska Lantchips

••••    OLW

••••    Änglamark

••••    DIVA

Annat
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4. Hur många stora påsar chips köper Ni eventuellt i månaden?

1-2 3-5 6-9 10=> Köper ej

5. Vad är Er inställning till chips i allmänhet (smak och utseende)?

5b. Brukar Ni välja chips utifrån vad som står på innehållsdeklarationen?

JA NEJ VET EJ

6. Tycker Ni att utbudet av chips är tillräckligt?

JA NEJ VET EJ

6b. Vad saknar Ni för chipssorter och smakalternativ inom chipsmarknaden?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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7a. Hur stor roll har priset när Ni väljer att köpa en chipspåse. Hur priskänslig är Ni?

EJ PRISKÄNSLIG 1 2 3 4 5 6 7 PRISKÄNSLIG

7b. Köper Ni hellre ekologiskt framställda chips där råvarorna är ekologiskt odlade även om
det är dyrare:

EKOLOGISKT ODLAT 1 2 3 4 5 6 7 TRADITIONELLT ODLAT

7c. Tycker Ni det är viktigt att veta var råvarorna och ingredienserna i chips kommer ifrån?

EJ VIKTIGT 1 2 3 4 5 6 7 VIKTIGT

7d. Anser Ni er vara miljömedveten?

EJ MILJÖMEDVETEN 1 2 3 4 5 6 7 MILJÖMEDVETEN

7e. Hur viktig är påsens utseende och design för Er när ni står i köpbeslutsprocessen?

EJ VIKTIG 1 2 3 4 5 6 7 VIKTIG

7f. Hur viktigt är det för Er att påsen är miljöanpassad?

EJ VIKTIGT 1 2 3 4 5 6 7 VIKTIGT

8. Tycker Ni att priset 20 kronor är rimligt för en normalstor ( ca 200 gram) chipspåse
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EJ RIMLIGT 1 2 3 4 5 6 7 RIMLIGT

9. Vilka aspekter och faktorer tror Ni är de viktigaste för konsumenter när de står i beslut om
att välja mellan olika chipsmärken

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Känner Ni till Gårdschips?

JA NEJ VET EJ

11. Har Ni smakat dem?

JA NEJ VET EJ

12. Tilltalas Ni av påsens design?

EJ TILLTALANDE 1 2 3 4 5 6 7 MYCKET TILLTALANDE

12b. Vad är det som tilltalar Er med påsens design?

12c. Tilltalas Ni av varumärket / logotypen på påsen?

EJ TILLTALANDE 1 2 3 4 5 6 7 MYCKET TILLTALANDE
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13. Vilken smak föredrar Ni att handla när ni köper Gårdschips?

VITLÖK, PEPPAR OST, LÖK, BACON LÄTTSALTADE

DILL, PERSILJA CRÈME FRAICHE

14. Vad är främsta orsaken till att Ni väljer Gårdschips framför andra märken?

LOKALT PRODUCERAT BÄTTRE SMAK KRAVODLAT

MINDRE FETT NATURCHIPS ANNAT

15. Skulle Ni vara intresserade av en påse i formatet 75 gram?

JA NEJ VET EJ

16. Skulle en mindre påse få Er att äta chips vid andra tillfällen än Ni gör idag t.ex. som
mellanmål?

JA NEJ VET EJ

17. Kön MAN KVINNA

18 Vilken åldersgrupp tillhör Ni:

1-17 18-27 28-37 38-47 48-57 58-67 68->
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19. Vilken är Er bostadsort?
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10.3 Enkätsammanställning

Dessa bilagor finns bara i arkivexemplaren som går att rekvirera vid företagsekonomiska
institutionen vid Lunds Universitet.
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10.4 Sammanställning av respondenternas svar i fråga 6b i enkäten.

Vad saknar Ni för chipssorter och smakalternativ inom chipsmarknaden?

Majoriteten av respondenterna skrev att de inte saknade någon chipssort eller smakalternativ.
De som hade önskemål gav följande idéer:

- fler ost smaker

- cheddarsmak

- fler märken med vinägerchips

- mozzarella smak

- ketchup smak

- roligare färger på chipsen, exempelvis cerisrosa

- chips som är ännu saltare

- ultra vitlökssmak, som är gott att ha till mat

- gorgonzola smak

- light chips

- Mindre fett, samma goda smak

- paprikasmak
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10.5 Kommentarer till fråga 12 B. Vad är det som tilltalar Er med påsens design?

Kvinnor i Lund som ej känner till Laholmschips

-Ver. nr. 77 " Miljövänlig, Sticker ut "
-Ver. nr. 70 " KRAV!!! + enkelt och snyggt "
-Ver. nr. 68 " gammeldags"
-Ver. nr. 67 " Den ser mycket lantlig ut. Ej så amerikanskt och flashigt."
-Ver. nr. 66 " Ser ut att vara ekologiskt odlade."
-Ver. nr. 64 " Kravmärkt"
-Ver. nr. 63 "Den ser fräsch ut, enkel och ganska robust, ser inte så amerikansk ut, det är ett
plus."
-Ver. nr. 61 " Bra färger. Trevlig bild."
-Ver. nr. 58 " De verkar mycket smaskiga. Kannan är ju fin!"
-Ver. nr. 57 " Mer naturlig och nyttig, inte plastigt."
-Ver. nr. 75 "Färgerna"
-Ver. nr. 74 " Det ser ju så gott ut. Loggan är ganska bra."

