
Ohjelman nimi tähän

Konsumenten i fokus i 
produktutvecklingen –

samutvecklingsworkshops

Anu Hopia, professor/TY
Vasa 21.11.2019

Kalainnovaatiot.blogspot.com



• Utgångspunkten är värdeskapande i 
interaktionen mellan företaget och kunden.

• Samutveckling =
– en gemensam, samtidig, lika process som ger

nytt, konkret eller symboliskt värde.

• Stärka dialogen mellan företag och 
konsumenter i en forskningsdriven miljö.

• Lika deltagande
• Identifiering av olika mål och perspektiv

BAKGRUND - SAMUTVECKLING



Konsumentperspektiv som en 
del av hela 
produktutvecklingsprocessen
Forskning för att hjälpa små
och medelstora företag att
lösa problem
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• En serie workshops för utveckling av  
livsmedelsinnovationer för små och medelstora företag
och som syftar till gemensamma produktlanseringar.

• Aktiv dialog mellan företag, forskare och utvecklare och
aktiva matentusiaster
– Direkt koppling till forskning
– Direkt kontakt med konsumenterna

• Samarbete med EU / BA-finansierat Food Bait-projekt för 
att utveckla livsmedelsrelaterade produkter, tjänster eller
lösningar för Kvarken-marknaden
– Mer resurser för båda projekten

Åtgärdsmodell: SAMUTVECKLING GENOM 
PRODUKTUTVECKLINGSWORKSHOPS



Forskningens roll och projektets stöd

• Teori

– Forskning och utveckling

– Sensorisk utvärdering

– Konsumentåsikt

• Praktik

– Implementering av konsumentutvärderingar och
tolkning av resultat

– lansering



12 månaders gemensam
produktutvecklingsprocess



I workshops ingår

• Teoretisk del (allmänna teman som
produktutveckling och sensoriska utmaningar, 
grunderna i sensorisk utvärdering och 
konsumentforskning)

• Praktisk del av arbetet, dvs sensorisk utvärdering av 
produkter

• Resultat och diskussion med företagaren

• I Creative Cooking-avsnittet användning av 
produkten vid servering



Konsumentperspektiv

I ordmoln, en beskrivning av vad
konsumenterna uppfattar

Preferensresultaten inkluderar en 
beskrivning av medelvärden, 
spridning och
konsumentgrupper



Företag X

• Deltog i 3-4 workshops

• Fått tre halvtidsrecensioner av det 
egna pågående produktkonceptet

• Deltog i 3-4 lanseringsevenemang i
Finland och Sverige

• Fått feedback från en panel med 6 
proffs om sin produkt

• Fått cirka 200 
konsumentsynpunkter om sin 
produkt

• Fått betydande reklam för sin 
produkt

• Påverkade innehållet i framtida
workshops

• Utökade sitt nätverk gentemot
forskare, företagare och 
matamatörer



• produktlanseringar

– Pesma kb

• braxenkorv

– Snickars Deli

• idbaserad röra

• Dessutom deltog 7 företag i olika stadier av 
workshops

Nio företag deltog 2018



Fördelar och utmaningar i utvecklingsprocessen

• Företag

Bättre förståelse för 
konsumenternas behov

Ny marknadsföringsplattform
Produkter snabbare på marknaden
Lägre kostnader för forskning och

utveckling, bättre vinster
Brist på tid – att möta dagliga

behovet
Brist på formell process
Brist på kompetens och resurser i 

företaget
Svårigheter att kommunicera med

slutproducenten

• Konsument/matamatör

Direkta och indirekta ekonomiska
fördelar

Sociala förmåner

Konsumenten får mer information

Psykologiska fördelar

Brist på kunskap

Brist på tid

Brist på intresse

Olämplig profil för företaget



Personresurserna för workshops

Genomförandet

• Katja Marttunen (samordning, 
affärsintervjuer, workshops)

• Sandra Mellberg (svenska
workshops)

• Susanna Ihanus (Kommunikation, 
Food Bait Project)

• Nanna Rintala (Food Bait Project)

Experter

• Anu Hopia (kreativ matlagning)

• Saara Lunden (sensorisk
utvärdering)

• Laura Forsman 
(konsumentperspektiv, hållbar
utveckling)

• Sari Puputti (flersensorisk mat, 
konsumentforskning)

• Björn Norén och Julia Berggren 
(Umeå universitet, 
konceptutveckling)



Fortsättningen av workshops 2020-

• Nya verkstäder för Blue Products planeras för 2020-
2022

• Kontakta oss:

– Anu Hopia

• Anu.hopia@utu.fi

• 050 378 9919

– Guy Svanbäck

• Guy.svanback@fishpoint.net

• 0500 860566

mailto:Anu.hopia@utu.fi
mailto:Guy.svanback@fishpoint.net


Genomförda workshops




