
Andel marknadsföring synlig för 
 konsument kontra marknadsföring 
ej synlig för konsument

%

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

20222021202020192018
! Marknadsföring synlig för konsument    
! Marknadsföring ej synlig för konsument

Vi fokuserar på att 
öka avkastningen 
på vår marknads-
föring genom att 
lägga allt större 
vikt vid de största 
varumärkena  
i portföljen.

Konsumenten i rampljuset
Cloetta följer fortlöpande marknadstren-
derna för att inhämta värdefull information 
att lägga in i utvecklingen av nya idéer och 
koncept, se sidorna 16–17. Vi testar olika 
hypoteser, koncept och prototyper för att 
säkerställa att erbjudandet stämmer med 
vad konsumenterna vill ha och att de passar 
med Cloettas varumärken. 

Genom att utvärdera de fysiska produk-
terna ger konsumenterna viktig feedback till 
vårt innovationsteam som sedan förbättrar 
recepten på ett sätt som helt uppfyller konsu-
menternas preferenser inför en lansering. Vi 
har en egen konsumentpanel för att e!ektivt 
genomföra produkttester samt etablera en 
direkt kontakt med konsumenter som stöder 
förbättring av våra nuvarande produkter och 
utveckling av nya. 

Vi följer noga hur våra varumärken står 
sig på marknaden genom avancerade spår-
ningsverktyg baserade på specifika nyckeltal 
för att följa upp e!ekten av våra marknads-
föringsaktiviteter och nylanseringar. Den 
höga frekvensen av datapunkter  säkerställer 
en grundlig förståelse av varumärkets 
 resultat och möjliggör vid behov snabba  
och e!ektiva åtgärder. 

Strategisk produktutveckling 
Produktutveckling är en av de främsta driv-
krafterna för att vinna nya konsumenter och 
driva varumärkets framgångar samtidigt som 
vi di!erentierar marknaden. Vi introducerar 
fortlöpande utökningar av produkterna, som 
lanseringar av nya smaker, konsistenser och 
förpackningar samt anpassningar till lokala 
behov när det gäller redan befintliga produkt-
linjer. En produkt som är framgångsrik på 
en marknad kan lanseras under ett befintligt 
lokalt varumärke på en annan marknad. 

För att säkerställa värdeskapande och 
konkurrensfördelar fokuserar vi varje år, 
baserat på viktiga konsumentinsikter, på 
färre men större innovationer för att verk-
ligen kunna erbjuda en upplevelse av nya 
smaker och ingredienser. På det sättet kan vi 
få tillträde till nya marknadssegment, utöka 
våra kategorier, öka marginalerna och lansera 
dessa innovationer på flera marknader för att 
säkerställa skalfördelar. 

Varumärkes- och kategoriledarskap 
God tillgänglighet och synlighet i butik, till-
sammans med starka varumärken med hög 
igenkänning och lojalitet, är helt avgörande 
för konfektyrförsäljning inom dagligvaru-

handeln. Cloettas kontinuerliga utveckling 
och vård av sina varumärken tillsammans med 
en stark säljkår är av mycket stor betydelse. 

Vi fokuserar på att öka avkastningen 
på vår marknadsföring genom att lägga allt 
större vikt vid de största varumärkena i 
portföljen. Cloettas tio största varumärken 
står för över hälften av koncernens försälj-
ning. För varje varumärke finns individu-
ella utvecklingsplaner för att kontinuerligt 
utveckla och stärka varumärket. 

En övergripande ambition är att  säkerställa 
att de marknadsföringsinvesteringar som vi 
gör är e!ektiva och successivt leder till ökad 
försäljning samt stärker  varumärkena lång-
siktigt. Det handlar om att i rätt medie kanal 
hitta det som påverkar och skapar intryck 
hos konsumenten och detta måste utvecklas 
och planeras inför varje kampanj, baserat på 
 definierade prestationsmål. 

Cloetta kombinerar vanligtvis marknads-
föringsaktiviteter med butikskampanjer. 
Produktnyheter får normalt ett e!ektivt sälj-
stöd genom kampanjer, evenemang, butiksak-
tiviteter och reklam för att nå konsumenterna 
så snabbt som möjligt. 

De senaste åren har e!ektiviseringarna 
gjort det möjligt för oss att öka andelen mark-
nadsföring synlig för konsument och den nådde 
70"procent 2022, vilket hjälper oss att göra 
investeringar på ett konkurrenskraftigt sätt. 

