
”Märkningen fungerar som en kvalitetsstämpel 
och bekräftar på ett trovärdigt sätt det vi vill 
berätta om vår produkt”
Hur ser ni på samarbetet med Testfakta?
Vi har anlitat Testfakta vid flera tillfällen för tredjepartstester 
av olika Unileverprodukter. Testfakta är ett av få företag i 
Europa som utför den här typen av jämförande 
laboratorietester. De är lyhörda för vad som händer i 
marknaden både vad gäller utbud och produktutveckling. 
Genom samarbetet med några av Europas främsta test- och 
forskningslaboratorier har de en unik möjlighet att ta fram 
testprotokoll som på ett rättvisande sätt visar på relevanta 
skillnader mellan olika produkter på marknaden.

Vilka positiva effekter har ni upplevt?
Testfakta har hög trovärdighet i marknaden och resultaten 
från Testfaktas tester hjälper oss att nå ut till konsumenten 
på ett effektivt sätt. Testerna är också detaljerade och väl 
underbyggda vilket underlättar i kommunikationen mot 
tredje part.
Den höga tekniska nivån på testerna ger också värdefull 
input till vår utvecklingsavdelning om vår produkts prestanda 
i förhållande till våra konkurrenters.

Vilken skillnad har Testfaktas märkningar gjort i 
kommunikationen?
Märkningen fungerar som en kvalitetsstämpel och bekräftar 
på ett trovärdigt sätt det som vi vill berätta om vår produkt. 
Vår marknadskommunikation blir tydligare och mer effektiv.

Vilken effekt har märkningarna gett i försäljningen?
Vi kan se en tydlig effekt av märkningen i butik där den 
underlättar konsumentens val framför hyllan. 
Kvalitetsstämpeln fyller också en viktig funktion inför 
dagligvaruhandelns listning, vilket indirekt har en stor 
påverkan på försäljningen. Effekten på marknaden är annars 
direkt kopplad till exponering i media. Ju mer märkningen 
syns desto bättre effekt.

Vilken nytta har kunden av kommunikationen och 
märkningarna?
Detta är inget vi har undersökt men jag skulle tro att kunden 
känner sig mer trygg med sitt köp. Även om det oftast för 
oss handlar om dagligvaruprodukter så känns det säkert 
tillfredställande att en oberoende part bekräftar en inköp. 
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