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Förord 

 
Denna uppsats har kostat oss många timmar av hårt arbete men samtidigt har det varit en av 
de mest lärorika och roligaste upplevelser vi har haft under vår högskoletid. Det har varit 
svårt att hitta ämne som kändes rätt, efter många diskussioner hittade vi dock ett sådant som 
vi båda upplevde som otroligt intressant och därefter haft för det mesta bara roligt terminen 
ut. Vi hoppas på att detta speglas av i uppsatsens läsvänlighet. 
  
Här vill vi även rikta ett tack till vår handledare Renate Åkerhielm för hennes engagemang 
och goda råd. Vi är särskilt tacksamma för din hjälp som fick oss på rätt spår vid startskottet 
av arbetet som vi upplevde som det svåraste. Vi vill även tacka samtliga opponenter till 
arbetet under terminens gång för att ha korrekturläst arbetet och bidragit med givande 
diskussioner. 
  
Tack! 
 

 
 
 
 

Per Björklund  Vanessa Polonis 

 
Stockholm, den 5 januari 2017 
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Sammanfattning 

 
En intensiv konkurrens inom livsmedelsbranschen bidrar till att livsmedelsprodukters design 
spelar en central roll vid konsumenters valsituationer. Produktdesign utmärks av ett antal 
parametrar var av produktens färg är en av de viktigaste. Vid transaktioner av låg-
engagemangsprodukter spelar känslor en avgörande roll för konsumentens beslut. Detta 
resonemang leder till denna studies syfte vilket söker att utreda vilken betydelse som 
associationer mellan känsloattribut, färger och livsmedel har för valsituationen av 
livsmedelsprodukter. Det teoretiska ramverket för studien är framtagen ur ett antal forskares 
artiklar som behandlar emotionella sammankopplingar som människor har med färger samt 
vid transaktioner av produkter. För att utreda fenomenet har ett experiment och en enkät 
genomförts ur ett urval med 200 respondenter. Undersökningsobjektet i form av livsmedel 
inom studien blev kaffe och de utvalda färgerna blev primär- och sekundärfärgerna. Resultatet 
för undersökningen påvisar att det finns vissa samband mellan känsloattributen för olika 
färger och livsmedlet kaffe och det betraktades att det finns indikatorer som visade på att ett 
känsloattribut och en färg hade en särskilt stark sammankoppling. Detta mynnar ut i slutsatsen 
för undersökningen vilket är att betydelsen för associationer mellan livsmedel, färger och 
känsloattribut vid konsumenters valsituationer är att de hjälper till att effektivisera för 
konsumenterna att genomföra dessa val. 
  
Nyckelord: marknadsföring, valsituation, val, associationer, färger, känslor, känsloattribut, 
produktdesign 
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Abstract 
 
Title: When food products and emotions show their true colors - a research about the 
meaning of associations for the consumer’s choice  
  
Intense competition in the food sector makes food-product design play a significant role in the 
consumers' choices. Product design includes a number of parameters among which the 
product's color is one of the factors that matters the most. Emotions are of high importance 
when choosing low-involvement products. The above assumptions indicate the purpose of 
this research that is to examine the meaning and correlation of associations between 
emotional attributes, colors and food-products, which the consumer subconctiously takes into 
consideration when choosing food-products. The theoretical framework for the research is 
based on a number of academic papers concerning emotional connections people have 
towards colors, as well as emotional connections when it comes to making a purchase. An 
experiment and a survey among 200 respondents have been carried out to investigate the 
phenomenon. The food product which became the survey objective was coffee and the 
studied colors were primary and secondary colors. The result clearly depicts there are 
associations between emotional attributes and various colors of food products, moreover, that 
one of the emotional attributes and one of the colors had a stronger interconnection than 
others. This leads to the conclusion that the associations between emotional attributes, colors 
and food products help consumers to make choices more effectively.  
  
Keywords: marketing, choice, associations, colors, emotions, emotial attributes, product 
design 
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1. Inledning  
Denna undersökning behandlar färger och deras användning i marknadsföring. Specifikt 
utreder studien vilka associationer som konsumenter har till livsmedel och färger samt hur 
dessa hänger ihop och påverkar valsituationer. I det följande kapitlet utvecklas 
problematiken till det som studien kommer att behandla genom att kartlägga problemets 
bakgrund samt identifiera de begrepp som är väsentliga att känna till inför resterande 
kapitel.  

 
1.1 Problembakgrund 
Sökordet color ger 3 900 000 000 träffar på Google. Den brittiska varianten av ordet, colour, 
ger 831 000 000 sökresultat (google.com). En av sökträffarna innehåller följande påstående: 
“Men and women see the color red very differently. Silver will save your life. Pink soothes the 
nerves. Bright colors will win you friends. Blue is the most common favorite color. Colors can 
be frightening. Yellow makes you hungry. Color is an imaginary friend. Color wheels are the 
best thing since the wheel. Ground-up-remains-of-mummy goes splendidly with crimson.” 
(listverse.com). Antikens greker identifierade antitesen mellan vit och svart färg samt 
introducerade förslaget på ett antal grundfärger bestående av vit, svart och röd vilket vidare 
modifierades av Hippokrates som även la till färgen gul (Aslam, 2006). Undersökningar visar 
på att olika färger kopplas till könen, vilket återspeglas bland annat i hälsningskort för pojkar 
och flickor födda i familjer, där majoriteten av dem är blåa respektive rosa för pojkar och 
flickor (Auster & Auster-Gussman, 2014). Det har bevisats av vetenskapliga experiment att 
användningen av färger förstärker läsförmågan hos barn som lider av autismspektrumstörning 
(Ludlow et al., 2008). Enligt Aslam (2006) har färger även olika symboliska betydelser. Vit 
färg, som i Storbritannien står för renhet, symboliserar död i Kina, Japan och Korea (Aslam, 
2006). Likaså är solen gul på engelska men orange på japanska och kinesiska (Chan & 
Courtney, 2001). Vidare refererar Chan och Courtney (2001) till fyra olika grupper av 
associationer som människor har till färger. Dessa är associationer till olika objekt (1) 
(exempelvis att himmelen är blå), associationer som har myntats inom olika kulturer (2) 
(exempelvis uttrycket gula faran myntat i USA), associationer utifrån metaforer (exempelvis 
en röd dag) (3) samt abstrakta associationer (4). Färger skickar ut olika signaler i olika 
kontexter vilket leder till att människors psykiska mekanismer och associationer påverkas 
(Caivano, 1998). Enligt Caivano (1998) är människor mer benägna att beskriva föremål i 
första hand med hjälp av färger än övriga egenskaper, som till exempel form, samt att färger 
hjälper människor att sortera produkter och göra val. Färgers kraft kan bekräftas av 
forskningsbevis på att färger har olika påverkan på människors prestation och humör (Hamid 
& Newport, 1989). 
  
Den påverkan som färger har på människors prestation och humör används flitigt av chefer 
(Stone & English, 1998) och marknadsförare (Wang, 2013). Stone och English (1998) menar 
på att kontorsinredning, där av till stor del färger, har betydelse för effektiviteten hos 
anställda. Av Stones och Englishs artikel (1998) framkommer det att det är ett komplext ämne 
och måste analyseras utifrån vilka typer av uppgifter de anställda har, eftersom vitt gynnar 



8 

koncentrationsförmågor medan till exempel rött stimulerar till arbete och bör därför användas 
där personal har uppgifter av upprepande karaktär (Stone & English, 1998). 
  
Teorier relaterade till färger är kända inom mat- och dryckindustrin, däribland inom 
restaurangbranschen (Singh, 2006). Konsumenter tenderar att dra paralleller till matens 
egenskaper utifrån dess färg, till exempel en bildad uppfattning om att gula efterrätter 
innehåller ägg (Danner et al., 2013).  Singh (2006) menar på att det finns färger som ökar och 
minskar aptiten och att detta kan utgöra riktlinjer för restaurangers val av färger beroende på 
deras karaktär, á la carte eller buffé. Francis (1995) menar på att färgen har en stor påverkan 
på beslutprocessen hos konsumenter av livsmedel på grund av att produkters smak ofta 
bedöms baserat på utseendet. Detta illustreras i Francis artikel (1995) med att konsumenter är 
mer benägna att välja tomater som är rödare och därmed ser mer mogna ut. Wei et al. (2011) 
refererar till en studie om hur nyansen av apelsinjuice påverkar smakupplevelsen och det visar 
sig att ju rödare nyansen blir desto sötare upplevs drycken att vara samt att skarpare nyanser 
av apelsinjuice får konsumenter att uppleva dryckens kvalité som högre. Likadant fungerar 
färgnyanser av öl, där mörkare öl upplevs som sötare än ljusa (Wei et al., 2011). Det är 
bevisat att ett felaktigt val av färg på livsmedel kan påverka smakuppfattningen även om 
konsumenten känner till vad produktens smak är (Zampini et al., 2007). Wang (2013) menar 
på att framför allt impulsiva köp av låg-engagemang produkter styrs till stor del av en 
produkts förpackning. Förpackningen är ett sätt för producenter att kommunicera budskap 
inne i butikerna, då produktens form och färg antingen kan dra till sig de potentiella 
konsumenternas uppmärksamhet eller förlora den till en konkurrents fördel (Wang, 2013). 
Vidare menar Wang (2013) på att med hjälp av färger, förutom vinsten vid impulsiva köp, 
skapas även varumärkespreferenser och lojalitet. Dessa underhålls av faktorer som storlek, 
färger, grafik samt typsnitt och deras påverkan på konsumenters känslor och sinne (Wang, 
2013). Produkters förpackning har som syfte att kommunicera för konsumenter vad produkter 
erbjuder, hur de skiljer sig ifrån varandra och vilken som lämpar sig bäst till konsumentens 
behov (Rundh, 2005). 
  
Den centrala problematiken med konsumentbeteende ligger grundat i att konsumenter, och 
människor till sin natur överlag, behöver fatta beslut och göra olika val (Taylor, 1974). Vidare 
menar Taylor (1974) på att dessa val som konsumenter tvingas till förorsakar osäkerhet och 
en ovisshet om det resultat och konsekvenser som konsumtionsvalet i framtiden kommer att 
påvisa. Om fokus ligger på just valsituationen vid konsumentbeteende, så finns det en 
algebraisk modell grundad i beslutsteori formulerad av Martin Fishbein år 1963 (Etter, 1975). 
Modellen, menar Etter (1975), är en multiattributsmodell vid val- och preferenssituationer. 
Det vill säga, den mäter hur vissa attribut associeras av konsumenter med en produkt och hur 
dessa attribut spelar roll vid valet av produkter. Etter (1975) skriver vidare om hur en produkt 
av en konsument blir bedömd utifrån hur betydelsefulla attribut blir associerade med 
produkten. Om denna produkt exempelvis skulle vara en bil, så är pålitlighet ett attribut som 
är önskvärt att bilen associeras med. I artikeln diskuterar Etter (1975) även att en produkt 
oftast har ett flertal önskvärda attribut, där produkten bil även behöver ha till exempel en 
tilltalande design samt vara ekonomiskt kostnadseffektiv. Akbari (2015) menar att beroende 



9 

på om en produkt är av låg- eller hög-engagemangs karaktär blir rationella attribut och 
känsloattribut av olika vikt. 
  
Försäljningsprestandan hos grossister korrelerar ofta med den nivå av försäljningsvolym, och 
därmed de marknadsandelar, som grossisten vill att en produkt skall ha (Bommer et al., 
1998). Är denna volym i balans med grossistens målsättningar krävs inga åtgärder, är de inte 
det, krävs överlagdet att en åtgärdsstrategi sätts i rörelse, menar Bommer et al. (1998). Att 
livsmedelsprodukter upplever en intensiv konkurrens, samt att produkterna ofta placeras på 
gemensamma hyllor i butiker, gör att produkterna tävlar om att dra till sig potentiella 
konsumenters omedelbara uppmärksamhet (Armstrong et al., 2007). Livsmedelsprodukter 
måste då inte bara se inbjudande ut för potentiella konsumenter, utan de måste även skilja sig 
ifrån de konkurrerande varumärkena som står placerade intilliggande på ett sätt som skapar 
högsta möjliga attraktionskraft (Armstrong et al., 2007). Två av tre köp på en matbutik 
innehar en beslutsprocess av produktval som konsumenter genomgår i fas med själva 
inhandlandet, vilket innebär att en livsmedelsproducent har störst möjlighet att påverka 
köpbeteendet i själva butiken (Armstrong et al., 2013). Färger kan ha en stor påverkan på 
försäljningsresultat, då ju längre tid en produkt får uppmärksamhet desto större blir chansen 
för ett inköp (Danner et al., 2013). Förpackningar kallas i Rundhs artikel (2005) för industrins 
tysta försäljare (‘industry’s silent salesman’) i och med att deras uppgift är att berättar för 
konsumenter om produkters innehåll och karaktär. Med den kunskapen samt faktumet att 
konsumenter idag kan jämföra produkter och göra val under en tid så kort som 313 
millisekunder (Koch et al., 2011), lämnas inget utrymme för livsmedelsproducenter att 
misslyckas med beslut om produkters design. 
 
1.2 Problemdiskussion 
I och med hur Taylor (1974) berättar om att valsituationen som konsumenter står inför vid 
transaktioner utgör grunden för konsumentbeteenden, finns det en följdriktig ambition i att ta 
reda på vad som avgör vilka val som tenderas att göras av dessa konsumenter. Etter (1975) 
menar på att han utifrån Fishbein’s (1963) tidigare forskning har identifierat att associationer 
mellan önskvärda attribut och objekt ämnade för konsumtion kan vara en avgörande faktor i 
dessa valsituationer. Etter (1975) berättar vidare om hur vissa produkter har ett antal attribut 
som anses vara självklara för dessa produkter. Detta i kombination med att ett flertal forskare 
(Rundh, 2005; Damer et al., 2013; Armstrong et al., 2013) understryker vikten av produktens 
design vid valsituationer, frambringar frågan om hur dessa viktiga attribut en produkt vill 
associeras med kan förenas med produktens design. Färg är en av de viktigaste 
komponenterna i en produkts design (Wang, 2013) och just färg är ett fenomen som har 
många användningsområden och betydelser hos människor (Aslam, 2006; Chan & Courtney, 
2001; Singh, 2006). Därmed går det även att konstantera att färger likt produkter har olika 
attribut som de tillskrivs. Bommer et al. (1998), Akbari (2015) och Koch et al. (2011) skriver 
om hur livsmedelsprodukter och låg-engagemangsprodukter till stor del utsätts för 
konsumentens instinktiva förmågor vid valsituationen och betonar vidare att den hårda 
konkurrensen som ofta förekommer innebär att produkters design måste tilltala 
konsumententen på ett sätt som får denne konsuments sinnen att reagera instinktivt på ett 
fördelaktigt vis. Ett livsmedel bör med denna information kunna förknippas med vissa 
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instinktiva attribut, så som ett känsloattribut (Akbari, 2105), och dessa känsloattribut för 
livsmedlet kan tänkas ha en associativ matchning med känsloattribut som även tillskrivs till 
olika färger.  
 
