Smaktester

Om våra
smaktester
Vi är experter på att genomföra smaktester
Detta dokument vänder sig till dig som är intresserad av att veta mer om PFM Research i
Sverige AB och framförallt om våra smaktester.
Vi genomför i snitt 100 produktutvärderingar per år mot olika företag inom livsmedelsbranschen. Detta har gett oss en gedigen erfarenhet och i takt med detta också en ökad
efterfrågan på våra smaktester.
Som alltid när det kommer till vår datainsamling är kvalitet i alla led av yttersta vikt. Vi har en
egen avdelning specialiserad på genomförande av smaktester. Vi tar hand om hela processen
såsom programmering av formulär, slumpmässig rekrytering av respondenter, genomförande
av smaktest och sammanställning och leverans av data.

Flera rekryteringskanaler
Tack vare att vi är en heltäckande datainsamlingsleverantör har vi många olika kanaler att tillgå
när vi ska hitta rätt målgrupp till varje specifik undersökning. Våra rekryteringsmetoder är
anpassade för att hitta respondenter både till tester i testlokal och hemtester.
Vi har en egen telefoncentral med CATI-stationer där vi dagligen genomför intervjuer med både
företag och privatpersoner.
Vi har även en egen konsumentpanel, Åsiktsgruppen med slumpmässigt telefonrekryterade
medlemmar. Att rekrytera medlemmar via telefon säkerställer en högre kvalitet jämfört med
själv/- online rekryterade paneler.
Åsiktsgruppen är jämnt fördelad sett till kön, ålder samt regioner. Att inrikta sin undersökning
mot en speciell typ av målgrupp går bra då vi har bakgrundsinformation om panelmedlemmarna som täcker efterfrågat urval.
För att hålla Åsiktsgruppen ajour telefonrekryterar vi varje vecka 200-250 nya medlemmar.
Vi kan också erbjuda vanlig klassisk slumpmässig gaturekrytering.

Smaktester
Smaktest efter behov
Vi utför smaktesterna på det sätt som krävs för att tillgodose kundens beslutssituation.
Några vanliga behovsscenarion är följande:
1. Förändring av befintlig produkt, t. ex. utbyte av ingredienser, byte av ingrediensleverantör,
förändring i produktionsprocess eller förpackningslösning
2. Utveckling av nya smaker i befintligt sortiment
3. Utveckling av helt nya produktkoncept
4. Återkommande avstämning storsäljare mot aktuell konkurrens, t. ex. mot EMV och
nya konkurrenter
5. Bäst-i-test, smaktester i huvudsak avsedda för extern kommunikation

Studiedesign smaktest
PFM Research i Sverige AB har erfarenhet av många olika tekniker för att bäst besvara kundens
olika behov av beslutsunderlag ovan.
Dessa inkluderar till exempel följande:
1. Blindtest av smak, dvs. smakupplevelse exkluderat inverkan av varumärke och annan 		
kommunikation
2. Smakupplevelse baserat på kännedom om varumärke och produkt (t. ex. förpackning
som stimuli)
3. Utvärdering av produktkoncept och smak i kombination
4. Triangeltest för test av upplevd skillnad i recept, kan kombineras med uppföljande
fördjupande smaktest för att klargöra hur skillnad påverkar smakupplevelsen

Testlokal eller i hemmet
Vi genomför regelbundet tester i testlokal eller i hemmet beroende på kundens
beslutssituation och behov av underlag. När det gäller tester i testlokal utförs de flesta i vårt
testcenter i Halmstad men vi genomför regelbundet även tester på annan ort, t. ex. Stockholm,
Malmö och Göteborg. I vår testlokal i Halmstad har vi ett fullt utrustat kök och till vår hjälp har
vi en utbildad kock. När testerna genomförs i hemmet skickar vi hem produkterna till
respondenten som svarar via en webbenkät.

För både internt och externt bruk
Resultaten av våra smaktester används både för interna beslut, men inte sällan också som
underlag vid införsäljning av produkter till de stora dagligvarukedjorna. Värdet av en extern
partner som utfört testerna och som garanterar tillförlitliga resultat är särskilt stort i dessa
situationer.

Vi är PFM Research i
Sverige AB
Datainsamlare sedan 1999
PFM Research i Sverige AB är en heltäckande leverantör av datainsamlingstjänster.
Vi arbetar alltid med kundens utmaningar i fokus. Vi är experter på att hitta rätt metod, verktyg
och urval för varje specifikt uppdrag och målgrupp.
Vi är ett sammansvetsat team som sedan 1999 samlat in data via telefonintervjuer,
webbintervjuer, personliga intervjuer/fokusgrupper, postala enkäter, produktutvärderingar
och användartester.
Vi tar hand om hela datainsamlingsprocessen. Vi programmerarfrågeformulär, samlar in datan
och sammanställer och levererar i det format som passar kunden bäst. Leveransen kan variera
från enklaste formen av rådata till unikt designade datarapporter.
All insamlad datan verifieras och kvalitetssäkras noggrant innan den levereras till kund.
Våra respondenter är både privatpersoner, företag, kommuner, myndigheter och organisationer.
Våra kunder har anlitat oss sedan 1999 för att utveckla sina verksamheter, och varje år levererar
vi i snitt 500 säkra beslutsunderlag.
Vi är medlem i ESOMAR och följer dess internationella regler för marknads- och
samhällsundersökningar.

