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FOODTECH
En analys från Nicoyas foodtech-experter ger en 
fingervisning om framtidens växtbaserade vinnare

Vad krävs då för att rida på vego-vågen? Nicoya, ett svenskt investmentföretag inom foodtech med 
bland annat Nicks och El Taco Truck i portföljen, har detaljanalyserat vad som får mer än 1500 svenska 
matköpare att välja växtbaserat. ”Vego" fortsätter att växa - och synen på växtbaserade produkter 
normaliseras i takt med att de når allt bredare grupper. I ålderssegmentet 50+ äter nu två av fem 
konsumenter vegetariskt minst en gång i veckan konstaterar Nicoyas medgrundare och Head of Insight 
Sara Heidenvall:  

– Konsumenterna ställer helt andra krav nu än för bara 1–2 år sedan. De börjar bli lika tu!a mot 
växtbaserade produkter som mot andra livsmedel. Om produkten inte levererar bra smak och konsistens 
hjälper det inte att prata om hur snäll man är mot klimatet. Bolag som vill växa måste hantera barriärer 
till växtbaserat, såsom smak och matlagningsegenskaper. ”Proteinrik”, ”fri från tillsatser” och ”naturlig” 
är några begrepp som särskilt tilltalar matköpare, enligt Nicoyas undersökning. Proteinhalten är 
viktigast för män, medan kvinnor prioriterar naturliga råvaror. Sara Heidenvall tror att ”clean label”, så 
tillsatsfria ingredienslistor som möjligt, gagnar försäljningen: 

Nicoyas medgrundare och Head of Insight Sara Heidenvall



– Om man funderar på att investera i nya livsmedel, så ska man satsa på företag som kan leverera på 
”clean label”. Konsumenter är skeptiska när det kommer till innehåll – de vill inte se några E-nummer i 
märkningen. Autenticitet, kvalitet och transparens värdesätts och säljer. Men konsumenter väljer inte 
bara mat för att den är god, klimatsmart eller hälsosam. Nicoyas kartläggning visar att livsmedelssektorn 
successivt blir en livsstilsbransch:  

– ”Passar min livsstil” är den viktigaste drivkraften för valet av varumärke. Valet av mat blir alltmer ett 
sätt att visa vem man är och vad man tror på. Det är samma fenomen som inom mobiltelefoni, bilar och 
skönhet. Det gör att en investerare måste förstå varumärkets roll på djupet, och om det har en tydlig och 
relevant marknadsposition. Företagen måste visa med både produkten och varumärket vad de står för 
som är unikt samt vilken helhetsupplevelse och livsstil de representerar, säger Sara Heidenvall.

Ett av Nicoyas portföljföretag visar hur livsstilsprofilering kan kombineras med clean label-tänk. El Taco 
Truck grundades 2012 när Nikola Adamovic och Niklas Bolle började sälja mexmat från en food truck i 
Stockholm. Pressbilder och filmer kommunicerade orakad livsglädje på gatan. I dag har bolaget vuxit ur 
sina truckar, sortimentet blivit helt veganskt och produkterna dyker upp i allt fler butiksdiskar – i höst 
kom El Taco Truck till ICA, Coop och nätbutiken Mathem. Förpackningsdesignen är minimalistisk och 
går i lavendelrosa och svart. Funktionalistiska produktnamn som ”Chipotle Salsa” eller ”Black Bean 
Burrito” visas i stram, specialritad typografi. En kort beskrivning, en koncis ingredienslista och sedan 
loggan – klart. 

”Ställ stenhårda krav på smak och konsistens” 
Tre frågor till Nicoyas medgrundare och Head of Insight Sara Heidenvall

Vilka bolag blir 
framtidens vinnare? 

”De som bygger tydliga värdeerbjudanden, där 
produkter och varumärken hänger ihop. 
Varumärkeserbjudandet, med den livsstil man 
representerar, ska vara distinkta och tydliga, 
men varumärken måste samtidigt byggas så 
att det blir enkelt att växa i flera kategorier 
och följa nya trender.”

Hur kan en investerare 
agera? 