Förstå och intressera  
konsumenterna
Att sätta konsumenterna i centrum är vår långsiktiga passion och vårt åtagande för att till-
godose konsumenternas behov. Förståelse för konsumenternas uppfattningar och trender 
på marknaden är grunden för Cloettas produktutveckling, marknadsföring och arbetet med 
varumärket. Det är viktigt att förstå varje del av konsumentresan för att kunna erbjuda varu-
märken och produkter som uppskattas, köps och konsumeras. Vårt strategiska arbete är 
centrerat kring följande tre nyckelområden.
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Utforska närliggande segment  
– Tupla Crispy Puffs

Värde försäljning av choklad i påsar, Kesko
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! Övriga      ! Tupla Crispy Puffs    Källa: Cloetta Finland POS data sep –okt 2022. 
 

Strategier som utökar 
marknadsandelarna
Cloetta genomför ett antal olika strategier  
för att få våra varumärken att växa snabbare  
och utöka konsumentbasen. Följande tre 
exempel beskriver hur vi framgångsrikt ökar 
 konsumentpenetrationen och till följd växer 
våra varumärken. 

Lanseringen av Tupla Crispy Pu!s i Finland under  
2022 är ett exempel på hur ett ikoniskt märke av choklad-
stycksaker kunde expandera till ett nytt chokladpås-
segment – och öka den totala försäljningen. 

Under den inledande lanseringsperioden syntes följande 
för varumärket Tupla:
•   Marknadsandelen bland hushållen ökade med över 

50"procent
•  Återköpsgraden översteg målnivåerna

Tupla Crispy Pu!s ökade marknadssegmentet för chok-
lad i påse hos Kesko, en av Cloettas kunder i Finland. 
Samtidigt lades en ny konsumentgrupp till varumärket.
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Locka yngre konsumenter – Läkerol Lemon 
Läkerol Lemon är en ny smak på Läkerol som introducerades 
under 2022, med målet att nå yngre konsumenter som föredrar 
fruktiga smaker. 

Sedan lanseringen av Läkerol Lemon har Läkerol Classic 
visat på en övergripande tillväxt på 10 procent i Sverige. 80 
procent av denna försäljningsökning drevs av lanseringen av 

Läkerol Lemon. Vidare visar konsumentdata att de största till-
växtnivåerna syntes bland de yngre målgrupperna.

Läkerol Lemon bidrog till att öka den inkrementella för-
säljningen av Läkerol Classic och rekryterade samtidigt yngre 
målgrupper på upp till 44"år.
 

Fruktbaserat godis utvecklades för att möta en stor kundefterfrågan på mer 
naturliga ingredienser i konfektyr. Våra första produkter lanserades i Sverige 
och Finland 2021. Med hjälp av lärdomarna och insikterna efter introduktio-
nen tog Cloetta fram en innovationsplan för att locka fler konsumenter och 
främja tillväxten inom det sortimentet. Under 2022 lanserades med fram-
gång en ny variant med en kombination av frukt och lakrits. Fruktbaserat 
godis säljs på alla de nordiska marknaderna och i Nederländerna under våra 
lokala varumärken Gott & Blandat/Godt & Blandet, Aakkoset och Red Band. 

Utbudet av fruktbaserat godis har bidragit till att rekrytera nya 
 konsumenter till våra varumärken och har i och med det ökat varumärkets 
marknadsandel.

Fördelning av Läkerol Lemon och Läkerol Classic per hushåll
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Maximera innovationer  
– Fruktbaserat godis

Marknadsandelens värde, Sverige, %

7,9

10,0

!   Fruktbaserat godis,  
Frukt och lakrits

!   Fruktbaserat godis,  
Bär och frukt + Tropisk

!   Gott & Blandat ex. Frukt-
baserat godis

W45 2021– 
W16 2022

W17–W40  
2022

Källa: Nielsen, Sverige, Sockerkonfektyr, DVH+SVH.

8,7 8,5

17,3
18,9 19,3 19,0

15,1

18,0

14,0

18,6
19,7 19,8

Källa: ICA Självservicedata, v. 7– 45, 2022, % hushåll vs åldersgrupp.

Källa: Nielsen, P2 till P11 22, DVH+SVH+LPH, VS %, summa pastiller och ICA Självservicedata, v. 7– 45, 2022, % hushåll vs åldersgrupp.
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