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Abstract
The industry that shows the strongest growth and development online is the
foodindusty. The prognosis shows that this development will only continue to
increase. One problem with the online grocery shopping lies in the fact that
consumers find it difficult to differentiate the product packaging. Consumers also
find it more difficult to evaluate the product traits online versus in physical
stores. Companies must therefore start thinking about designing packaging that
should also fit digitally. Companies who do not adapt to the new digital
landscape run the risk of losing customers, see the margins fall and being outcompeted by other companies who have come further in this work. This study
therefore aims to analyze which communicative elements on the digital
packaging that consumers consider ease their purchasing decisions when
shopping for groceries online. This is to be able to create direct communication
on the digital packaging which in turn can lead to purchases. In order to
examine this, theories in visual communication and consumer purchasing
behavior have been analyzed as secondary data together with primary data in
the form of three focus groups and fifteen semi-structured interviews. The
interview answers have then been analyzed and set against previous theories.
This led to the following conclusions: The communicative elements on the digital
packaging that consumers consider eases their purchasing decisions when
shopping for groceries online are: Consumers want to be able to easily see the
brand's logotype and quantity/volume must be clearly stated. It is also
important to have an image presenting the packaging's content, clearly state
what the product is and labels, especially in the form of eco-labels and origin.

Keywords: Digital packaging, visual elements, informative elements, consumer
purchasing behavior, perception, low involvement products, focus group, semistructured interviews

Sammanfattning
Den bransch som visar på den starkaste tillväxten och utvecklingen online är
livsmedelshandeln. Prognosen visar att denna utveckling bara kommer fortsätta
öka. En problematik med handeln av livsmedel online ligger i att konsumenter
nästan inte ser någon skillnad på förpackningarna. Konsumenter har även
svårare att utvärdera produktegenskaper online kontra fysisk butik. Företag
måste därmed börja tänka på att designa förpackningar som även ska passa
digitalt. Företag som inte anpassar sig till det nya digitala landskapet riskerar
förlora kunder, se marginalerna falla och bli utkonkurrerade av andra aktörer
som kommit längre i detta arbete. Denna studie syftar därmed till att undersöka
vilka kommunikativa element på digitala förpackningar som konsumenter anser
underlättar deras köpbeslut när de handlar livsmedel online. Detta för att kunna
skapa en tydlig kommunikation på digitala förpackningar som i sin tur ska kunna
leda till köp. För att undersöka detta har författarna analyserat teorier inom
visuell kommunikation och konsumentköpbeteende som sekundärdata
tillsammans med primärdata i form av tre fokusgrupper samt femton
semistrukturerade intervjuer. Intervjusvaren har sedan analyserats och ställts
mot tidigare teorier. Våra slutsatser är följande: De kommunikativa element på
digitala förpackningar som konsumenter anser underlättar deras köpbeslut när
de handlar livsmedel online är: Att lätt kunna se varumärkets logotyp och att
mängd/volym tydligt framgår. Det är också viktigt med en bild som förmedlar
förpackningens innehåll, vad det är för produkt och märkningar, framförallt i
form av miljömärkningar och ursprung.

Nyckelord: Digital förpackning, visuella element, informativa element,
konsumentköpbeteende, perception, lågengagemangsprodukter, fokusgrupp,
semistrukturerade intervjuer
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1. Inledning
I inledningen ges läsaren en introduktion till e-handelns utveckling inom
livsmedelshandeln. Detta leder läsaren in på den digitala förpacknings roll och de
problem konsumenter idag upplever med dem. Slutligen leder inledningen till
uppsatsens syfte samt problemformulering som författarna har som avsikt att
besvara. Problemdiskussionen diskuterar möjliga teoretiska spår som
konsumentbeteende och visuell kommunikation. Skribenterna kommer
kontinuerligt under uppsatsens gång att titulera sig “författarna”.