1.3 Syftet och frågeställning 
Syftet med denna undersökning är att utreda vilken betydelse associationer mellan 
känsloattribut, färger och livsmedel har för valsituationen av livsmedelsprodukter. Det är ett 
konsumentperspektiv av ett problem som ägs av livsmedelsproducenter som presenteras i 
studien. 
  
För att underlätta arbetet samt göra det klart för läsaren vad som undersökningsobjektet är har 
följande frågeställning tagits fram: 
 

Vilken betydelse har associationer mellan känsloattribut, färger och livsmedel vid 
konsumenters valsitutationer?  

 
1.4 Definitioner   

Attribut Utmärkande egenskap, kännetecken, särmärke (svenskaakademien.se). 
Inom ramen för den här studien refereras attribut som associeras med 
känslor till som känsloattribut. 
För vidare diskussion kring begreppet känsloattribut inom ramen för 
denna studie se kapitel 3.2.1 Begreppsdiskussion - känsloattribut 

Primärfärger Färger gul, röd och blå (Corridoni et al., 1999) 

Sekundärfärger Färger orange, lila och grön (Corridoni et al., 1999) 

Livsmedel Alla gods som är avsedda att vara mat eller dricka för människor 
(tullverket.se). 
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2. Teori  
I den följande delen av studien redogörs det teoretiska spåret som studien får stöd av. 
Kapitlet börjar med att kartlägga för teorier som är grunden för studiens problematik. 
Därefter görs en genomgång av tidigare forskning om engagemang och känsloattribut vid 
transaktioner. Vidare kartläggs det för färg som fenomen samt mer specifikt för de 
primärfärger och sekundärfärger som undersöks i studien, associationer till dessa och 
deras symbolik. Båda delkapitel avslutas med varsin syntes för att klargöra de viktigaste 
teoretiska utgångspunkterna för undersökningen, ur dessa synteser presenteras sedan en 
sammankopplande syntes. Slutligen presenteras Fishbeins (1963) teoretiska modell som står 
som grund för studiens kvantitativa undersökning. Teorikapitlet utgör grunden för 
forskningen och appliceras senare på studiens empiriska innehåll.  

 
2.1 Valsituation, risk och känslor  
Koch et al. (2011) menar på att ett besök på en livsmedelsbutik kan innebära olika slags val 
beroende på hur familjär en konsument känner sig gentemot produkterna som skall inhandlas. 
Detta resonemang ledde Koch et al. (2011) till att ställa frågor om den minimala tiden som 
behövs för att en konsument ska fatta ett beslut samt hur effektiv den eventuella tillagda tiden 
är för beslutets kvalité. Resultatet för den genomförda studien visar på att konsumenter kan 
fatta effektiva beslut under kortare tid än vad förut hade antagits, så väl på livsmedelsbutiker 
som vid övriga livssituationer (Koch et al., 2011). Taylor (1974) tar upp riskens påverkan vid 
beslutsfattande. Taylors studie (1974) går ut på att människor har negativa associationer till 
risk då den är ångestväckande på grund av de konsekvenserna som tagna beslut för med sig. 
Denna känsla beskrivs vara obehaglig för människor och därmed finns det aspirationer för att 
minimera den (Taylor, 1974). Taylors artikel (1974) tar upp olika strategier för att minska 
risken, dessa omfattar bland annat informationssökning. Strategierna är desto mer avancerade 
ju mer komplex valsituationen är samt ju mindre självkänsla beslutsfattare har generellt och 
inom ämnet som valsituationen gäller (Taylor, 1974). En annan aspekt som tas upp inom 
forskning på beslutsfattande är känslor. Pham (1998) menar på att tidigare forskning redogör 
för känslor som en av variablerna för beslutsfattande medan problematiken av känslor är 
mycket större och mer komplex för att bara relateras till som en faktor. I sin artikel menar 
Pham (1998) att känslor utgör en slags informationsbärare som tas särskilt mycket hänsyn till 
av beslutsfattaren om känslorna uppfattas vara representativa i valsituationen samt om dessa 
anses vara relevanta för stunden. Detta är orsaken till att känslor har en större betydelse för 
konsumtionsrelaterade ändamål än dessa av mer instrumentell karaktär (Pham, 1998). Pham 
(1998) bevisar alltså fenomenet som är att känslor upplevda under beslutsfattande kan 
påverka själva resultatet av beslutsfattandet. Slutligen menar Baumeister (2002) på att 
människor söker efter att må bra och därmed är människors handlingar även en strävan efter 
att uppleva positiva känslor.  
 
2.2 Engagemang och känsloattribut vid transaktioner 
Konsumentens engagemang spelar en avgörande roll för marknadsföring och köpbeteende 
(Zaichkowsky, 1986). Det framkommer i Zaichkowskys artikel (1986) att det finns tre viktiga 
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aspekter som associeras med engagemang, dessa är följande: att engagemang utgör en 
variabel som avgör om inköp sker (1), att engagemang avgör relevans och vikten av en 
produkt för konsumenten (2), samt att engagemang kan ha olika grad och kan bedömas utifrån 
hur mycket tid som en konsument är benägen att lägga på informationsinsamling om 
produktens egenskaper (3). 
  
Inom marknadsföring av produkter kan rationella och emotionella attraktionskrafter 
identifieras (Verma, 2009; Akbari, 2015), båda menar Akbari (2015) är av stor betydelse för 
annonsering och kampanj för låg- och hög-engagemang produkter, dock i varierande grad för 
dessa två produktgrupper. Känslomässig attraktionskraft är större vad gäller låg- än hög-
engagemang produkter (Verma, 2009; De Pelsmacker et al., 2010; Akbari, 2015). I den 
processen spelar associationer en nyckelroll för uppfattningen av produkter hos konsumenter 
då faktorer som bilder, produkter, företag och personal väcker känslor som har 
övertalningskraft (Akbari, 2015). I artikeln refererar Akbari (2015) till olika emotionella 
attraktionskrafter. Anastasiei och Chiosa (2014) definierar känslomässiga reaktioner som 
reaktioner på olika betydelsefulla händelser som har inträffat eller kan tänkas inträffa. Sådana 
reaktioner avslöjar och är effekten av självrelaterade åtgärder (Anastesiei & Chiosa, 2014). 
Av Anastasieis och Chiosas artikel (2014) framkommer det att känslor tar upp en stor del av 
beslutsprocessen, genom att rikta konsumentens uppmärksamhet mot konsumtionsobjektet, 
uppskatta graden av önskvärdheten samt motiverar för implementering av inköpet. 
  
Akbari (2015) illustrerar med hjälp av en modell hur informativa och emotionella aspekter 
spelar roll i beslutsprocessen. Den modellen tar som exempel ett inköp av solskydd (Akbari, 
2015). I artikeln menar Akbari (2015) att för att reklam ska kunna göras för en produkt måste 
hänsyn tas till både rationella attraktionskrafter som kommer att informera konsumenter om 
produktens egenskaper, och emotionella attraktionskrafter som genom associationer kommer 
att kalla fram ett inköp. (se Bilaga 1) 
  
Anastesiei och Chiosa (2014) gör en genomgång av tidigare forskning som berör känslor som 
variabler. Författarna (2014) refererar till Westbrook som särskiljer på positiv och negativ 
påverkan av känslor där till de positiva hör: tillfredsställelse, glädje, kärlek och stolthet, 
medan till de negativa hör: sorg, rädsla, ilska och skam. Vidare i artikeln gör Anastesiei och 
Chiosa (2014) en referering till Edell och Burke (1987) som identifierar tre känsloattribut som 
är: positivitet, värme och negativitet. Anastesiei och Chiosa (2014) tar upp andra faktorer 
identifierade av Holbrook och Batra, dessa är: njutning, upphetsning och dominans. 
Ytterligare två redogörelser ges av både Anastesiei och Chiosa (2014) och Akbari (2015). 
Den ena är av Hoyer och MacInnis som identifierar följande känslor: kärlek, önskning, glädje, 
förhoppning, spänning, djärvhet, rädsla, ilska, skam och avslag (Anastesiei & Chiosa, 2014; 
Akbari, 2015). Den andra uppdelningen som Anastesiei och Chiosa (2014) samt Akbari 
(2015) refererar till är av Moriarty och de identifierade känslorna är: spänning, rädsla, familj, 
skyldighet, kärlek, nostalgi, njutning, styrka, stolthet, lättnad och sorg. 
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2.2.1 Syntes - känsloattribut 
Efter borttagna upprepningar som förekommer hos ovannämnda forskare har följande känslor 
identifierats i studien: tillfredsställelse, glädje, kärlek, stolthet, sorg, rädsla, ilska, skam, 
positivitet, värme, negativitet, njutning, dominans, förhoppning, spänning, djärvhet, avslag, 
familj, skyldighet, nostalgi, styrka, lättnad (Anastesiei & Chiosa, 2014; Akbari, 2015). 
Tabellen nedan fungerar som en kartläggning av känsloattribut som identifierades i delkapitlet 
2.1. I kolumnerna placeras känsloattribut till produkter översatta till svenska med de 
originella engelska benämningarna. I raderna presenteras de olika forskarna vars studier 
redogörs för i Anastesieis och Chiosas (2014) samt Akbaris (2015) artiklar. Känsloattribut har 
därefter tilldelats de olika studierna för att ge läsaren en bättre överblick. Tabell 1 fungerar 
som en grund för den sammankopplande syntesen och analysen i denna studie.   

 
Tabell 1. Känsloattribut till produkter utifrån tidigare forskning (baserat på Anastesiei et al., 
2014; Akbari, 2015) 
 
2.3 Färger 
På en rent syntetisk nivå kategoriseras färger utifrån nyanser, luminans och mättnad 
(Corridoni et al., 1999). Corridoni et al. (1999) menar att det därefter finns tolv nyanser som 
identifieras som grundfärger. Av dessa finns det tre stycken primärfärger (gul, röd och blå), 
tre stycken sekundärfärger (orange, lila och grön), resterande färger är tertiära färger som är 
kombinationer av en primärfärg och en sekundärfärg (Corridoni et al., 1999). 
  
På en psykologisk nivå, påverkar färger utsläppet av hormoner i människokroppen (Labreque 
et al., 2013). Genom biologiska processer som skapas av signaler från hjärnan, kan en 
människas förnimmelse av en färg påverka kroppens hjärtrytm, andningsfrekvens, blodtryck, 
muskelanspänning med mera (Labreque et al., 2013). Detta är vad Labreque et al. (2013) 
benämner som synestesi, det vill säga att det sker en sorts sinnesanalogi där sinnen binds 
samman under samma intryck (SAOL, 2016). Labreque et al. (2013) beskriver också om hur 
dessa multisensoriska upplevelser påverkar alla människor, men att endast en bråkdel är 
medvetna om dem. Vad det gäller just färg, så finns det empirisk data på att det sinnesintryck 
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som färg skapar hos människan faktiskt ofta har universella och kulturöverstigande 
associationer med känslor (Labreque et al., 2013). Labreque et al. (2013) ger ett exempel att 
människor världen över ofta kopplar ihop gul med känslan glädje och uppmuntran. 
  
Individers associationer till färg är kopplat till associativt lärande, vilket gör att en individs 
preferenser och relationer till färg blir dynamiska över tid (Grossman & Wisenblit, 1999). 
Grossman och Wisenblit (1999) förklarar vidare att denna dynamik inom individers relation 
till färg går att manipulera likt vilken kognitiv inlärningsprocess som helst och att det har 
gjorts experiment på bland annat barn där det successivt har gått att förändra barnens 
färgpreferenser till olika objekt. Grossman och Wisenblit (1999) menar även att semantiken 
och symboliken för olika färger kan skilja sig i olika kulturer, vilket också är grundat i en 
process av associativt lärande. Ett exempel för hur denna semantik och symbolik kan skilja 
sig över tid samt specificeras för olika kulturer är undersökningar som gjordes på israeliter 
under 50-talet, då det fanns ett stort ogillande av färgen gult då den associerades med den gula 
judestjärnan som nazisterna tvingade på människor under andra världskriget (Grossman & 
Wisenblit, 1999). Tio år senare återupptogs experimentet och då hade israeliterna helt ändrat 
uppfattning om färgen gul statistiskt sett och den starkaste associationen till färgen var nu 
istället den öken som präglar landet (Grossman & Wisenblit, 1999). 
  
Färger har också associationer med olika produkter och produktkategorier (Grossman & 
Wisenblit, 1999). Grossman och Wisenblit (1999) menar på att konsumenter har olika 
färgpreferenser till olika produktgrupper, där en person har till exempel en viss färgpreferens 
till bilar och en annan färgpreferens till kläder. Även om en konsument har en övergripande 
favoritfärg, så betyder inte heller det att den färgen blir denne konsuments färgpreferens till 
en viss produkt (Grossman & Wisenblit, 1999). Sammanfattningsvis menar då Grossman och 
Wisenblit (1999) att färgpreferenser kan i olika sammanhang vara baserade på de 
associationer som människor från en viss kultur har fått lära sig. 
  
Praktiker inom marknadsföring tenderar att använda sig av färg som ett verktyg för olika 
områden och även att använda färger på ett likartat sätt områdena emellan (Labreque et al., 
2013). Vidare benämner Labreque et al. (2013) att dessa områden är advertising, 
packeteringsdesign, produktanpassning och design, atmosfärsutformning, differentiering av 
varumärken från konkurrenters samt till att fånga konsumenters uppmärksamhet och visa på 
anspelningar om en produkts attribut.  
 
2.3.1 Gul  
Grossman och Wisenbit (1999) påstår att ljusare nyanser av gul länge har kopplats till solljus 
och upphetsning. Detta framkommer även i nyare undersökningar, som till exempel i Clarkes 
och Costalls studie (2008) där 44 % av alla respondenter har nämnt värme, solljus och lågor i 
samband med gul färg. 
  
Gopikrishna och Kumar beskriver i sin studie (2015) färgen gul som positiv, energisk och 
iögonfallande vilket ska vara användbart inom point-of-sale försäljning för att produkter 



15 

lättare ska dra till sig uppmärksamhet. Aslam (2006) påstår även i sin artikel att gul är en färg 
som tillämpas av många nya och ‘spännande’ företag på den amerikanska marknaden. 
  