Män i Lund som ej känner till Laholmschips

-Ver. nr. 102 " Ser mer ´lantlig´ut. De andra märkenas påsar ser ut att vara storproduktioner
medan denna ser ut att vara mindre och mer genuin."
-Ver. nr .103 " Enkel + miljövänlig "
-Ver. nr. 107 " Enkel"
- Ver. nr. 81 " Inget speciellt" (1)
-Ver. nr. 98 " Färgerna"
-Ver. nr. 97 " Ser ut att vara hyfsad kvalité " (2)
-Ver. nr. 95 " Det verkar vara en viktig påse."
-Ver.nr. 93 " Ser hemmagjord ut " (2)
-Ver. nr. 91 " Enkelheten , ser miljövänlig ut"
-Ver.nr. 90 " Stilren, allmänt vacker"
-Ver.nr. 89 "Gammal, hederlig. Lantbrukarchips."
-Ver.nr. 83 "Natural look"

Kvinnor i Lund som känner tilll Laholmschips

-Ver. nr. 76 " Enkelhet, stilren."
-Ver. nr. 73 " Tråkig inte så festlig." (2)
-Ver. nr. 71 " Rustik känsla "
-Ver. nr. 69 " Förmedlar "Gårdschips" -känslan (gård)
-Ver. nr. 65 " Ser miljövänlig ut "
-Ver. nr. 62 " Det gör jag inte. Lite för hemvävd, rustik för min smak. (3)
-Ver. nr. 60 " Ser lite gammeldags och mysig ut." (7)
-Ver. nr. 59 " Ser miljövänlig ut "
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Män i Lund som känner till Laholmschips

-Ver. nr. 94 " Ser inte så plastig och tillgjord ut som de andra "
-Ver. nr. 92 " Känns miljömedveten "
-Ver. nr. 88 " Att den inte prasslar "
-Ver. nr. 87 " Den ger ett ekologiskt odlat intryck som väl är meningen"
-Ver. nr. 85 " Jag tycker den är gullig"
-Ver. nr. 82 " Inget aluminiumtjafs utan mer normal "
-Ver. nr. 100 " Gedigen, ser miljövänlig ut "
-Ver. nr. 101 " Ser miljövänlig ut, men tråkig. " (4)
-Ver. nr. 104 " Ser miljövänlig ut. KRAV-märkt "
-Ver. nr. 105 " Färgen, inte för mycket aluminium "
-Ver. nr. 106 " Gedigen "

Kvinnor i Laholm som känner till Laholmschips

-Ver. nr. 18 " Naturlig och miljövänlig "
-Ver. nr. 21 " Den bilden som finns "
-Ver. nr. 23 " Påsen "
-Ver. nr. 24 " Inte som alla andra "
-Ver. nr. 25 " Inte mycket, lite tråkig "
-Ver. nr. 27 " Den ser inbjudande ut och miljövänlig "
-Ver. nr. 28 " Ljusa färger, ser inte så plastig ut "
-Ver. nr. 29 " Den är enkel, ser miljövänlig ut "
-Ver. nr. 30 " Inte mycket "
-Ver. nr. 31 " Den ser miljvänlig ut, stilren, rejäl.
-Ver. nr. 32 " Naturell påse från Laholm, ´made´på landet."
-Ver. nr. 35 " Att den är lite papprig och inte så plastig."
-Ver. nr. 36 " Den ser gammeldags ut "
-Ver. nr. 37 " Klar och tydlig bild och text "
-Ver. nr. 41 " Påsen ser FÖR nyttig ut. "
-Ver. nr. 42 " Inte för blaffigt utseende, lantligt. "
-Ver. nr. 43 " Papprig, ser naturlig ut. "
-Ver. nr. 45 " Gammaldags "
-Ver. nr. 46 " Det gör jag inte. Den är lite präktig/köksaktig."
-Ver. nr. 50 " Verkar miljövänlig "
-Ver. nr. 51 " Det ser naturligt ut "
-Ver. nr. 53 " Helt och fint, ger naturligt intryck, skönt med gammeldags."
-Ver. nr. 54 " Enkelt, ser vad det är för produkt. "
-Ver. nr. 55 " Läcker färg, ( iögonfallande ) "
-Ver. nr. 56 " Den är fin i färgerna, fin påse, enkelt. "

Män i Laholm som känner till Laholmschips

-Ver. nr. 5 " Miljövänlig "
-Ver. nr. 7 " Enkelheten "
-Ver. nr. 8 " Annorlunda "
-Ver. nr. 9 " Den ser miljövänlig ut ! "
-Ver. nr. 10 " Man tror att den är god "
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-Ver. nr. 11 " Gammeldags "
-Ver. nr. 12 " Mer pappers än plastaktig "
-Ver. nr. 14 " Fin "