1.1. Bakgrund
Teknik omger oss idag på allt fler sätt (Jonsson, Stoopendahl, Sundström
2015, s.14–15). Det har lett till att allt fler konsumenter vänder sig till ehandeln för inspiration och för att göra sina inköp (Jonsson, Stoopendahl,
Sundström 2015, s.15). Det har i sin tur lett till en minskning av fysiska
butiker samtidigt som det har skett en ökning av registrerade ehandelsföretag (Svensk Handel 2018, s.7, s.12). Musik, film och
paketresor står för den största delen av intäkterna inom online-försäljning
(Svensk Handel 2018, s.5) men även inköp av livsmedel blir allt vanligare
(Grönlund 2016). Med hjälp av datorn, mobilen eller surfplattan kan
konsumenter idag handla livsmedel och få dem levererade hem (Svensk
Digital Handel 2018, s.38). I konkurrensverkets rapport från 2017
Konkurrens och tillväxt på den digitala marknaden står det att e-handeln
via mobilen är den tydligaste trenden som ökar snabbast.
De flesta som handlar mat på nätet gör det för att det förenklar vardagen
där bekvämlighet och tid rankas som de största vinsterna (Svensk Digital
Handel 2018, s.22). Den bransch som visar på den starkaste tillväxten
och utvecklingen online är livsmedelshandeln (Postnord 2019). Prognosen
för livsmedelsförsäljningen online visar att den kommer fortsätta stiga
(Svensk Digital Handel 2018, s.6; Svensk Handel 2018, s.7, Lundin
2018). En del konsumenter väljer den färdiga matkassen där butiker
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redan har valt ut varorna medan majoriteten föredrar att välja ut sina
produkter själv, likt fysiska butiker (Svensk Digital Handel 2018, s.8).
När konsumenter ska köpa produkter eller tjänster kan de ställas inför tre
olika inköpssituationer; direkt återköp (Straight rebuy), modifierat
återköp (Modified rebuy) och nya återköp (New task) (Kotler et al. 2008
s.299). Ett direkt återköp är en inköpssituation där konsumenten köper
något på rutin och i ett modifierat återköp söker de i större utsträckning
efter information innan köp (Ibid.). Ett nytt återköp är när konsumenten
köper en produkt eller tjänst för första gången och där de söker
information mer grundligt (Ibid.). Rutinmässiga köpbeteenden sker när
konsumenter inte lägger ett större engagemang vid köpet och där det inte
finns en stor skillnad mellan varumärken (Kotlet et al. 2008) s.263).
Konsumenter tenderar att ha ett lägre engagemang vid köp av produkter
med lägre pris samt vid produkter som köps mer frekvent såsom
livsmedel (Ibid). Eftersom e-handeln har ökat har det blivit viktigt att
förstå vilken information konsumenter överväger när de handlar livsmedel
online (Benn et al. 2015).
Konsumenter besitter idag en större makt och kräver en större kontroll
över sin köpupplevelse (Rodríguez-Ardura, Ryan & Gretzel 2012). I takt
med att fler konsumenter väljer nätet för att handla sina livsmedel måste
företag arbeta med att skapa en bra köpupplevelse online (Svensk Digital
Handel 2018, s.14; Benn et al. 2015). I en studie gjord av Berg,
Lindström & Lindberg (2017) bekräftar forskarna vikten av en bra
köpupplevelse då det visat sig att konsumenter bland annat har svårare
att utvärdera produktegenskaper online än i fysisk butik. Dahlén och
Lange skriver i sin artikel Real consumers in the virtual store (2002) att
shopping online skiljer sig från shopping i fysisk butik. Företag måste
därmed möta dessa nya behov hos konsumenter och tillgodose dem med
rätt information för att kunna locka till köp (Dahlén & Lange 2002). Det
kommer ske en stor konkurrens om konsumenter som handlar livsmedel
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på nätet (Svensk Digital Handel, 2018 s.9). Företag som inte anpassar sig
till det nya digitala landskapet riskerar förlora kunder, se marginalerna
falla samt bli utkonkurrerade av andra aktörer som kommit längre i denna
utveckling (Gilan & Hammarberg 2016, s.27).
Designbyrån Silvers medgrundare André Hindersson diskuterar i en
intervju för Resumé 2018 att en problematik idag ligger i att konsumenter
nästan inte ser någon skillnad på förpackningarna i e-handeln, och ännu
mindre när de tittar i mobiltelefonerna (Lundin 2018). Att Silver belyser
problemet är en signal till branschen då de är en av de ledande
designbyråerna (Silver 2019a). Niclas Björkholtz som är anställd av
Visutech och har jobbat inom förpackningsbranschen i 20 år bekräftar
detta. Han menar att förpackningsbranschen är en mogen bransch som är
redo att kliva in i den digitala världen (Pettersson 2015). Företag måste
nu börja tänka på att designa förpackningar som även ska passa digitalt
(Silver 2019b). Med hjälp av rätt förpackningsdesign online kan företag
vinna stora konkurrensfördelar (Butkevičienė, Stravinskienė &
Rūtelionienė 2008).
Förpackningar är idag främst designade för att exponeras i fysisk butik.
En del av forskningen inom området har studerat hur den visuella
kommunikationen på en förpackning i fysisk butik kan påverka köpbeslut
(Butkevičienė, Stravinskienė & Rūtelionienė 2008) samt vilka faktorer på
en förpackning som påverkar konsumenters visuella uppmärksamhet
(Husić-Mehmedović et al. 2017). Däremot menar Berg, Lindström &
Lindberg (2017) att det inte finns ett lika stort bidrag till forskningen om
vad som utgör den bästa digitala förpackningen.
Kahn (2017) betonar vikten av att förstå hur företagen med hjälp av
visuell design kan påverka konsumenters reaktioner till sortimentet
online. Med hjälp av eyetracking undersökte Kahn (2017) vad det är som
fångar konsumentens uppmärksamhet när de handlar varor online. Med
3