Gult tillhör gruppen av varma färger, dessa är mer spänningsladdade än kalla färger 
(Grossman & Wisenbit, 1999) och väcker aktiva känslor som fysisk upphetsning och 
stimulans (Clarke & Costall, 2008; Kaya, 2004). I Kayas studie (2004) har färgen gul hamnat 
på andra platsen gällande positiv respons. I Kayas studie (2004) har färgen beskrivits som 
energisk samt väckande av positiva känslor som glädje och spänning eftersom färgen 
associeras med sol, blommande blommor och sommar. Dock framkommer det av Kayas 
studie (2004) att samtidigt som gul är en glad färg, kan människor som utsätts för den gula 
färgens stimulans även få högre ångestnivåer. Enligt Kaya (2004) påverkar gul stimulans 
samtidigt som den optiskt kan göra interiör mindre rymliga. Zenter (2001) har genomfört en 
studie om barns färgpreferenser där gult har identifierats som mest ilskeladdat samtidigt som 
det har hamnat som nästa färg efter rött i kategorin glädje. Överlagt har barnen associerat 
orden leende och glädje med gult (Zenter, 2001). I Labrecques och Milnes studie (2012) har 
färgen gul fått högsta värde för variabler ärlighet och spänning.  
 
2.3.2 Orange  
Clarke och Costall (2008) samt Grossman och Wisenblit (1999) förklarar att eftersom att även 
orange hör till en av de varma färgerna, så aktiverar den känslor och upphetsning hos 
människor. Oranget liksom gult associeras starkt till solljus, värme och flammande eld 
(Grossman och Wisenblit, 1999; Clarke och Costall, 2008). 
  
Gopikrishna och Kumar (2006) karakteriserar färgen orange som en barnslig färg som ger 
känslor av glädje, vänskap och lekfullhet. I studien identifieras orange som en färg med 
betydelse för impulsiva köp (Gopikrishna & Kumar, 2006). Labrecque och Milne (2012) 
associerar orange färg med variabeln spänning i sin studie.   
 
2.3.3 Röd 
Bottomley och Doyle (2006) hävdar att röd är en hedonistisk färg och att den lämpar sig för 
produkter som är socialt eller sensoriskt präglade. Bottomley och Doyle (2006) utvecklar sitt 
resonemang genom att karakterisera den röda färgen som stimulerande, spännande, kraftfull 
och glädjande. Kaya (2004) stärker dessa antaganden då hon kategoriserar den röda färgen 
som en av de varma färgerna, vars kännetecken är förmågan att aktivera och stimulera 
människan. 
  
Kaya (2004) menar vidare på att rött rent symboliskt är känd som en dominant och dynamisk 
färg och att den både kan associeras till positiva och negativa känslor. Dessa associationer 
består dels av aktivitet, styrka, passion och värme men har också mer negativt klingande 
associationer som aggressivitet, ilska och intensitet (Kaya, 2004). Vidare beskriver Kaya 
(2004), som också får stöd i detta av Grossman och Wisenblit (1999), att dessa associationer 
tros grundas i den röda kopplingen som finns till romantik och kärlek för de positiva och 
kopplingen till blod, Satan, eld, revolution och ondska för de negativa. Grossman och 
Wisenblit (1999) utvecklar genom att beskriva vissa funktionella uttryck som är kopplade till 
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färgen röd, så som att naturen tenderar att illustrera fara med rött eller att människor använder 
rött som ett tecken på att vi skall stanna upp. I Labrecques och Milnes studie (2012) 
associeras färgen röd med variabeln spänning.   
 
2.3.4 Lila 
Lila hör tillsammans med blå och grön till de kalla färgerna som generellt tycks vara 
rogivande och “tysta”, lila uppfattas dessutom som värdig och ståtlig (Kaya, 2004). Clarke 
och Costall (2008) diskuterar att färgen inte brukar uppfattas som kall men däremot associeras 
den med samma attribut som kalla färger, det vill säga att lila uppfattas som en lugnande och 
passiv färg. Lila refereras även till som en feminin färg (Clarke & Costall, 2008). I Kayas 
studie (2004) identifierades lila som framkallande av känslor som avslappning, ro och glädje 
men även sorg och trötthet samt makt, rädsla, uttråkning, spänning och bekvämlighet. I 
studien har de positiva känslorna motiverats med att färgen även kopplas till barn och 
skrattade, medan de negativa kopplas till att lila ofta inte får plats bland favoritfärger (Kaya, 
2004). Gopikrishna och Kumar (2015) skiljer på bleka och mättade nyanser av lila där färgen 
får olika associationer. De blekare nyanserna är lugnande och framkallar mer sentimentala 
känslor medan de mättade nyanserna av lila uppfattas som mer sofistikerade och refereras ofta 
till som kungliga (Gopikrishna & Kumar, 2015). I en mer generell studie tilldelar Labrecque 
och Milne (2012) färgen lila variabeln raffinemang.  
 
2.3.5 Blå 
Bottomley och Doyle (2006) har i en undersökning kopplat associationer med färger till två 
olika produktgrupper, funktionella produkter och sociala samt sensoriska produkter. I 
Bottomleys och Doyles studie (2006) kategoriseras färgen blå som en självklar kandidat till 
funktionella produkter, då den utstrålar bibetydelser som uppriktighet och pålitlighet. Detta, 
menar Bottomley och Doyle (2006), renderar i att färgen blå passar bättre till funktionella 
produkter, som exempelvis banktjänster, än till tjänster som är mer socialt och sensoriskt 
präglade, exempelvis hos nattklubbar och krogar. Andra undersökningar genomförda av 
Grossman och Wisenblit (1999) samt Gopikrishna och Kumar (2015) bekräftar detta genom 
att uppvisa tydliga associationer av färgen blå med intelligens samt trovärdighet. 
  
Andra forskare, däribland Kaya (2004), karakteriserar färgen blå som en sval färg som är 
rogivande, lugn, komfortabel och givande av en säkerhetskänsla. I Kayas (2004) egna 
undersökning bekräftas också dessa karaktärsdrags associationer med den blåa färgen men 
presenterar även ett resultat om vissa negativa associationer, så som ledsamhet och 
depression. Liknande resultat har även presenterats i Zenters undersökning (2001) om barns 
färgpreferenser där blå färg har haft den starkaste korrelationen med variabeln sorg. Vid 
orsakssambanden till dessa associationer visade det sig att havet och himlen ofta har en stark 
koppling till blått och att dessa ting i sig kan både ha en rogivande effekt men också en 
deprimerande sådan (Kaya, 2004). Clarke och Costall (2008) stärker dessa påståenden, då 
respondenter från deras undersökning beskriver blå färg som ledsam och tung men också, på 
grund av dess associering med hav och himmel, som en färg som symboliserar frihet och 
lugn. Den associationen som färgen har till just vatten, menar Clarke och Costall (2008), gör 
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att kyla också är en återkommande association. Labrecques och Milne (2012) förknippar 
färgen blå med kompetens. 
 
2.3.6 Grön 
Grossman och Wisenblit (1999) kallar grön för en “utomhus” färg i sin artikel och påstår att 
färgen därmed, tillsammans med färgen blå, används i försäljning av sportutrustning och 
används därmed i sportaffärer. Aslam (2006) identifierar även kopplingen som dras mellan 
färgen grön och innovation. 
  
Grön, likaså blå och lila, hör till kalla färger och har därmed en del liknande karaktärsdrag 
som dessa färger, till exempel att den är rogivande och kopplas till tystnad (Kaya, 2004). Av 
flera forskare identifieras grön som en lugn färg (Grossman & Kumar, 1999; Kaya, 2004; 
Clarke & Costall, 2008). I Kayas studie (2004) har grönt fått mest positiv respons av alla 
färger, i artikeln menas att grönt i och med associationer med natur och våren, identifieras 
ofta som avslappnande och skön. Trots de positiva associationerna som förfriskning, tystnad, 
naturlighet, hopp, fred, glädje och spänning dras även negativa kopplingar till färgen, som 
trötthet och skuldkänslor (Kaya, 2004). Dock menar Clarke och Costall (2008) på att grön 
associeras med låga ångestnivåer och snarare känslor av bekvämlighet och lugn, i den studien 
identifierades grön som en neutral färg. Gopikrishna och Kumar (2015) menar på att grönt, 
förutom att den står för natur, kopplas ofta till återfödelse och tillväxt och uppfattas överlagt 
som en positiv färg. Den representerar stabilitet och uthållighet, men även välstånd och 
överflöd samt rikedom och lyx (Gopikrishna et al, 2015). Grossman och Wisenblit (1999) 
kopplar både blått och grönt till personliga egenskaper som intelligens, sällskaplighet och 
narcissism. Enligt Kaya (2004) kan grönt liksom blått påverka att man upplever interiör som 
större än vad de faktiskt är. I sin studie associerar Labrecque och Milne (2012) färgen grön 
med robusthet. 
 
2.3.7 Syntes - färger 
Ovanstående delkapitel tyder på oenighet som präglar associationer med färger, dels utifrån 
olika individers perspektiv men även i olika kulturer. I studien kommer de identifierade 
associationerna tillämpas på attribut som associeras med produkter. För studiens skull har en 
förenkling genomförts där känslor har grupperats utifrån färger som dessa tillhör. Resultatet 
är som följande: 
 

GUL 
spänning, värme, glädje, 

ärlighet, energi, upphetsning, 
ångest 

ORANGE 
värme, upphetsning, glädje, 

vänskap, lekfullhet, spänning 

RÖD 
spänning, kraft, styrka, passion, 

värme, aggressivitet, ilska, kärlek, 
romantik, fara, dominans, stopp 

LILA 
ro, lugn, sorg, trötthet, makt, 
rädsla, uttråkning, spänning, 
bekvämlighet, raffinemang, 

glädje 

BLÅ 
intelligens, trovärdighet, lugn, 

komfort, säkerhet, sorg, 
depression, frihet, kyla, 

kompetens 

GRÖN 
hopp, avslappning, skön, 

förfriskning, tystnad, naturlighet, 
fred, glädje, spänning 
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Tabell 2. Känsloattribut till färger utifrån tidigare forskning (baserat på Grossman & 
Wisenblit, 1999; Kaya, 2004; Aslam, 2006; Bottomley & Doyle, 2006; Gopikrishna & 
Kumar, 2006; Clarke & Costall, 2008; Labrecque & Milne, 2012)  
 
2.4 Sammanfattande syntes 
Nedan presenteras en tabell som sammankopplar de känsloattribut som har tillskrivits 
produkter till de känsloattribut som har tillskrivits färger. De känsloattribut som har tillskrivits 
produkter är utgångspunkten i tabellen, då dessa även blir en utgångspunkt för denna studies 
undersökning. Samtliga känsloattribut som har tillskrivits produkter gick inte att 
sammankoppla med de känsloattribut som har tillskrivits färger vilket resulterade i tomma 
klasser i modellen nedan. Modellen nedan innehåller förenklingar av vissa känsloattribut 
vilket tydliggörs och kan ses över i fotnoterna under tabellen. Modellen kommer att fungera 
som utgångspunkten för analysen där orsakssamband som ska dras i undersökningen kommer 
att ställas mot tidigare forskning och teori. Modellen kommer även fungera som en 
grundpelare i hur denna studies kvantitativa undersökning genomförs.   
 

 
Tabell 3. En sammankopplande sammanställning av känsloattribut till produkter och färger 
(baserat på 2.1 Engagemang och känsloattribut vid transaktioner samt 2.2 Färger) 
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2.5 Theory of reasoned action 
Fishbein (1963) skriver om en teori kallad TRA eller theory of reasoned action, vilket 
övergripande behandlar individers övertygelser och attityder gentemot objekt. Denna teori, 
som är utvecklad av Martin Fishbein och Icek Ajzen, har fungerat som en ledande teori inom 
forskningen för socialpsykologi de senaste årtiondena (Tramfimow, 2009).  Fishbein (1963) 
ger en förenklad summering av definitionen för denna teori som lyder att en individs attityder 
mot objekt X summeras utefter individens övertygelse att objekt X innehar attribut Y, samt 
för huruvida individen har en positiv alternativt negativ attityd mot attribut Y. Detta 
illustreras av Fishbein (1963) med en algebraisk modell: 

 
A0 = individens attityd mot ett objekt  
N = antalet attribut  
Bi= graden av övertygelse om att objektet och attributet korrelerar 
ai= hur positiv/negativ är individens syn på attributet 
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3. Metod 
Det kommande kapitlet utgör en kartläggning för metoder som användes för datainsamling 
samt metoder som användes för databearbetning. Vidare redogörs det för 
tillvägagångssättet för genomförandet av forskningsarbete, avgränsningar som tillämpades 
för denna studie och en begreppsdiskussion. I den här delen reflekteras det även över 
styrkan av begrepp som reliabilitet och validitet inom denna studies ram. Slutligen tar 
författarna etisk ställning till genomförandet av studien utifrån Vetenskapsrådets 
rekommendationer. 

 
3.1 Motivering till val av forskningsmetod och grundläggande premisser 
Utifrån den frågeställningen som denna studie har tilldelats fanns det ett behov av att kunna 
identifiera sambandsmönster, där en association mellan färgers och livsmedels känsloattribut 
är ett av de utvalda fenomen att studera. För att studera relationer mellan variabler är en 
tvärsnittsdesign en lämplig forskningsväg att gå (Bryman & Bell, 2013) och det blev också 
valet för denna studie. En tvärsnittsdesign innebär att data samlas in genom enkäter, 
strukturerade intervjuer eller innehållsanalyser (Bryman & Bell, 2013). Denna undersökning 
utformades med hjälp av direkt utgivna enkäter i kombination med att respondenterna fick 
göra ett aktivt val muntligen i en konstlad miljö som skapades av denna studies författare. 
Detta för att just valsituationen är av intresse för undersökningen, vilket teoretiskt togs upp i 
2.1 Valsituation, risk och känslor. Att genom en enkätstudie få en kvantifierbar data är det 
som var det viktigaste för att få möjligheten att få en vetenskaplig tyngd i det empiriska 
materialet. Det aktiva valet som förmedlades muntligen av respondenterna var viktigt för att 
kunna få svar av så instinktiv karaktär som möjligt för att sedan kategoriseras vid skapandet 
av en databas. Studiens utgångspunkt var att med en konstlad miljö förmå respondenten att 
göra ett plötsligt val vilket ger en genuinitet i datainsamlingen som en intervju eller 
enkätfråga inte förmår att göra. Det utvalda livsmedlet att undersöka blev kaffe för studien. 
De utvalda färgerna blev primär- och sekundärfärgerna, alltså gul, orange, röd, lila, blå och 
grön. Den tidigare nämnda konstlade miljön bestod av ett kaffeservis bord med tillbehör och 
kaffekoppar i olika färger (se bilaga 3). Premisserna för utdelningen av enkäterna var att 
respondenterna fick en gratis kaffe varpå det aktiva valet respondenterna ombads göra innan 
skrivningen av enkäten var färg på koppen. Dessa koppar i de sex olika färgerna 
demonstrerades centralt och längst fram på bordet för att underlätta respondenternas val. För 
att genomföra en sådan studie tidseffektivt, gjordes bedömningen att kaffe var ett klokt val av 
livsmedel då det är ett uppskattat sådant.  
 