Metodval

Datainsamling

Data
bearbetning

Bild: Bilden visar arbetsprocessen vid genomförande av ett smaktest.
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Sammanställning

Presentation

Våra
insamlingsmetoder
Internationell leverantör.
Vi är en komplett leverantör av datainsamlingstjänster och vår kärnkompetens är datainsamling
på många olika språk.
Vi vet att en undersökning alltid måste vara uppbyggd av högsta datakvalitet. Om inte, kommer
den inte att spegla verkligheten och blir då inte heller det trygga beslutsstöd som den är tänkt
att vara.
Oavsett vilken typ av undersökning du vill genomföra så ser vi till att du får rätt insamlingsmetod
anpassat efter ditt behov.

Telefonintervjuer

Webbintervjuer

Postala enkäter
Fokusgrupper/
Personliga intervjuer

Sverige
Norge
Danmark
Finland
Polen
Lettland
Litauen
Tyskland
Storbritannien
Frankrike

Bild: Tabellen visar vilken insamlingsmetod vi kan erbjuda på respektive språk.
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Produktutvärderingar

Användartester

Referenser och erfarenhet
av smaktester

Stefan Holmsten - Market Insight Manager Atria Sweden om
samarbete med PFM Research i Sverige AB
Varför valde du att samarbeta med PFM Research i Sverige AB?
- Företaget är en professionell aktör med lång erfarenhet som kan garanterar både pålitliga metoder
och hög kvalitet. Genom tidigare samarbeten har de även bevisat en hög
grad av proaktivitet, service och noggrannhet.
Vad ville du uppnå genom samarbetet?
- Ett korrekt och professionellt genomfört smaktest som vi kan använda
för att utveckla våra produkter.
Hur tycker du att PFM Research i Sverige AB har skött sitt uppdrag?
- De sätter alltid mig som kund i centrum och ger mig kontinuerlig
uppdatering kring projektet. Uppdraget är genomfört helt enligt mitt
önskemål.
Har du haft nytta av resultatet av undersökningen?
- Vi har haft stor nytta av resultatet då produktkvaliteten är avgörande för att vi ska behålla nuvarande
kunder och för att kunna öka marknadsandelarna genom att attrahera nya kunder.
Hur ser du på att i framtiden fortsätta att använda PFM Research i Sverige AB som leverantör
av data?
- Jag ser gärna en framtid med PFM Research i Sverige AB som samarbetspartner där vi kan driva utveckling tillsammans både inom smaktester men även inom andra områden.

Våra tjänster
Projektledning: Våra projektledare har lång erfarenhet, och hittar rätt 		
metod, verktyg och relevanta frågor för varje specifikt uppdrag och målgrupp.
Hjälp och stöd vid frågeformulering: Att göra frågeformulär kan de flesta. Men
att göra frågeformulär med rätt frågeställning och med rätt svarsalternativ för att
få ut det man verkligen behöver veta är inte lätt. Vi delar med oss av all den
erfarenhet och de lärdomar vi samlat på oss genom åren. Vi ser detta som en
självklar service.
Service: Vi är enkla att nå och förstå, och vi fungerar som ett bollplank till dig
genom hela projektet. Vår ambition är att du som kund under ett projekt ska
ha en och samma projektledare som håller dig uppdaterad och ger dig full service
och support.
Dataleverans: Insamlad data sammanställs och levereras i ett format som 		
passar kunden bäst.

Kvalitetskontroll: När det gäller kvalitet har vi en bra måttstock – noll fel i varje
projekt.

Uppnå
projektmål

Erhållet värde
motsvarar eller
överträffar
erlagt arvode

Service & Support

Rapportering som
motsvarar kundens
krav och
förväntningar

Angivna
tidplaner
följs

Bild: Vår strävan är att alla projekt ska uppfattas som framgångsrika. Vi arbetar efter de riktlinjer som anges i bilden ovan.

Minutiös
kvalitetskontroll
När det gäller datakvalitet har vi bara en måttstock.
På PFM Research i Sverige AB, lägger vi fokus på kvalitet, det följer oss genom hela vår
arbetsprocess. All data som levereras ska vara rätt insamlad, minutiöst kontrollerad och levererad
till uppdragsgivaren på överenskommen tid.
Vi säkerställer vår kvalitet genom en rad olika steg. Kvalitetsansvariga granskar och validerar alla
projekt, både innan och efter datainsamlingen.

Bild: Kvalitet är vårt ledord. Vi säkerhetställer kvalitet i alla modellens olika steg.

Vill du veta vad
vi kan göra för dig?
Kontakta oss direkt
Fredrik Jönsson
fredrik@pfmresearch.se
mob. 070-527 91 73
Huvudkontor PFM Research i Sverige AB
Klammerdammsgatan 2,
302 42 Halmstad
Tel. 035-260 60 00
Stockholm PFM Research i Sverige AB
Gustavslundsvägen 143,
167 51 Stockholm Bromma
Tel. 035-260 60 00
Åre PFM Research i Sverige AB
Årevägen 78,
837 52 Åre
Tel. 0647-48 50 00
www.pfmresearch.se

FÖLJ OSS PÅ
Håll dig uppdaterad om vad som händer hos oss.