Man i Laholm som inte känner till Laholmschips

-Ver. nr. 15 " Tillverkat i mindre skala - får man intrycket av. Färgsättning som är neutral,
talar mer om innehållet än utsidan. "

Män i Malmö som känner till Laholmschips

-Ver. nr. 110 " Stilren "

Män i Malmö som inte känner till Laholmschips

-Ver. nr. 120 " Annorlunda "
-Ver.nr. 127 " Snygg "

Kvinnor i Malmö som känner till Laholmschips

-Ver. nr. 137 " Ser miljövänlig ut "
-Ver. nr. 142 "Ser ej så plastig ut "
-Ver. nr. 146 "Ser lockande ut "
-Ver. nr. 150 " Ser miljövänlig ut "
-Ver. nr. 159 " Tråkig "

Kvinnor i Malmö som inte känner till Laholmschips

-Ver. nr. 140 " Trevlig"
-Ver. nr. 143 " Mysig och enkel "
-Ver. nr. 145 " Fin kanna"
-Ver. nr. 147 " Söt påse "
-Ver. nr. 148 " Ser gedigen och fin ut "
-Ver. nr. 149 " Gullig "
-Ver. nr. 151 " Läcker. Ser gott ut"
-Ver. nr. 152 " Ok "
-Ver. nr. 154 " Snygg och stilren "
-Ver. nr. 156 " Ser gott ut, fin. "
-Ver. nr. 161 " Enkel och fin "

Män i Stockholm som känner till Laholmschips

-Ver. nr. 164 " Gedigen, gammeldags och miljövänlig "
-Ver. nr. 169 " Miljövänlig "
-Ver. nr. 172 " Okej, enkel och fin "
-Ver. nr. 176 " Stilren och enkel "
-Ver. nr. 185 " Stilren och enkel

Män i stockholm som inte känner till Laholmschips
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-Ver. nr. 162 " Ser miljövänlig ut, men de kunde satsa mer på det. "
-Ver. nr. 163 " Lite tråkig " (3)
-Ver. nr. 165 " Trevlig "
-Ver. nr. 168 " Lite tråkig "
-Ver. nr. 170 " Ser trevlig ut "
-Ver. nr. 174 " Snygg och enkel "
-Ver. nr. 178 " Annorlunda "
-Ver. nr. 179 " Okej "
-Ver. nr. 180 " Fin, bra färger "
-Ver. nr. 181 " Snygg "
-Ver. nr. 183 " Lite tråkig men okej "

Kvinnor i Stockholm som känner till Laholmschips

-Ver. nr. 192 " Enkel, kan satsa mer på miljö-stilen "
-Ver. nr. 193 " Annorlunda"
-Ver. nr. 209 " Stilren men lite tråkig "

Kvinnor i Stockholm som inte känner till Laholmschips

-Ver. nr 188 " Enkel, gullig. Lite tråkig dock. "
-Ver. nr. 191 " Lite tråkig "
-Ver. nr. 194 " Gedigen och enkel "
-Ver. nr. 196 " Tämligen ful och tråkig "
-Ver. nr. 197 " Stilren och annorlunda "
-Ver. nr. 199 " Enkel och trevlig "
-Ver. nr. 200 " Stilren "
-Ver. nr. 206 " Lite tråkig, men stilren "
-Ver. nr. 210 " Ser miljövänlig och trevlig ut
-Ver. nr. 211 " Superfin ! "
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10.6 Frågor till distributionskanaler

• Hur går företag till väga för att sälja in sina produkter hos Er?

• Vad har Ni för kriterier när Ni väljer ut vilken produkt Ni skall ha i Ert sortiment?

• Ställer Ni några speciella krav på Era leverantörer?

• Har Ni några KRAV-produkter i Ert sortiment?

• Har Ni planer på att ta in fler KRAV- produkter?

• Vilka produkter säljer bäst?

• Har Ni några snacks produkter i Ert sortiment?

• Har Ni någon kunskap om vilka kunderna är som handlar Era snacks produkter?

• Har Ni gjort någon konsumentundersökning?

• Tror Ni att det kan finnas ett intresse för en 75 grams naturchipspåse som är KRAV-

märkt?
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10.7 Frågor till Mats Urde

1. Hur stor roll spelar företagets storlek när det gäller varumärkesidentitet?

2. Spelar det någon roll i vilken fas företaget befinner sig i produktlivscykeln?

3. Generellt sett, hur ser du på att ett litet företag har två olika design/två olika identiteter på
två olika förpackningsstorlekar till samma produkt?

4. Vad finns det för nackdelar/fördelar med att ha två olika identiteter på förpackningen?

5. Vad vinner ett företag på att behålla sin gamla identitet när en ny förpackning skall
utvecklas?

6. Vad kan ett företag vinna på att byta identitet?