3.2 Tillvägagångsätt 
Bryman och Bell (2013) beskriver olika steg i vad kallas för Den kvantitativa 
forskningsprocessen där punkt tre till sju klargörs i detta delkapitel. Dessa är 
undersökningsdesignen för studien, utformning av mått på begreppen, val av platser, val av 
respondenter och tillämpning av undersökningsinstrumenten för datainsamling (Bryman & 
Bell, 2013). Delkapitel 3.2.1 till 3.2.3 ger en djupgående beskrivning av hur dessa punkter 
framställts till denna undersökning. 
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3.2.1 Begreppsdiskussion - känsloattribut 
Ett viktigt antagande till denna studie är att känslor går att tillskriva olika objekt. Begreppet 
känsloattribut som detta fenomen betecknas med i denna undersökning är grundat i det 
teoretiska material som är framtaget och ligger även som grund för studiens enkätutformning 
vilket vidare förklaras i 3.2.2 Mätningsmetodik. Detta antagande är centralt för studien och 
begreppet får därför en tidig redogörelse i detta delkaptiel för att undvika eventuella 
skevheter samt för att kritisera de brister som antagandet kan innebära. Fishbein (1963) 
beskriver hur människors attityder gentemot objekt till stor del styrs av dessa objekts attribut 
och hur människor anser dessa attribut vara positiva eller negativa. Det teoretiska antagandet 
betyder mer exakt att det finns två delar i en process där intresset ligger på människors 
attityder mot ett objekt: 

1. Att ta reda på vilka attribut som människor tycker är tillskrivna objektet. 
2. Att ta reda på om dessa attribut uppfattas som negativa eller positiva av människor. 

Till denna undersökning finns det två olika sorters ‘objekt’ vilka är färger och livsmedel. 
Attributen i fråga för undersökningen är känslor som det teoretiska underlaget menar på kan 
uppstå i samband med färger och livsmedel. I detta finns det en skevhet i studien då samtliga 
känslor i studien refereras till som känsloattribut men ett attribut kan utefter dess definition 
endast vara ett attribut när det tillskrivs ett objekt. Eftersom det inte går att veta om något av 
de känsloattribut fungerar som ett faktiskt attribut för det valda livsmedelsobjektet för denna 
studie kan detta verka vara missvisande under den kommande studiens gång. Därmed blir det 
viktigt att understryka att det som refereras till som ett känsloattribut endast är ett potentiellt 
sådant utifrån det valda livsmedelsobjektet. Det som i praktiken faktiskt kan klassificeras som 
ett känsloattribut för livsmedlet kan endast fastställas efter en analys av undersökningen. 
 
3.2.2 Mätningsmetodik 
Som det framgår i det teoretiska kapitlet har två olika synteser framställts samt en 
sammankopplande syntes som i förväg skulle kunna förutse tänkbara samband grundade i 
tidigare forskning. Eftersom att en av premisserna för undersökningen var att valsituationen 
kan fungera som ett avgörande verktyg för att bestämma en preferens, i det här fallet färg, för 
ett visst livsmedel, i det här fallet kaffe, så blev en annan utgångspunkt för studien att det som 
mättes i form av enkätfrågor var de känsloattribut som presenteras vid syntesen för produkter, 
det vill säga delkapitel 2.1.2. Det illustreras också i den sammankopplande slutsyntesen (se 
Tabell 3), där produkters känsloattribut är utgångspunkten och färgernas kopplande 
känsloattribut appliceras utefter dessa. Del två i enkäten (se Bilaga 2) hjälper därmed till att 
samla in data om hur konsumenter associerar vissa känsloattribut till kaffe och valet av färg 
på koppen som konsumenter gör hjälper till att kategorisera dessa enkätsvar till dessa färger. I 
databasen finns sedan en uppdelning av vilka enkäter som hör till vilka färger, vilket utgör 
grunden för en vidare analys om det finns ett samband mellan olika färgers känsloattribut och 
de känsloattribut som respondenterna har tillskrivit kaffe. I den första delen av enkäten svarar 
respondenterna på deras övergripande inställning till de olika känsloattributen. Detta mäts i 
vad som börjar i en negativ skala för att sedan övergå till en positiv skala. Detta för att de 
känsloattribut som visar upp negativa värden senare ska kunna bortses ifrån på grund av att de 
inte visar på relevans vid respondenternas val av färg på sina kaffemuggar.   
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Denna studies enkät är framställd utefter Fishbeins (1963) modells filosofi (se 2.5 Theory of 
reasoned action) samt ett antagande som tas upp i delkapitlet 2.1 Valsituation, risk och 
känslor, vilket är att människor strävar efter att må bra och styr sina handlingar efter det. Den 
algebraiska modellen för Fishbeins (1963) filosofi är som följande: 

 
A0 = individens attityd mot ett objekt  
N = antalet attribut  
Bi= graden av övertygelse om att objektet och attributet korrelerar 
ai= hur positiv/negativ är individens syn på attributet 
  
Det som enkäten gör är att mäta Bi för olika känsloattribut gentemot kaffe och ai för de olika 
känsloattributen i fråga. Studiens syfte är sedan inte att få ett övergripande attitydmått, alltså 
A0, utan det viktiga är relationen mellan känsloattributens summa av Bi multiplicerat med ai. 
Detta för att sedan identifiera mönster av dessa summor som kan visa på att de olika 
känsloattributen och färgvalen kan valideras. Motivet till detta sätt att mäta data är den 
tidigare nämnda logiken i att beroende på om ett objekt har positivt eller negativt tillskrivna 
attribut kan dessa attribut vara en orsak till valet som görs. Grunden för analysen av den 
insamlade datan blir därmed medelvärden och multiplicering av dessa. Fördelen med denna 
typ av databehandling är att alla mätvärden i alla kategorier tas med i beräkningarna, vilket 
ger en bra översikt för en grupp. Detta tillvägagångssätt ger möjligheter till att på ett 
pedagogiskt och enkelt vis presentera datan och att tolka vad den indikerar på.  
 
3.2.3 Insamling av data - enkät och experiment  
Vid planeringen inför enkätutdelningen och experimentet om respondenternas färgpreferenser 
på kaffekopparna gjordes en inventarielista och en lokalisering av olika platser att placera 
kaffeservisen på. I och med denna planering formades även enkäten som delades upp i två 
delar. Vid väntan på frakten av de införskaffade inventarierna, exempelvis likformade 
kaffemuggar i olika färger, en stor termoskanna till kaffet, pennor i olika färger för att 
kategorisera enkäter med, ett lämpligt bord, ett flertal kaffebryggare, skyltmaterial till visuellt 
informationssyfte och tillbehör till kaffet, genomfördes samtidigt en pilotstudie på den 
skrivna enkäten fredagen den 18:e november mellan klockan 14:00 och 15:30. Pilotstudien 
omfattade 20 potentiella respondenter och genomfördes utanför ett studentbostadshus på 
Mässvägen 2A i Älvsjö. Syftet med pilotstudien var dels att säkerställa att enkätens design var 
lättåskadlig för respondenterna och därmed underlättar ett snabbt svar på frågorna och dels att 
ta reda på ifall frågorna är förståeliga för potentiella respondenter. Resultatet av pilotstudien 
visade på att den negativa skalan som har använts i första delen av enkäten inte var upplagt 
tillräckligt pedagogiskt och att potentiella respondenter kunde därmed ha svårt att se 
minustecknen vid de negativa talen och missuppfatta graderingen vid svar. Därmed har ett 
beslut om fetmarkeringen av skalan tagits för att göra den mer synlig. Den ursprungliga 
enkäten har börjat med nuvarande del 2, alltså frågan om kopplingen av ord och känslor till 
livsmedlet kaffe. Det spåret har visat sig bli för starkt implementerat hos respondenterna för 
att därefter se bort från kaffet vid svaret på den ursprungliga delen 2 (alltså del 1 i nuvarande 
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enkäten, frågan om utvärdering av ord och känslor). Därmed har ett beslut tagits om att ändra 
på ordningen på frågorna, resultatet blev som presenteras i bilaga 2. Resterande aspekter av 
enkätens design och innehåll ansågs tas väl emot. 
  
När alla inventarier var införskaffade och enkäterna var reviderade påbörjades 
datainsamlingen på måndagen den 21:a november klockan 12:00. Totalt blev det fyra 
insamlingsplatser och omgångar för undersökningen. Den första platsen genomfördes mellan 
den nämnda starttiden till klockan 17:30 vid Älvsjös pendelstations ingång i södra Stockholm. 
Totalt samlades 58 enkäter in i Älvsjö. Den andra omgången genomfördes på olika platser 
inom Hammarby Sjöstad i centrala Stockholm mellan klockan 9:00 och 19:30 under tisdagen 
den 22 november. Totalt samlades 111 enkäter in i Hammarby sjöstad. Den tredje omgången 
av insamling inträffade vid Coop Forums ingång vid Vinsta i västra Stockholm mellan 
klockan 12:00 och 16:45 under onsdagen den 23:e november. I Vinsta samlades totalt 44 
enkäter in. Då ett visst antal respondenter var önskvärt att nå upp till men inte var 
åstadkommit efter tre omgångar på grund av bortfall av vissa enkäter så krävdes även en 
kortare fjärde omgång på kvällen den 23:e november. Denna omgång pågick mellan klockan 
21:30-21:50 och då samlades totalt 8 enkäter in. Den fjärde sista omgången placerades vid 
Mässvägen 2 utanför ett studentbostadshus i Älvsjö. Den insamlade datan lagrades sedan i en 
Excel-databas den 24:e november. 
 
3.2.4 Population och urval 
Enligt Bryman och Bell (2013) utgörs en population av alla enheter som urvalet dras ifrån. 
Inom ramen för den här studien innebär det samtliga konsumenter av kaffe. Ifrån en 
population utses sedan ett urval (Bryman & Bell, 2013), vilket för denna studie innebär de 
221 konsumenter av kaffe som befann sig vid de undersökningsplatserna (se 3.2.2 Insamling 
av data - enkät och experiment) under undersökningstillfället. Av dessa har 21 identifierats 
som bortfall. 
  
Urvalet i denna studie är framtaget som ett icke-sannolikhetsurval i formen 
bekvämlighetsurval. Detta menar Bryman och Bell (2013) innebär vara ett urval som befinner 
sig vid undersökningsplatsen när undersökningen genomfördes, vilket stämmer överens med 
designen för denna undersökning.  
 
3.3 Avgränsningar 
Undersökningen avgränsas till sex färger där endast primär- samt sekundärfärger är 
medverkande. Detta på grund av att det teoretiska ramverket är bristfälligt hos tertiärfärger (se 
2.2 Färger) och det hade påverkat den vetenskapliga tyngden i studiens teoretiska synteser. 
Denna avgränsning har även tagits av logistiska skäl där målet var att kaffekopparna som 
presenterar de sex färgerna som är studieobjektet skulle vara så likformiga som möjligt för 
validitetens skull. Med anledning till utbudet som fanns tillgängligt var denna avgränsning 
särskilt passande. 
  
Även om det fanns en viss möjlighet att undersöka fler färger så fanns det en strävan att hålla 
en viss nivå av konsekvens och därmed uteslöts alla tertiärfärger.  
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3.4 Reliabilitet  
Reliabiliteten avgör studiens möjlighet för generalisering (Bryman & Bell, 2013). Bryman 
och Bell (2013) menar på att för att en studies resultat ska ha förutsättningar för att vara 
generaliserbar måste studien kunna upprepas med liknande resultat. Det kan identifieras vissa 
aspekter inom ramen för denna studie som kan tyckas sänka studiens reliabilitet. En utav 
dessa kan vara miljön för den genomförda undersökningen. Miljön kan ha påverkat 
respondenternas sinnestillstånd vid valsituationen och därmed kan en liknande studie med en 
undersökning genomförd i en annan miljö få ett olikt resultat. Samtidigt finns det egenskaper 
som går att tillskriva samtliga miljöer där denna undersökning har ägt rum. Samtliga miljöer 
har exempelvis varit sådana där människor i folktäta områden har varit på genomfart.  
 
Tidpunkten på året är också en faktor som kan påverka studiens reliabilitet. Ett livsmedels 
egenskaper kan ha olika starka associationer beroende på vilken årstid det är. Kaffe som är en 
varm dryck kan tänkas väcka annorlunda känslor på sommaren kontra vintern. Detsamma 
gäller färger, då vissa färger kan tänkas associeras olika för olika tider på året. Något som är 
väsentlig att påpeka gällande tidpunkten för denna studie är att den utförs med en kommande 
julhögtid på infart, vilket i sin tur kan ha starka kopplingar till vissa färger. Det som ändå talar 
för reliabiliteten till studien är att det valda studieobjektet kaffe är ett livsmedel som 
konsumeras året om. 
 
Gällande studiens respondenter har inga demografiska faktorer tagits hänsyn till. Ett urval 
innefattande en mer specifik grupp respondenter skulle minska risken för att dessa valda 
respondenterna kunde ha haft en påverkan på studiens resultat och därmed kan det påstås att 
just dessa respondenter som urvalet innefattar ha bidragit till ett resultat som skulle vara olikt 
resultatet för en annan grupp respondenter. För att maximera användningen av studien kan 
studien styras så att deltagande utgörs av produkters verkliga målgrupper. Studiens aspiration 
som den byggs nu är att undersöka om det finns samband och inte kartlägga för någons 
specifik målgrupps associationer till en produkt. Detta gör dock att en studie med en annan 
målgrupp hade troligen gett ett annorlunda reslultat i och med de individuella associationerna 
som människor har till produkter. Studier genomförda inom målgrupper med samma 
karaktärsdrag ökar möjligheten för utfallet att studiens resultat visar på liknande samband i 
och med likheter i människors resonemang.   
 