hjälp av den kunskapen kan återförsäljarna strategiskt placera sina
produkter för att fånga konsumenters uppmärksamhet. I Berg, Lindström
& Lindberg (2017) studie om digitala förpackningar fastställer de att
konsumenter upplever en svårighet i att utvärdera produkter online. De
största svårigheterna konsumenter upplever är att bedöma storlek, form,
material och färg (Ibid.). Designbyrån Silver genomförde även en
undersökning 2018 där de undersökte digitala förpackningar. Resultatet
visade på vikten av att förstärka visuella element när det kommer till
digitala förpackningar (Lundin 2018).
I takt med att konsumenter kommer genomföra stora delar av sina inköp
digitalt kommer visuella designbeslut bli avgörande för att företag ska
kunna fånga konsumenters uppmärksamhet (Kahn 2017). De företag som
har kunskap om hur de ska presentera sina produkter digitalt kommer att
få ett stort försprång och vinna konkurrensfördelar. Det skulle även ge
större intäkter för detaljhandelsföretagen (Berg, Lindström & Lindberg
2017).

1.2. Frågeställning
Vilka kommunikativa element på digitala förpackningar anser
konsumenter underlättar deras köpbeslut när de handlar livsmedel online?

1.3. Syfte
Syftet med studien är att undersöka vilka kommunikativa element på
digitala förpackningar som konsumenter anser underlättar deras
köpbeslut när de handlar livsmedel online. Detta för att kunna skapa en
tydlig kommunikation på digitala förpackningar som i sin tur ska kunna
leda till köp.
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1.4 Avgränsningar
Studiens avgränsas till att undersöka konsumenter av livsmedel i
Stockholm, åldrarna 18–45 år. Författarna ger vidare motivering till
avgränsningen i metodkapitlet.

1.5. Problemdiskussion
Som tidigare nämns vet vi idag att teknologi är en del av framtidens
handel och utvecklingen inom handeln går fort fram (Jonsson,
Stoopendahl, Sundström 2015, s.108–109). Här finns det stora
möjligheter för företag att tidigt differentiera sig och sticka ut från
mängden för att skapa sig konkurrensfördelar (Ibid.). För att vidare
kunna undersöka hur företag kan underlätta köpupplevelsen för
konsumenter, med hjälp av rätt digital förpackning, är det viktigt att
förstå vad konsumenter letar efter för information när de handlar
livsmedel online. En förpackning har stor makt i att påverka hur
konsumenter ska komma bete sig vid köp (Butkevičienė, Stravinskienė &
Rūtelionienė 2008). Det gör det intressant att titta närmare på teorier
som behandlar konsumentbeteende.