”A och O är att förstå det varumärke du 
investerar i. Vad står det för? Hos vem är det 
starkt? Kan det växa över tid, geografier och 
kategorier? Säkra att det finns bra 
produktutvecklingskompetens 
i bolagen. Utan en fungerande produkt blir det 
ingen a!är, hur mycket pengar du än pumpar 
in.”

Hur kan en foodtech-
entreprenör agera? 

”Ställ stenhårda krav på din produkts smak, 
konsistens och andra egenskaper, precis som de 
traditionella företag som du vill vinna över gör 
på sina produkter. Säkra att du har ett 
varumärke som är större än dina produkter. Var 
tydlig med varför du finns, vilken rörelse du 
driver och hur du visar detta i allt du gör. Följ 
nya trender snabbt, men utifrån en tydlig egen 
riktning.”

Mat är en livsstil

De fem viktigaste drivkrafterna när konsumenter väljer 
varumärken inom växtbaserade livsmedel

1. Passar min livsstil bättre 
2. Mer tilltalande sortiment 
3. Bättre smak på produkter 
4. Mer prisvärda 
5. Ger bättre resultat

Källa: Nicoya Research

Ett av Nicoyas portföljföretag visar hur livsstilsprofilering kan kombineras med clean label-tänk. El 
Taco Truck grundades 2012 när Nikola Adamovic och Niklas Bolle började sälja mexikansk inspirerad 
street-food från sin food truck i Stockholm (En importerad International step-van från 
1967). Pressbilder och filmer kommunicerade orakad livsglädje på gatan. I dag har bolaget vuxit ur sina 
truckar, sortimentet har blivit helt veganskt och produkterna dyker upp i allt fler butiksdiskar – i höst 
kom El Taco Truck till ICA, Coop och nätbutiken Mathem. Förpackningsdesignen är minimalistisk och 
går i rosa och svart. Funktionalistiska produktnamn som ”Chipotle Salsa” eller ”Black Bean Burrito” 
visas i stram, specialritad typografi. En kort beskrivning, en koncis ingredienslista och sedan loggan – 
klart. 



– Färdigmat har ofta förpackningar med överlastad 
design och en massa foton. Vår vision är att göra 
enkel och god mat med en själ, precis som i vår food 
truck där allt började, förklarar El Taco Trucks vd 
Robert Wraning. 

– Det är frestande att vilja berätta för mycket. Att vår 
designer Sophie Adomovic är medgrundare och 
delägare gjorde det lättare att våga välja bort. Så här 
signalerar vi vårt fokus på produktens kvalitet.

Hälsosamt och naturligt övertygar

De fem viktigaste faktorerna när 
konsumenter väljer växtbaserade 
livsmedel efter produktinnehåll

1.Med naturliga ingredienser 

2. Utan palmolja 

3. Utan tillsatt socker 
!  
4. Med vitaminer och 
mineraler som är bra för mig 

5. Där ursprungslandet 
tydligt framgår

Källa: Nicoya Research

NICOYA FÅR FRAMTIDENS FOODTECH ATT VÄXA 
Nicoya, grundat 2017, är ett svenskt investmentföretag specialiserat på foodtech – nästa generations 
livsmedel. Nicoyas syfte är att genom placeringar i en sektor som står inför enorma förändringar skapa 
värde som gagnar människors hälsa och vår miljö. Grundarteamet har bred erfarenhet från 
livsmedelsindustrin och kapitalmarknaden. I dag innehåller portföljen sju bolag, däribland varumärken 
som Nick’s (choklad, glass och snacks utan tillsatt socker), Oatlaws (proteinrika havrebaserade 
livsmedel) och El Taco Truck (vegansk mexmat). Läs mer på nicoya.se.

– Färdigmat har ofta förpackningar med 
överlastad design. Vi vill göra enkel och god 
mat med själ, precis som i vår food truck där 
allt började, förklarar El Taco Trucks VD 
Robert Wranning. 
 
– Det är frestande att vilja berätta för mycket. 
Att vår Creative Director Sophie Adamovic är 
medgrundare och delägare gjorde det lättare 
att våga gå vår egen väg. Så här signalerar vi 
vårt fokus på produktens kvalitet. 

För mer information , vänligen kontakta: Simon Sjögren, Marknadsansvarig   
Tel. +4673 399 61 21  