Ändock är en kvantitativ undersökningsdesign till studiens fördel gällande reliabilitet 
eftersom de ställda frågorna, trots en viss grad av tolkningsfrihet, har varit likadana för 
samtliga respondenter samtidigt som att inga följdfrågor ställdes inom undersökningen. 
Studiens mätningsmetodik är i form att undersöka fenomenet genom att sammanställa data i 
sifferform istället för någon typ av beskrivning vilket begränsar tolkningsfrihet hos både 
respondenter och författarna. Detta får konsekvenser i form av en ökad reliabilitet då en 
upprepande studie skulle ha klara riktlinjer för tillvägagångsätet och därmed ökad chans för 
att ge liknande resultat.  
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3.5 Validitet  
Validitet i en undersökning är ett nyckelbegrepp som avgör huruvida ett mått för ett begrepp 
verkligen mäter det undersökta begreppet (Bryman & Bell, 2013). I denna studies 
undersökning går det att vara kritisk till antagandet att sambandet mellan en viss association 
mellan två olika studieobjekt har ett orsakssamband på varandra. Studien kan inte fastslå att 
det finns några kausaliteter mellan färg, livsmedel och känsloattribut, utan kan endast som 
undersökningen har byggts upp nu, mäta associationer emellan dem. Författarna är väl 
medvetna om att de begrepp som mäts inte är de enda begreppen som har påverkat 
respondenterna vid valsituationen och därmed är det naturligt att kritisera begreppsvaliditeten 
i studien. Vidare går det att diskutera urvalet som fungerar som ett minimalt stickprov för 
populationen. Populationen är alla kaffekonsumenter i hela världen, vilket gör att studiens 
urval som är kaffekonsumenter på ett fåtal ställen i Stockholm inte kan anses vara tillräckligt 
representativt. För vissa studieobjekt, framför allt de olika färgerna, skiljer sig enligt det 
teoretiska ramverket stort åt för olika kulturer emellan. Detta gör att om denna undersökning 
genomfördes i ett annat land hade resultatet troligtvis varit annorlunda. Därför går det enkelt 
att konstanterna att urvalet inte är tillräckligt för att vara representativ för populationen. 
 
För att mäta associationer fanns det ett behov att välja en livsmedelsprodukt som skulle agera 
representant för samtliga livsmedelsprodukter. Kaffe ansågs vara en lämplig produkt för att 
företräda övriga livsmedel på grund av sin popularitet hos konsumenter. Detta val blev gjort 
även för enkelhetens skull då kaffe ansågs vara lätt att erbjuda för människor i fart. Detta 
tvingar fram att kaffes fysiska attribut blir representativa för samtliga livsmedelsprodukter 
och därmed kan ha konsekvenser i form av sänkt validitet i studien. Fördelen av valet av 
kaffe som undersökningsobjekt var att respondenterna i stor grad var vana vid och bekväma 
med kaffe som livsmedel vilket kunde ha varit en underlättande faktor för utvärderingen av 
associationerna. Att det endast är en livsmedelsprodukt som undersöks i studien för med sig  
konsekvenser i form av att kaffe inte kan agera representant för hela spektrat av olika 
livsmedelsprodukter. Olika produktgrupper av livsmedel har möjligen olika påverkande 
faktorer än känslor på sätt som inte illustreras genom livsmedlet kaffe.  
 
Det teoretiska kapitlet betonar att känslor som attribueras till varor är en av de effektivaste 
associationskrafterna vid konsumenters valsituationer. Detta betyder givetvis inte att känslor 
är det enda som ger associationer till livsmedel. Det är fullt möjligt att andra fenomen som 
varumärkesassociationer också påverkar konsumenters val av färg på livsmedel. Detta är 
något som undersökningen bortser från vilket kan tänkas sänka validiteten i studien om 
respondenterna har haft tydliga associationer till ett specifikt varumärke med kaffe och valt 
sin färg därefter. 
 
Undersökningsdesignen har både för och nackdelar gällande validiteten. Det servisbord med 
frontade kaffemuggar i olika färger är inte helt representativt för den verkliga miljön där 
livsmedelsproducenter i vanliga fall säljer sina produkter. De kanske vanligare scenarierna 
vid konsumenters valsituationer av just livsmedlet kaffe kan tänkas inträffa i 
livsmedelsbutiker eller på ett kafé. Det är även troligt att valen respondenterna ställs inför har 
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en annorlunda konstruktion och display än de val som respondenterna ställdes inför vid den 
här studien. Det går även att argumentera över att det mentala sinnestillstånd som en 
konsument har kan skifta i och med att miljön i övrigt skiljer sig än vid konsumenters 
valsituationer av livsmedel i andra fall. Ett val som görs i en butik kan skilja sig mot det val 
som exempelvis sker utomhus vid utgången av en pendeltågsstation. Med detta sagt, vilket 
självklart är ett nedslag för undersökningens validitet, går det å andra sidan att argumentera 
för att detta ändå är ett effektivt sätt för att samla in data grundat i livsmedelsproducenters 
valsituationer. Respondenterna har ändå fått göra ett tidseffektivt val utan att reflektera 
nämnvärt över det, vilket även i fallet med låg-engagemangs produkter gäller vid 
konsumenters valsituationer av livsmedel i andra fall.  Att miljön är konstlad är svårt att 
undgå, och denna metod gav ändå de val som eftertraktades. En insamling av data via endast 
enkäter hade därmed förlorat en viktig dimension i undersökningen. En ytterligare fördel är 
mobiliteten av den konstlade miljön, vilket gjorde att undersökningen kunde äga rum på ett 
flertal geografiska positioner och ställas ut strategiskt där det var mycket folk i rörelse.   
 
Eftersom studien söker att kartlägga för associationer till känslor är tolkningen till en stor del 
baserad på respondenternas erfarenheter och tankeanknytningar vilket kan vara problematiskt 
att validera samt tolka resultatet av svaren. Detta kan illustreras med värme som utgör ett utav 
22 undersökta attribut. Förutom att vara en känsla är värme även en fysisk egenskap som kan 
tillskrivas livsmedel som konsumeras varma. Respondenternas tolkningsfrihet kunde även 
leda till missbrukande av instruktioner genom att applicera känsloattribut på sig själva eller 
specifika situationer, vilket inte var vad förväntades av respondenter.  
 
3.6 Etiskt ställningstagande 
Vetenskapsrådet (2002) menar på att det inom vetenskap finns två olika krav, dessa är 
forskningskravet samt individsskyddskravet. Forskningskravet innebär ett behov av 
utveckling och fördjupning av kunskaper samt förbättring av forskningsmetoder 
(Vetenskapsrådet, 2002). Individsskyddskravet innebär visad hänsyn till individer vid 
forskningsarbete (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa krav måste enligt Vetenskapsrådet (2002) 
ständigt vägas mot varandra för att forskningsarbete ska vara hållbart. För att kartlägga hur 
individsskyddskravet ska respekteras har Vetenskapsrådet (2002) listat fyra forskningsetiska 
principer. Dessa principer har även fungerat som riktlinjer för arbetet vid denna studie. 
  
Den första principen är informationskravet vilket enligt Vetenskapsrådet (2002) innebär att 
respondenter ska informeras utförligt om undersökningen som dessa deltar i. Den 
informationen ska omfatta studiens syfte samt vad studien kommer att bidra till 
kunskapsmässigt, vilka som genomför forskningen samt vilken institution som forskningen 
genomförs vid för att underlätta kontakt med de ansvariga (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa 
krav försökte uppfyllas i denna studie genom att informera om studien samt författarnas 
identitet ovanför instruktionen till enkäten. Författarnas namn samt typ av studie och 
institutionens namn framkommer i denna information. Även en upplysning om anonymitet 
och frivilligt deltagande framkommer i den delen av enkäten. Författarna gav också muntliga 
svar på eventuella frågor under datainsamlingen. Gällande undersökningens syfte har 
information utgivits, dock ansågs det vara passande för studien att den skulle vara av mer 



27 

begränsad karaktär. En utförlig information om studiens syfte kunde i författarnas omdöme 
påverka svaren då studien skulle kartlägga för påverkan på konsumenters omedvetenhet. 
  
Den andra principen är samtyckeskrav som betyder att datainsamlingen ska ske med 
godkännande av de berörda respondenterna samt att samtycke av vårdnadshavare krävs vid 
etiskt känsliga ämne (Vetenskapsrådet, 2002). Denna studie ansågs inte vara av särskilt 
känslig karaktär därav hänsyn har endast tagits till själva respondenters samtycke. Samtliga 
respondenter har haft möjlighet att neka till deltagandet i studien både vid tillfrågan om 
medverkan samt under datainsamlingens gång. 
  
Tredje kravet som ges av Vetenskapsrådet (2002) är konfidentialitetskravet. Detta krav 
innebär att forskare är obligerat av tystnadsplikt samt att insamlade uppgifter inte ska vara 
åtkomliga för utomstående (Vetenskapsrådet, 2002). Undersökningen som genomfördes i 
denna studie var anonym i sin helhet vilket gör det omöjligt att koppla de insamlade 
uppgifterna till någon av respondenterna. 
  
Sista kravet utgörs av nyttjandekravet som innebär att insamlad data endast får användas för 
studiens syfte samt att personuppgifter inte får användas utan deltagarnas samtycke 
(Vetenskapsrådet, 2002). All data som har blivit insamlad inom denna studie används enbart 
för studiens ändamål. Inga personuppgifter har samlats in, därmed fanns det ingen risk för 
missbruk av dessa.   
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4. Empiri 
I kapitlet som följer presenteras studiens resultat. I början av kapitlet ges en kartläggning 
för de grundläggande indikatorer för studien i form av de färgpreferenser som 
respondenterna hade inom undersökningen. Vidare redogörs det för den genomsnittliga 
betygssättningen av samtliga känsloattribut som associerades med livsmedlet kaffe. 
Därefter kartläggs positiva och negativa känsloattribut utifrån utvärderingen i 
undersökningen. Vidare redovisas problematiken om relevansen av de associationer som 
mäts, vilket utreds med hjälp av Fishbeins modell (1963). Slutligen redovisas samband 
mellan samtliga associationer som klarade relevanstestet och de färger som används inom 
studiens ram.  

 
4.1 Färgpreferens till livsmedlet kaffe 
Som det framkommer i studiens metodkapitel (se 3.1 Motivering till val av forskningsmetod 
och grundläggande premisser) har respondenterna i denna undersökning fått göra ett val 
mellan sex primär- och sekundärfärger: gul, orange, röd, lila, blå och grön. Detta val har 
gjorts i samband med konsumtionen av livsmedlet kaffe. Av de 200 respondenter som ingick i 
urvalet för denna studie har 53 personer valt en röd kopp att dricka sin kaffe i. Detta utgör 27 
% av samtliga respondenter och gör färgen röd till det mest återkommande valet. 48 
respondenter som medverkade har valt färgen lila och utgör därmed 25 % av alla 
medverkande. Färgen blå har utsetts av 41 respondenter vilket motsvarar 21 % inom denna 
studie. 24 respondenter, alltså 12 % av samtliga, har valt gula kaffekoppar. Färgen orange har 
tagits ut av 18 respondenter vilket är lika med 9 % av alla medverkande. Det minst 
återkommande valet var färgen grön som har valts ut av 12 respondenter, alltså 6 % av 
samtliga. 
  
Ovanstående redogörelse för resultat av studien leder till följande rangordning av valda 
färger: röd, lila, blå, gul, orange, grön. Detta illustreras av nedanstående diagram, Diagram 1. 
Färgpreferenser till livsmedlet kaffe. 

  
Diagram 1. Färgpreferenser till livsmedlet kaffe 
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4.2 Känsloattribut som associeras med livsmedlet kaffe 
Respondenterna till undersökningen fick som det tidigare nämnts bedöma graden av 
association mellan de olika känsloattributen utifrån syntesen i delkapitel 2.2.1 och livsmedlet 
kaffe. Denna gradering fungerar sedan som en grund till vidare presentation av det empiriska 
materialet i studien. I bilaga 5 presenteras de olika känsloattributens genomsnittliga grad av 
association beräknat utifrån samtliga respondenter oavsett vilken färgkategori de tillhör. 
Precis som det framgår i enkäten är det en femskalig graderings skala som i diagrammet 
presenteras på den horisontella axeln och de tjugotvå känsloattributen presenteras i den 
vertikala axeln. Det känsloattribut som ansågs associeras mest med kaffe var värme med ett 
genomsnittligt värde på 4.065. Det känsloattribut som ansågs associeras minst med kaffe var 
skam med ett genomsnittligt värde på 1.6200. Känsloattrubut som har starka associationer till 
kaffe (över 3.0 poäng) var värme, njutning, tillfredsställelse, positivitet, glädje, kärlek, lättnad 
och styrka i denna kronologiska följdordning utefter högst till lägst poäng. Känsloattribut som 
har en medelstark association till kaffe (mellan 2.0 och 3.0 poäng) var familj, förhoppning, 
nostalgi, spänning, stolthet, djärvhet och dominans. Känsloattribut med en svag association 
till kaffe (under 2.0 poäng) var avslag, skyldighet, rädsla, sorg, ilska och skam. 
  
4.3 Positivitet och negativitet  
Enkätens första del handlar om utvärdering av känsloattribut. Respondenterna har fått i 
uppdrag att betygssätta attribut på en skala mellan - 3 och 3, där - 3 motsvarar mycket dåligt 
och 3 mycket bra. Allt resultat mindre än neutralt, alltså 0, uppfattas som negativt. Allt 
resultat högre än neutralt uppfattas som positivt. På detta sätt kan en uppfattning om dessa 
känsloattribut av respondenterna uppfattas som positiva eller negativa skapas. Diagram 3 (se 
Bilaga 5) visar på hur fördelningen ser ut samt vilket betyg de olika attributen har fått av 
respondenterna. Denna indelning baserar på snittvärdet för respektive känsloattribut utan att 
hänsyn tas till olika färger. Färger samt associationen av känsloattribut till livsmedlet kaffe ses 
alltså bort från som variabler vid framställningen av Diagram 3. 
  
De positiva känsloattributen innefattar: tillfredställelse, glädje, kärlek, stolthet, värme, 
njutning, dominans, förhoppning, spänning, positivitet, djärvhet, familj, nostalgi, styrka, 
lättnad. De negativa känsloattributen innefattar: sorg, rädsla, ilska, negativitet, skam, avslag, 
skyldighet. Detta resonemang presenteras för pedagogikens skull för att underlätta förståelse 
av nästkommande kapitlet där vissa i snitt positiva känslor bortses från. Dessa baseras alltså 
på olika data och ska inte blandas ihop. 
 
4.4 Graden av relevans  
För att veta om sambanden som respondenterna identifierade är verkliga och trovärdiga har en 
utvärdering av känsloattributen inletts. Detta grundas på resonemanget som nämns i 
delkapitlet 2.1, att människan till sin natur inte är av destruktiv karaktär och därmed strävar 
efter att må bra. Detta låter författarna till denna studie tro att respondenterna inte hade valt att 
delta i undersökningen och få en gratis kaffe om dessa inte hade approberat kaffe som 
livsmedel. Därmed om respondenterna har utvärderat ett känsloattribut som ett negativt 
sådant, kan då inte eventuella associationer valideras för undersökningens syfte. En 
uppskattad produkt antas väcka associationer som är positiva för konsumenten. 
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Beräkningen är som det nämns i metodkapitlet (se 3.2.1 Mätningsmetodik) grundat i 
Fishbeins modell (1963). I bilaga 8 visas resultatet uppdelat i de sex olika färgerna samt 
snittvärdet för respektive känsloattribut. Eftersom studiens utgångspunkt är att kunna jämföra 
färgers resultat med varandra har känsloattribut valts bort helt och hållet när värdet har varit 
negativt för någon av färgerna. Detta för att det annars skulle vara omöjligt att jämföra färger 
på ett objektivt sätt utan att diskriminera resultatet för någon av färgerna. Därmed är det inte 
snittvärdet som är utgångspunkten för de känsloattribut som valts ut till vidare analys. 
  
För varje färg har betygssättningen för associationer mellan respektive känsloattribut och 
livsmedlet kaffe summerats, likaså utvärderingsbetygen. Därefter har dessa summeringar 
delats med antalet respondenter som har valt de olika färgerna och multiplicerats med 
varandra. Likadant har beräkningen för snittvärdet för samtliga färger gått till, fast där 
summerades samtliga värden för respektive känsloattribut samt samtliga utvärderingsbetyg 
och därefter delades dessa med antalet respondenter, alltså 200. För en enklare överskådning 
av uträkningen se bilaga 6. Resultatet presenteras i Tabell 5 (se Bilaga 7). 
  
Detta utgör grundpremissen för kommande delkapitel då känsloattribut som väljs bort nu inte 
kommer att presenteras och analyseras vidare i undersökningen. I Tabell 6 nedan presenteras 
känsloattribut som klarar relevanstestet och därmed fortsatt analyseras i studien samt de som 
inte gör det och därför väljs bort. 

  

Känsloattribut som klarar relevanstestet Känsloattribut som inte klarar relevanstestet 

tillfredställelse 
glädje 

stolthet 
positivitet 

värme 
njutning 

förhoppning 
spänning 
djärvhet 
familj 

nostalgi 
styrka 
lättnad 

sorg 
rädsla 
ilska 

dominans 
avslag 

skyldighet 
kärlek 

negativitet 
skam 

 
Tabell 6. Sammanställning av associationer som klarar och inte klarar relevanstestet i 
undersökningen  
 
4.5 Associationer mellan de valda färgerna och känsloattribut och livsmedlet kaffe 
Respondenterna som medverkade i undersökningen har fått i uppdrag att göra ett val av färg 
på den kopp dessa fick kaffe i samt att uppskatta graden för association av livsmedlet kaffe 
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med olika känsloattribut. Eftersom enkäterna har blivit markerade utefter den valda färgen har 
det varit möjligt att få fram och studera samband mellan de associationer som respondenterna 
hade till livsmedlet och den färgen som valdes. För att få fram sambanden har betyg för 
samtliga känsloattribut räknats ihop separat för varje färg och delats med antalet respondenter 
för respektive färg. Som det framkommer av föregående delkapitel har här endast 
associationerna som kunde validieras använts. Mer om detta togs upp i 4.4 Graden av 
relevans. Detta gav associationer mellan tretton känsloattribut och sex färger. En 
sammanställning av resultatet presenteras i bilaga 8 (Diagram 4. Associationer mellan de 
valda färgerna och känsloattribut till livsmedlet kaffe). I detta diagram framgår inga exakta 
siffror på grund av svårigheter med att placera dessa på ett överskådligt sätt. Syftet med 
Diagram 3 är att ge en övergripande bild av associationerna. Nedan presenteras delkapitel 
som kartlägger för associationerna mellan färger och enskilda känsloattribut. Diagrammen 
som presenteras i dessa delkapitel utgör mindre delar av Diagram 3 och dessa innehåller 
exakta siffror med fyra decimaler.   
 
4.5.1 Associationer mellan färgerna och känsloattributet tillfedställelse  
Nedanstående diagram visar samband mellan de sex valda färgerna och associationer av 
känsloattributet tillfredställelse med livsmedlet kaffe. Av diagrammet kan läsas att färgen gul 
har haft den starkaste associationen med känsloattributet då betygssättningen för denna färg 
ligger på 3.9167. Det svagaste sambandet med känsloattributet tillfredställelse visar färgen blå 
där betygssättningen är lika med 3.7561. Skillnaderna i värdena är dock inte av någon stor 
grad utan betyg som gavs för associationen är kring 4 för samtliga färger. Skillnaden mellan 
värdena för färgen som visar på den svagaste associationen och den som visar på motsatsen är 
lika med 0.1516.  

 
Diagram 5. Samband mellan de valda färgerna och känsloattributets tillfedställelse 
association till livsmedlet kaffe 
 
4.5.2 Associationer mellan färgerna och känsloattributet glädje 
Associationsnivån mellan känsloattributet glädje och livsmedlet kaffe var starkast hos färgen 
gul med resultatet 3.9683. Lägst resultat fick färgen lila med 3.5833. Skillnaden mellan den 
färg som fick starkast associering med känsloattributet kaffe och den som fick svagast blir 
därmed 0.375. Utöver dessa två färger är fördelningen jämn för snittbetygen av de övriga 
färgerna.   
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Diagram 6. Samband mellan de valda färgerna och känsloattributets glädje association till 
livsmedlet kaffe 
 
4.5.3 Associationer mellan färgerna och känsloattributet stolthet  
Graden av association av känsloattributet stolthet till livsmedlet kaffe har varit starkast hos 
respondenter som även har valt en grön färg på sina koppar. Betygssättning för 
känsloattributet hos dessa respondenter var 2.5455. Det lägsta betyget gavs av respondenter 
som har valt färgen gul, dessa har utvärderat associationen som 2.2083. Övriga färgers 
associationer har varit relativt jämt fördelade gentemot varandra. Skillnaden mellan det 
högsta och lägsta värdet ligger här på 0.3372. 

 
Diagram 7. Samband mellan de valda färgerna och känsloattributets stolthet association till 
livsmedlet kaffe 
 
4.5.4 Associationer mellan färgerna och känsloattributet positivitet  
Det högsta betyget framkommer av färgerna gul och orange där orange visar på högsta värdet 
som är 4.1667. De svagaste associationerna identifierades av respondenterna som har valt 
färgerna grön (3.5455) och lila (3.5417). Skillnaden mellan de högsta och lägsta värdena 
ligger på 0.6212, alltså över en halv poäng. Färgerna orange, gul och röd hamnar i den 
betygssättningen närmare varandra, ett liknande mönster kan observeras mellan de resterande 
färgerna - blå, lila och grön. 
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Diagram 8. Samband mellan de valda färgerna och känsloattributets positivitet association 
till livsmedlet kaffe 
 
4.5.5 Associationer mellan färgerna och känsloattributet värme  
Färgen röd visar på det starkaste sambandet med känsloattributet värme associerat till 
livsmedlet kaffe. De respondenter som har valt färgen röd på sina koppar betygssatte 
känsloattributets relevans i förhållande till kaffe med 4.4340. Den enda färgen som ligger nära 
röd i den betygssättningen är färgen gul vars betyg är på 4.3333, alltså finns det en skillnad på 
0.1007 mellan färgerna. Övriga färger är lägre betygssatta men på en jämn nivå med lägsta 
resultatet för färgen grön som är den enda med ett snittbetyg lägre än 4.  

 
Diagram 9. Samband mellan de valda färgerna och känsloattributets värme association till 
livsmedlet kaffe 
 
4.5.6 Associationer mellan färgerna och känsloattributet njutning  
Denna association visar på ett utspritt resultat med högsta värdet på 4.2222 (orange) och 
lägsta på 3.3636 (grönt). Ett resultat som ligger strax efter den ledande färgen orange är röd, 
skillnaden mellan den färgen och färgen orange är på 0.0335. Färgerna blå och lila har fått 
resultat som liknar varandra där skillnaden är 0.097, alltså mindre än 0.1. Färgen grön 
däremot visar på ett större resultat av subtraktionen med det näst lägsta resultatet som tillhör 
färgen gul där skillnaden är på 0.3447.  
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Diagram 10. Samband mellan de valda färgerna och känsloattributets njutning association 
till livsmedlet kaffe 
 
4.5.7 Associationer mellan färgerna och känsloattributet förhoppning  
När sambandet mellan graden av associationer av känloattributet förhoppning med valet av de 
olika färgerna studeras kan en jämn fördelning observeras där endast färgerna lila och gul 
avviker från mönstret, fast ändå med en liten skillnad. Fyra av sex färger oscillerar kring 
betyget 3.1, alltså minimalt över tre poäng. Det högsta resultatet visar sig ges av färgen grön 
(3.1818), dock är skillnaden med det näst högsta resultatet (färgen blå) på endast 0.0355. 
Lägsta resultatet och det enda resultatet lägre än tre poäng visar färgen gul på där värdet är 
2.9167. 

 
Diagram 11. Samband mellan de valda färgerna och känsloattributets förhoppning 
association till livsmedlet kaffe 
 
4.5.8 Associationer mellan färgerna och känsloattributet spänning 
Ingen av färger visar på en associationnivå högre än 3 poäng. Närmast den gränsen befinner 
sig färgen grön vars snittbetyg är 2.9091. Det lägsta betyget, nästintill en halv poäng lägre än 
det starkaste betyget, tillhör färgen blå. Detta värde är på 2.5122. Ingen markant skillnad finns 
mellan färgen röd och lila.  
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Diagram 12. Samband mellan de valda färgerna och känsloattributets spänning association 
till livsmedlet kaffe 
 
4.5.9 Associationer mellan färgerna och känsloattributet djärvhet 
Frågan om associationen mellan känsloattributet djärvhet och livsmedlet kaffe visar på den 
starkaste associationen för väljare av grön färg. Detta värde är 2.5455. Skillnaden mellan det 
högsta värdet och det lägsta värdet för frågan är 0.521, alltså över en halv poäng. Exakta 
värdet för det lägsta resultatet, vilket är för färgen blå, är 2.0244. Av övriga färger som ligger 
emellan de två gränsresultat är det röd, lila och gul färg som lutar mot färgen blå, alltså det 
lägsta betyget för associationen. Färgen orange är den enda av “mellanfärgerna” som ligger 
närmare den ledande färgen grön. 

 
Diagram 13. Samband mellan de valda färgerna och känsloattributets djärvhet association 
till livsmedlet kaffe 
 
4.5.10 Associationer mellan färgerna och känsloattributet familj  
Av nedanstående diagram kan det avläsas att det är färgen grön som har starkast 
associationssamband  med attributet familj till livsmedlet kaffe. Värdet för grönt är lika med 
3.2727 vilket visar på en skillnad till nästkommande resultat som är för färgen lila på 3.1250. 
Resultat för fyra av de sex undersökta färger är lika med eller högre än tre poäng och de 
färgerna som inte passerar den gränsen är blå och orange, varav orange utgör det lägsta 
resultatet, vilket är 2.7778.  



36 

 
Diagram 14. Samband mellan de valda färgerna och känsloattributets familj association till 
livsmedlet kaffe 
 
4.5.11 Associationer mellan färgerna och känsloattributet nostalgi 
Diagrammet nedan visar på ett lite mer spretigt resultat där värdet för associationer för tre 
färgers samband överstiger tre poäng och resterande tre ligger under den gränsen. Färger som 
visar på de högre värdena är röd, grön och gul därav röd har det högsta resultatet av dessa tre. 
Detta resultat är lika med 3.2830. Resterande tre färger vars värde är under tre poäng är lila, 
orange och blå. Av dessa har färgen blå det lägsta betyget som är 2.6098. Skillnaden mellan 
värdet för den ledande färgen och den med lägsta betyg för associationer med känsloattributet 
nostalgi är lika med 0.6732. Detta värde är en aning högre än en halv poäng.  

 
Diagram 15. Samband mellan de valda färgerna och känsloattributets nostalgi association 
till livsmedlet kaffe 
 
4.5.12 Associationer mellan färgerna och känsloattributet styrka 
Återigen kan det observeras att värdet för tre färger är betydligt högre än för de resterande tre. 
Dessa tre som är ledande vid den frågan är röd vars resultat är 3.3962, blå som visar på ett 
värde med liten skillnad på 0.006 mellan sig och det högsta värdet samt färgen gul. De 
resterande färger är lägre än tre poäng och högsta värdet tillhör färgen lila. Detta värde är 
2.9375. Nästkommande färgen är orange och den med lägsta resultatet är grön med värdet på 
2.8182. Skillnaden mellan det högsta resultatet som färgen röd har nått och det lägsta som är 
för färgen grön är på 0.578, alltså nära en halv poäng.  
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Diagram 16. Samband mellan de valda färgerna och känsloattributets styrka association till 
livsmedlet kaffe 
 
4.5.13 Associationer mellan färgerna och känsloattributet lättnad 
Den sista undersökta associationen är mellan känsloattributet lättnad och livsmedlet kaffe. 
Det högsta värdet för undersökta färgval är 3.6415 och tillhör färgen röd. Färger grön och gul 
ligger här nära det högsta resultatet med skillnader på bara 0.0051 respektive 0.0165. 
Utvärdering av associationen överstiger tre poäng för samtliga färger. Färgerna blå och lila är 
de enda som inte visar på värde högre eller lika med 3.5. Värdet som är lägre av de två är på 
3.1875 och hör till färgen lila. Skillnaden mellan det högsta och lägsta värde för den 
associationen är lika med 0.454. 

 
Diagram 17. Samband mellan de valda färgerna och känsloattributets lättnad association till 
livsmedlet kaffe 
 
 

 
  



38 

5. Analys 
I denna del av studien tillämpas studiens teoretiska ramverk på den insamlade data som 
presenterades i det föregående kapitlet. Syftet med denna studie är att utifrån ett 
konsumentperspektiv utreda för betydelsen av associationer mellan känsloattribut och 
färger vid valsituationer av livsmedelsprodukter. För att uppfylla studiens syfte analyseras 
här datan och utvecklas eventuella samband. Följande analys är uppdelad i två delkapitel 
som vidare delas upp utifrån tillhörande känsloattribut som analyseras. Första delkapitlet 
utgör en analys av känsloattribut som hade någon eller några färger tilldelade i delkapitlet 
2.4 Sammankopplande syntes och därmed analyseras utifrån denna. Andra delkapitlet utgör 
en analys av känsloattribut som inte har blivit tilldelade någon färg utifrån det teoretiska 
ramverket för denna studie. Därmed är den delen av analysen baserad i hög grad på 
tolkning av resultatet med mindre men befintligt stöd av teori. Efter varje del av analysen 
kategoriseras känsloattributens relevansnivå. Detta ska tala om vikten av varje attributs 
möjligheter att dra slutsatser.  

 
5.1 Analys utifrån den sammankopplande syntesen  
De identifierade sambanden i det föregående kapitlet ställs här mot de sambanden som 
identifierades i den sammankopplande syntesen. Känsloattribut som analyseras här är alltså 
de som har blivit identifierade utifrån den grundläggande teorin för ämnet, har fått en eller 
flera färger tilldelade med hjälp av tidigare forskning inom ämnet samt har visat på att vara 
positiva känslor och därmed klarat av relevanskravet i undersökningen för denna studie. 
Dessa känsloattribut är glädje, värme, dominans, förhoppning, spänning, familj, styrka och 
lättnad. I kommande delkapitel analyseras de en för en.  
 
5.1.1 Glädje 
Känsloattributet glädje tillskrevs enligt den sammankopplande syntesen samtliga färger 
förutom färgen blå. Undersökningen har fått ett avvikande resultat från denna syntes. Blå färg 
som teoretiskt bör ha fått lägst associationsgrad med känsloattributet glädje har istället fått 
näst högst av de sex färgerna (se Diagram 6). Resultat för mätningen av associationer visar 
vidare på att gul färg på kaffekoppen har högst association till glädje medan lila färg har lägst. 
Relevansnivån enligt Fishbeins attributsmodel (1963) får ett högt snittresultat (7.7694) för 
känsloattributet glädje. Enligt Tabell 5 får attributet det näst högsta betyget i relevanstestet i 
jämförelse med de andra känsloattributen. Vidare är det anmärkningsvärt att bortsett från den 
teoretiskt avstickande färgen blå, så är det de varma färgerna, det vill säga gul, röd och 
orange, som har de högsta associationsvärdena. De totala associationsnivåerna för 
känsloattributet glädje är också enligt Diagram 2 bland de högsta. 
 
5.1.2 Värme  
Känsloattributet värme tillskrevs i den sammankopplande syntesen samtliga varma färger. 
Röd, gul och orange färg var också de färger som fick högst associationsresultat med 
känsloattributet värme i denna undersökning och bekräftar därmed den teoretiska syntesen. 
De respondenter som har valt röd färg på koppen visar på högst associationsresultat mellan 
kaffe och värme. Noterbart är dock att samtliga färger har fått höga betyg (se Diagram 9) och 
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skillnaderna färgerna emellan är små. Relevansnivån är högst för värme (8.0982) av alla 
känsloattribut, vilket också gäller den totala associationsnivån (se Diagram 2). Denna 
association stärks ytterligare av det faktum att färgen röd är den som har valts flest gånger av 
respondenterna i undersökningen (se Diagram 1).  

 
5.1.3 Förhoppning 
Känsloattrributet förhoppning är ett av de få som teoretiskt har tilldelats endast en färg, vilket 
är grön. Resultatet för associationsanalysen i det empiriska kapitlet är inte lika entydigt, även 
om färgen grön visar på den högsta associationen (se Diagram 11). Nästkommande färg i 
resultatet är blå och skillnaden emellan dessa är inte särskilt markant. Färgerna grön och blå 
tillhör kalla färger och teorin för ämnet har visat att dessa hade många gemensamma drag, 
vilket betyder att färger till en viss grad kan förväntas få ett liknande resultat, dock ska det 
inte bortses från att känsloattributet har fått endast en av dessa färger tillskriven i syntesen och 
denna färg får även det högsta resultatet i undersökningen. Färgen röd som är en varm färg är 
en utav de som också visar på en relativt stark association vilket motsäger att det skulle finnas 
ett mönster i att kalla färger skulle ha en starkare association till förhoppning än varma färger. 
Relevansnivån (4.3452) för känsloattributet förhoppning är medelhög.  
 
5.1.4 Spänning 
Känsloattributet spänning tilldelades samtliga färger förutom färgen blå i den 
sammankopplande syntesen, vilket också speglas av undersökningens resultat (se Diagram 
12). Grön färg visar på starkast association till spänning, dock med de andra färgerna tätt 
därefter. Skillnaden mellan grön och blå färg kan anses vara medelhög. Enligt Diagram 2 har 
spänning en medelhög associationsgrad till livsmedlet kaffe. Relevansnivån (3.1106) är 
däremot på en anmärkningsvärt låg nivå.  

 
5.1.5 Familj 
Den enda färgen som har samband med känsloattributet familj är orange enligt teorin. Detta 
motstår påtagligt resultatet för undersökningen genomförd för denna studie då färgen orange, 
tillsammans med närliggande färgen blå, har visat på lägst associationsgrad till 
känsloattributet familj (se Diagram 14). Den starkaste associationen har visat sig vara för 
färgen grön. Denna skillnad anses vara intressant eftersom orange, som enligt teorin skulle 
leda som associerade variabel, hör till varma färger medan den faktiskt ledande färgen hör till 
kalla färger. De bakomliggande orsakerna till detta är svårt att identifiera utan ytterligare 
studier, dock kan ett förslag ges om att känsloattributets familj tolkning kan möjligtvis skilja 
sig emellan individer till större grad än vad övriga känsloattribut gör. Detta ska dock endast 
ses som en spekulation. Känsloattributet familj har en av de högre relevansnivåerna (6.2029).  
 
 
 
5.1.6 Styrka 
Känsloattributet styrka visar på det starkaste sambandet med färgen röd, vilket 
överensstämmer med det teoretiska ramverket. Skillnaden mellan färgen röd och 
nästkommande färgen blå är dock marginell vilket inte kan förklaras med den stödjande teorin 
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(se Diagram 16). Dessa två färger tillhör inte samma grupp av färger då röd är en varm färg 
och blå en kall. Detta underlättar inte förklaringen av fenomenet. Övriga färger visar på en 
mer markant skillnad och associerar därmed svagare vilket bekräftas av teorin. Relevansnivån 
för styrka är medelhög (5.9943). 

 
5.1.7 Lättnad 
Enligt den sammankopplande syntesen i den teoretiska delen av studien har känsloattributet 
lättnad endast ett samband med färgen blå. Detta stämmer inte helt överens med denna 
undersöknings resultat för samband där blått har näst lägst associationsgrad med lättnad och 
rött har högst (se Diagram 17). Skillnaden mellan den färg med högst association och den 
med lägst kan anses vara medelhög. Enligt Tabell 5 är det genomsnittliga totala 
relevansvärdet strax över medel (6.8742) för känsloattributet lättnad och kan räknas som hög. 
 
5.2 Teoretiskt frånkopplad analys 
Följande delkapitel utgör en analys av resterande sex känsloattribut som tas upp och 
diskuteras i denna studie. Dessa har blivit identifierade inom tidigare studier om ämnet, har 
visat på att vara positiva känslor och därmed klarat validieringstestet vid undersökningen, 
dock har de inte kunnat bli tilldelade någon tydlig färg vid insamlingen av teori om fenomenet 
färg. Därmed analyseras dessa inte utifrån den sammankopplande syntesen utan tar stöd av 
den insamlade empirin och har en tolkning av mer fri karaktär. Känsloattribut som hör till 
denna grupp är som följande: tillfredställelse, stolthet, positivitet, njutning, djärvhet och 
nostalgi.  
 
5.2.1 Tillfredställelse 
Känsloattributet tillfredställelse har inte fått någon färg tilldelad av teorin och det finns inte 
heller någon tydlig association som kan ses i resultatet för denna undersökning. Skillnader 
mellan de sex färgerna är marginella (se Diagram 5). Färgen gul visar på högsta resultatet 
men det skiljs åt minimalt mellan övriga färgerna. Nästkommande färg är röd och detta tyder 
på att varma färger associeras mer med känsloattributet än kalla färger inom ramen för denna 
undersökning. Detta stämmer överens även med det lägsta resultatet, vilket är för en kall färg 
blå. Detta är dock ett samband som är relativt svagt och inte finner stöd i den teorin som finns 
att tillgå. Tillfredställelse har en av de högsta relevansnivåerna (7.1442). 
 
5.2.2 Stolthet  
För känsloattributet stolthet hade färgen grön den starkaste associationen. De andra färgerna 
visar dock på associationer som inte skiljer sig särskilt mycket emellan (se Diagram 7) och 
relevansnivån är låg (3.4565) i jämförelse med de andra känsloattributen. Detta gör att 
förutom att grön har det högsta resultatet så finns det inget tydligt mönster som går att utvinna 
om huruvida stolthet har haft en stor påverkan på respondenternas val av färg på koppen.  

 
5.2.3 Positivitet  
För positivitet kan ett intressant mönster identifieras vilket är att varma färger har betydligt 
starkare associationssamband med känsloattributet än kalla färger. Färgen orange visade på 
den starkaste associationen till positivitet. Det intressanta med den associationen är att färgen 
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orange är den enda som har fått endast positiva känsloattribut vid redogörelse för de sex olika 
färgerna i det teoretiska delkapitel. Dock var även datan om den färgen en av de mest 
begränsade och därmed kan det vara svårt att identifiera om sambanden faktiskt finns. 
Relevansnivån är hög (6.8410) för positivitet. .    

 
5.2.4 Njutning 
Njutning som känsloattribut visar på de starkaste associationerna till främst två färger som är 
orange och röd där skillnaden emellan inte är stor. Dessa är båda varma färger vilket leder till 
en tolkning av specifik data för denna undersökning att det kan finnas ett samband mellan 
njutning och varma färger. Dock tar den återstående varma färgen gul näst sista platsen i den 
rangordningen vilket motsäger antagandet. I fall associationen stämmer vore det intressant att 
studiera vidare känsloattributets förhållande till livsmedlet eftersom relevansen visar sig vara 
hög (7.5355) utifrån Fishbeins modell (1963).    

 
5.2.5 Djärvhet 
Känsloattributet djärvhet fick det starkaste associationsmönstret med färgen grön (se 
Diagram 13). Relevansnivån utifrån Fishbeins attributsmodell (1963) mått på relevans är 
däremot låg (2.9045) i jämförelse med de andra positiva känsloattributen, vilket gör att 
attributets värde vid valet av färg på kaffekoppen försvagas.    

 
5.2.6 Nostalgi 
Röd färg fick den starkaste associationen till känsloattributet nostalgi (se Diagram 15). Tätt 
därefter kom grön och gul färg, med resterande färger en bit bakom. Relevansvärdet för 
attributet är medelhögt (4.3766), med undantag för färgen gul som är hög (6.8438), vilket 
betyder att känsloattributet nostalgi kan ha haft en viss påverkan vid respondenternas 
valsituation.  
 
5.3 Slutgiltig analys 
Denna undersökning har nu som bekant använt tre olika variabler för att framställa data. 
Dessa variabler består av en oberoende variabel som är konstant, vilket i denna undersökning 
är livsmedlet kaffe. De två andra variablerna är färger och känsloattribut och dessa förändras 
associativt. Totalt har fem olika mätningar gjorts för att få fram olika indikatorer som 
möjligen skall kunna påvisa hur associationer mellan färg och känsloattribut präglar 
konsumenters val av livsmedel. Utöver de mätningar som gjorts fungerar även det teoretiska 
ramverket som en indikator där en eventuell matchning i den sammankopplande syntesen 
skulle stärka denna studies resultat. Som en slutgiltig analys för att påvisa ett tydligt mönster i 
hur associationer har präglat respondenternas val syftar denna studie till att identifiera ett 
samspel mellan dessa indikatorer. Med mer lättfattliga ord så utgör den slutgiltiga analysen ett 
försök till att identifiera om det finns något eller några känsloattribut som indikerar på att 
värdesättas och associeras mer med någon av färgerna än de andra känsloattributen. 
  
Ett givet första steg för att identifiera ett av dessa samspel är att undersöka den vanligaste 
återkommande färgen som valts ut av respondenterna i relation till det starkast associerade 
känsloattributet. Den vanligaste färgen är röd (27 %) och det starkast associerade 
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känsloattributet till kaffe är värme (4.065). Känsloattributet värme anses vara ett av de attribut 
som utvärderas som mest positiva och det totala relevansvärdet utifrån Fishbeins modell 
(1963) tillhör det högsta i hela undersökningen (8.0982). En närmare titt på relevansnivån 
färgerna emellan för känsloattributet värme visar också på att färgen röd har näst högst 
relevansvärde (8.4496) av de sex färgerna. Slutligen inspekteras sambanden av 
associationerna av känsloattributen färgerna emellan och det visar sig att även där har de 
respondenter som har valt röd färg på koppen en starkare associationsnivå med 
känsloattributet värme och livsmedlet kaffe än de som har valt övriga färger. Samtliga 
mätningar förespråkar och indikerar alltså på att associationerna mellan värme, livsmedlet 
kaffe och färgen röd har påverkat konsumenternas val vid spontana valsituationer och som en 
sista indikator bekräftas detta även teoretiskt i den sammankopplande syntesen, där värme och 
färgen röd matchar varandra i form av associativa likheter. Utöver detta känsloattribut, går 
samma analys att applicera på de andra känsloattributen. Ett upplysande faktum för studien är 
att samspelet av indikatorer mellan färger och de andra känsloattributen är betydligt svagare 
än de som gäller för värme och färgen röd. Därmed går det att konstatera att de andra 
känsloattributen får underkasta sig värme inför syftet att illustrera vilken betydelse 
associationer mellan känsloattribut och färger har på konsumenters val av livsmedel. Denna 
illustration påvisas i nedanstående trepunktsmodell.  
 

 
 

Modell 2. Samspelet mellan variablerna vid valsituationer 
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6. Slutsatser 
I det kommande kapitlet resoneras och kartläggs det för slutsatser av studien samt besvaras 
frågeställningen med hjälp och stöd av de föregående kapitlen.  

 
Denna studie söker att svara på frågan vilken betydelse som associationer mellan 
känsloattribut, färger och livsmedel har vid konsumenters valsitutationer. Det analyserade 
resultatet av denna studie i kombination med tidigare forskning om konsumentbeteende och 
associativt lärande har renderat till att vissa slutsatser möjliggörs. De starka indikatorer som 
den slutgiltiga analysen beskriver om hur den i högst grad prefererade färgen också har de 
starkaste associationerna med det mest värdefulla känsloattributet tillskrivna till livsmedlet 
indikerar på att associationerna mellan livsmedel, färger och känsloattribut faktiskt kan ha en 
betydelse. Forskningsfrågan önskar inte endast att få svar på om det har betydelse, utan vill 
även ha svar på vilken betydelse som associationer kan ha variablerna emellan. Fortsättningen 
av detta slutsatskapitel vill därmed ge ett försök till att redogöra för på vilket sätt 
associationerna kan ha en betydelse för konsumenters valsituationer av livsmedel. 
  
En genomgående logik i studien är att känslor fungerar som en effektiv informationsbärare på 
det sättet att de förenklar för konsumenter vid valsituationer. Det kan ta kortare tid för en 
konsument att göra ett val genom att lyssna till sina egna instinktiva känslor. För att applicera 
det på denna studie blir det alltså lättare för konsumenter att välja livsmedel genom att lyssna 
till de känslor som uppstår genom att applicera det känsloattribut som konsumenten tycker 
och vill att livsmedlet skall inneha, för att sedan välja en färg vars känsloattribut har en 
matchande effekt till livsmedlet.  
 
Denna slutsats bemöter också studiens producentbaserade grundproblematik då den innebär 
att det finns färger som tenderar att väljas oftare än andra färger vid valsituationer av 
livsmedel och att dessa färger också har associativa matchningar med olika livsmedel då de 
attribueras liknande känslor. Det betyder att vid valsituationer där människor tar 
tidsbegränsade beslut kan det finnas färger som, för livsmedelsproducenterna, är bättre att 
applicera på sina produkter än andra färger.     
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7. Avslutande diskussion och förslag till vidare forskning 
Detta kapitel syftar till att diskutera kring den genomförda studien och resonera kring 
budskapet som den förmedlar. Om perspektivet hittills har varit konsumentens i studien, 
kommer här problematiken belysas mer från ett producentperspektiv i och med att det är 
livsmedelsproducenter som äger det utredande problemet. I den här delen av studien ges 
även författarnas förslag till vidare forskning som är relevant för ämnet och skulle kunna ge 
svar på återstående frågor kring problematiken.  

 
Som det framkommer av studiens slutsatser har det identifierats att associationer har en 
betydelse för valsituationen i form av en ökad effektivitet av själva valet. Med ett effektivt val 
menas ett sådant som går till snabbt och resulterar i att konsumenters förutfattade antagande 
och förväntningar om produkten, dess funktioner och innehåll som bedöms bland annat med 
hjälp av färger, stämmer överens med de faktiska funktionerna och innehållet som produkten 
har. För denna studie visar sig variablerna livsmedlet kaffe, färgen röd och känsloattributet 
värme vara de starkaste indikatorerna på denna effektivitet av konsumenters val av livsmedel. 
Det kan diskuteras huruvida de övriga associationerna är viktiga eller inte för fenomenet som 
tas upp i denna studie. De övriga associationerna har inte visat sig vara lika starka eller 
relevanta på en lika hög nivå. Vad detta innebär för studiens resultat är svårt att identifiera 
och därmed har beslutet tagits om att resonera hypotetiskt kring detta i den här delen av 
arbetet. 
  
I enighet med denna undersöknings resultat finns det ett samspel mellan associationer som får 
avvikande högst resultat för en given livsmedelsprodukt och de övriga bör därmed bortses 
från till syftet av att illustrera betydelsen av associationer i konsumenters valsituationer. Med 
det resultatet som utgångspunkt bör aspirationerna finnas för att identifiera de mindre starka 
samspel av associationer och undvika dessa vid designarbete för att inte förvirra konsumenten 
och därmed möjliggöra och underlätta denne ett effektivt val. Däremot kan fallet vara, vilket 
anses vara mycket troligt, att de mest effektiva samspel av associationer är olika för olika 
målgrupper. Om antagandet är sådant kan det vara fördelaktigt för ett företag att utreda vilket 
känsloattribut som är det mest effektiva för just den målgruppen som företagets produkter 
riktar sig mot. Eftersom denna studie inte har tagit hänsyn till någon specifik målgrupp utan 
snarare har studerat associationerna för ett urval bestående av människor av olika profil har 
resultatet visat på vad som gäller för just den slumpmässiga gruppen. Det är omöjligt att säga 
hur resultatet hade kunnat skilja sig grupperna emellan utan att jämföra grupperna i en ny 
studie men resonemanget leder till att det vinnande samspelet inte kallas för det rätta utan det 
mest effektiva inom denna studie.  
  
Vidare kan det diskuteras hur mycket problematiken av associationer med färger är begränsad 
endast till designen av själva produkten på butikshyllor. Om associationen ska vara effektiv 
finns det en tro att den även ska vara komplex och därmed också omfatta varumärket som 
produkten tillhör. Detta kan dock vara problematiskt för producenter som erbjuder fler än 
endast en produkt, i synnerhet om produkters profiler skiljer sig emellan och därmed har olika 
effektiva känsloattribut. Detta är ett problem som skulle kunna leda till en kognitiv dissonans 
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hos konsumenter då det är svårt att få en uppfattning om vilket associerande känsloattribut 
som främst ska förhållas till. En förklaring av hur detta kan åtgärdas uteblir dock inom 
ramarna för denna studie och utelämnas för vidare forskning. 
 
Som det tidigare nämnts i delkapitel 3.5 Validitet kan konsumenter av kaffe mycket väl ha 
andra associationer än just känsloattribut till färger. Det förekom vissa tendenser, enligt 
författarnas bedömning, att en del manliga respondenter valde färgen blå med motivet av att 
det var en maskulin färg. Även om det inte finns någon data på detta, kan det vara ett tecken 
på att många respondenter har försökt att se igenom undersökningen och välja en färg som de 
tror är till deras fördel. 
   
Ett annat fenomen som också kan ha påverkat undersökningen är det faktum att 
respondenterna erbjöds en gratis kaffe. Detta kan betyda att vissa respondenter enbart var 
motiverade av att få en kaffe gratis och därmed inte ta själva studien och enkäten seriöst. 
Författarna har inte heller haft möjlighet att diskriminera de respondenterna som de gjort 
bedömningen av att vara oseriösa. Även om det för författarna är tydligt att en respondent 
exempelvis har svarat så tidseffektivt som möjligt och oriktigt för att denne vill få en gratis 
kaffe, ligger det utanför författarnas makt att diskriminera dessa enkäter då det inte vore 
etiskt. På grund av detta finns det också vad författarna bedömer vara oseriöst framställda 
variabler i databasen, vilket kunde ha påverkat undersökningens resultat. 
  
Ett dylikt problem var förenklingen av attribut som associeras med färger vilket tidigare 
nämndes i 2.3 Sammankopplande syntes. Alla färgassociationer har inte fått känsloattribut 
som motsvarar dessa helt och hållet och därmed har författarna genomfört en förenkling av 
problematiken för studiens skull. Orsaken till att problemet uppstod var olika syn som fanns 
inom tidigare forskning där begreppens grad av synonymitet var svår att avgöra. Detta kan ha 
påverkat studiens resultat på grund av en simplifikation av problemets komplexitet och 
bristande åtgärdande av problemet. 
  
Ett annat problem som även nämns i 3.4 Avgränsningar var att hänsyn inte togs till färgernas 
nyanser vilket i vissa fall kunde ha en avgörande betydelse för valsituationen. Som det har 
framkommit av studiens teoridel kan somliga färger visa på motsatta associationer, till 
exempel ljusa och mättade nyanser av lila (se 2.2.4 Lila). Orsaken till att problemet inte 
åtgärdes var begränsningar i utbudet vid anskaffning av inventarier samt tidsbegränsning vid 
genomförandet av undersökningen som hade behövts utökas ytterligare. En utökad forskning 
inom detta område föreslås som intressant ifall gynnsammare premisser ges vid ett annat 
tillfälle. 
  
Tidsbegränsningen var även orsaken till att studien inte tog hänsyn till demografiska och 
kulturella faktorer som ålder, kön och nationalitet vilket kunde spela roll för valsituationen. I 
den teoretiska delen av denna studie nämns det att kulturella associationer till färger kan skilja 
sig åt vilket studien bortser från. Detta för att urvalet ansågs skulle behöva utökas inom de 
olika grupperna av potentiella konsumenter vilket skulle göra studien till mer komplex men 
även mer tidskrävande att genomföra. Enkäten var formulerad på svenska och därmed blev 
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premissen att respondenterna talade detta språk, anledningen till att enkäten inte översattes till 
engelska var risken för skevheter när begrepp inte blir enhetliga vilket för med sig risken för 
att begrepp skulle bli svåranalyserade. En annan anledning till att studien inte la mer fokus på 
kulturella aspekter var den begränsade forskning inom ämnet som studien kunde basera på 
och utgå ifrån. En studie inriktad endast på ett av könen, specifika kulturella härkomster eller 
till exempel barn hade kunnat ge en större förståelse av effektiv design av produkter som är 
riktade på just de specifika målgrupperna. 
   
Som tidigare nämnt i delkapitlet 3.5 Validitet kan inte kaffe fungera som en representant för 
hela spektrat av livsmedelsprodukter. För att ta reda på om denna undersöknings 
tillvägagångssätt får ett resultat unikt för just kaffe eller om andra livsmedel visar på liknande 
mönster går endast genom att genomföra fler studier där den konstanta variabeln livsmedel 
byts ut. 
 
Ytterligare en studie som identifierades som intressant var av utvecklande karaktär för att 
bredda ut den befintliga studien. En sådan undersökning månde göra en mer djupgående 
analys av dessa känsloattribut som uteblev någon färg tillskriven och resulterade därmed i en 
frånkopplad analys av mindre vetenskaplig tyngd. Dessa anses vara intressanta att studeras 
ingående för att mata teorin inom ämnet och därmed ge ännu bättre förståelse för fenomenet. 
Slutligen finns medvetande om att färg utgör en betydelsefull men liten del av produktdesign. 
Det som ansågs vara speciellt intressant med just färg som variabel var det undermedvetna 
påverkan som färg har på människor. Vidare forskning inom ämnet för att kartlägga för 
associationer till övriga delar av produktdesign, till exempel form eller typsnitt, hade kunnat 
resultera i en sammansatt instruktion för att utreda den övergripande problematiken som är 
produktdesign och konsumentbeteende.  
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Bilagor  
 

Bilaga 1  
 
Modell 1. Informativa och emotionella aspekter i beslutsprocessen (Akbari, 2016) 
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Bilaga 2 
 
Enkäten 

Attitydundersökning 
                       
Vilka är vi och vad handlar det om? 
Vi är två studenter på Södertörns Högskola som läser företagsekonomi på C-nivå och skriver 
en kandidatuppsats inom marknadsföring. Uppsatsen handlar om konsumentbeteende, 
specifikt om färgassociationer till produkter. Författare till uppsatsen heter Per Björklund 
och Vanessa Polonis. Ditt deltagande i studien är frivilligt och enkäten är anonym. Insamlade 
uppgifter kommer att användas enbart i forskningssyfte för denna studie.  
  
Vad ska du göra? 
Hoppas kaffet smakar gott :) Nedan finner du två frågor som vi uppskattar att du svarar på, 
svara gärna så instinktivt som möjligt (dvs. registrera din första känsla som svar) genom att 
kryssa eller cirkla i den siffra som bäst motsvarar din känsla.  
  
DEL 1 
Hur värderar du nedanstående ord och känslor som bra eller dåliga? 

  mycket 
dåligt 

    neutralt     mycket 
bra 

tillfredställelse - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 

glädje - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 

kärlek  - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 

stolthet - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 

sorg - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 

rädsla - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 

ilska - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 

skam - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 

positivitet - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 

värme - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 

negativitet - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 

njutning - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 
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dominans - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 

förhoppning - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 

spänning - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 

djärvhet - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 

avslag - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 

familj - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 

skyldighet - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 

nostalgi - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 

styrka - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 

lättnad - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 

  
  

DEL 2 
Hur mycket förknippar du nedanstående ord och känslor med kaffe? 

  inte alls       mycket 

tillfredställelse 1 2 3 4 5 

glädje 1 2 3 4 5 

kärlek 1 2 3 4 5 

stolthet 1 2 3 4 5 

sorg 1 2 3 4 5 

rädsla 1 2 3 4 5 

ilska 1 2 3 4 5 

skam 1 2 3 4 5 

positivitet 1 2 3 4 5 

värme 1 2 3 4 5 

negativitet 1 2 3 4 5 

njutning 1 2 3 4 5 

dominans 1 2 3 4 5 
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förhoppning 1 2 3 4 5 

spänning 1 2 3 4 5 

djärvhet 1 2 3 4 5 

avslag 1 2 3 4 5 

familj 1 2 3 4 5 

skyldighet 1 2 3 4 5 

nostalgi 1 2 3 4 5 

styrka 1 2 3 4 5 

lättnad 1 2 3 4 5 

 
 
 
 

Nu är du klar! Tack för din medverkan, ha en trevlig dag! 
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Bilaga 3 
 
Konstlade miljön för undersökningen 
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Bilaga 4 
 
Diagram 2. Känsloattributs associationer till kaffe 
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Bilaga 5  
 
Diagram 3. Respondenters gruppering av känsloattribut som positiva eller negativa  
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Bilaga 6  
 
Tillvägagångssätt vid framställning av relevansvärden 
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Bilaga 7  
 
Tabell 5. Relevansgrad av associationer utifrån tolkningen av Fishbeins modell (1963) 
 

 
 

genomsnitt 
för samtliga 

färger   röd lila blå gul orange grön 
tillfredställelse 5,9114 7,4661 7,4206 6,6910 8,8148 10,7603 7,1442 

glädje 7,8711 7,9132 6,7156 7,0920 9,3704 6,4380 7,6491 
kärlek 4,7423 5,7018 0,1029 0,6667 0,4568 -0,7603 3,2221 
stolthet 3,5543 3,6055 3,7216 3,1285 3,2901 6,0165 3,4565 

sorg -0,8145 -0,2847 0,7912 -0,5590 -0,4321 0,9256 -0,2088 
rädsla -2,5981 -0,4618 -4,3153 -3,0990 -3,9506 -6,9174 -2,7038 
ilska -2,3674 -1,1029 -3,4801 -2,5694 -1,8889 -2,3140 -2,2477 
skam -3,0790 -1,7044 -3,4069 -3,5243 -1,6265 -3,4545 -2,7639 

positivitet 6,2941 5,8290 6,7353 9,1667 9,7222 6,1240 6,8410 
värme 8,4496 8,2092 7,2635 11,1944 8,3364 5,6860 8,0982 

negativitet -4,6600 -0,8351 -3,0410 -2,3090 -2,8519 -5,3388 -2,8638 
njutning 8,0612 6,7448 8,4807 7,1076 6,8025 8,5620 7,5355 

dominans 1,0189 0,5299 -0,4444 -0,1563 0,3148 2,0661 0,4130 
förhoppning 5,5803 4,5625 5,5253 3,0382 0,6914 4,0496 4,3452 

spänning 2,4596 3,0000 2,2671 4,2656 5,4012 4,2314 3,1106 
djärvhet 3,7480 1,3281 3,3081 4,3333 3,3179 5,0909 2,9045 
avslag -2,2428 -1,8164 -3,8816 -4,8490 -4,6420 -6,4463 -3,2218 
familj 6,7358 5,3385 5,9518 7,0000 6,0185 8,0331 6,1716 

skyldighet -2,4607 -0,3477 -1,7388 -4,0625 -2,2963 -2,1818 -1,9629 
nostalgi 4,8936 2,8863 4,1374 6,8438 6,0741 5,4959 4,3766 
styrka 6,5361 5,1406 6,2844 6,2292 6,0988 7,1736 5,9943 
lättnad 7,0082 6,2422 6,9780 7,7031 7,7778 7,9339 6,8742 
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Bilaga 8  
 

Diagram 4. Associationer mellan de valda färgerna och känsloattribut till livsmedlet 
kaffe 

 
För respektive känsloattribut presenteras datan i ordningen som följer:  

1. röd 
2. lila 
3. blå 
4. gul 
5. orange 
6. grön  

 

 
 
 