En teori som skulle kunna vara av relevans för att behandla
konsumentbeteende är The Consumer Proposition Acquisition Process
model. Denna teori kan vara av relevans eftersom den behandlar vad som
avgör om en konsument kommer köpa en produkt eller inte. Den har
även relevans för hur erbjudanden överförs från företagen till
konsumenterna (Baines, Fill och Rosengren 2017 s.48). Ett exempel är
hur företag kommunicerar mot konsument via sina förpackningar. För att
återkoppla till studiens bakgrund innebär den ökade handeln av livsmedel
online att företag måste börja möta nya behov hos konsumenterna. Det
innebär att kunna tillgodose konsumenter med rätt information för att
vidare kunna locka till köp. Teorin kan därmed appliceras för att
5

undersöka vilka kommunikativa element på digitala förpackningar som
konsumenterna anser underlättar deras köpbeslut när de handlar
livsmedel online. Denna teori anses vara av stor relevans och kommer
därför behandlas vidare i efterföljande teorikapitel.

Ett annat möjligt teoretiska spår är Stages in the hierarchy of effects
model (Baines, Fill & Rosengren 2017, s.392–393). Denna teori kan vara
av relevans eftersom den belyser att marknadsföringen ska utformas på
ett sätt som gör att konsumenter går igenom följande steg; medvetenhet,
kunskap, smak, preferens, övertygelse och köp. Som nämnts i
bakgrunden behöver företag och marknadsförare skapa en bra
köpupplevelse för konsumenter online. Teorin skulle därmed kunna
appliceras på den digitala förpackningen för att belysa hur
kommunikationen ska utformas på bästa sätt. Efter överväganden anser
författarna utifrån studiens frågeställning att köpbeslutsprocessen var av
större relevans, därför kommer detta teoretiska spår inte behandlas
vidare i efterföljande teorikapitel.

Ytterligare en teori som kan tas i beaktning är The process of adoption
model (Baines, Fill & Rosengren 2017, s.328). Även denna skulle kunna
vara av relevans eftersom den belyser konsumenters köpbeslut från att
den blir medveten om en produkt till att den antingen köper produkten
eller avvisar den. Det här kopplas till bakgrunden som diskuterar vikten
av att förstå vilken information konsumenterna letar efter och hur de
hittar produkter online. Även denna modell avvisades av författarna
eftersom den ansågs vara mer anpassningsbar till
högengagemangsprodukter där man lägger mycket tid och engagemang
innan ett köp. Eftersom denna studie undersöker livsmedel ansågs det
mer relevant att behandla teorin om lågengagemangsprodukter.
6

För att underlätta köpbeslut spelar den visuella kommunikationen via en
förpackning en stor roll (Zekiri & Hasani 2015). Som tidigare framgått
upplever konsumenter svårigheter med perceptionen eftersom det är
svårare att avgöra framförallt storlek, material, färg och form på den
digitala förpackningen. Slutsatsen är att det ställs helt andra krav på en
digital förpackning än en fysisk förpackning och att företagen därför
behöver särskilja dessa från varandra. För att kunna uppnå syftet med
studien kommer kommande teoriavsnitt dyka djupare ner i teorier som
behandlar visuell kommunikation, köpbeslutsprocessen, perception samt
lågengagemangsprodukter.

7

2. Teori
Följande kapitel kommer behandla teorier inom visuell kommunikation,
konsumentbeteende online, köpbeslutsprocessen, perception och
lågengagemangsprodukter. Varje teoriavsnitt avslutas med en teoretisk
sammanfattning. Teorikapitlet avslutas i sin tur med en redovisning av den
teoretiska referensramen.

2.1. Visuell kommunikation
Koblanck (2003) beskriver att ett företags identitet är summan av alla
signaler som företaget riktar till omvärlden. Vidare beskriver författaren
att framgången ligger i förmågan att vara tydlig och konsekvent i de
signaler som företag sänder ut. Det hjälper till att framgångsrikt skapa en
identitet och personlighet till ett företag (Ibid.)
En viktig del med den visuella kommunikationen genom förpackningen är
bland annat att övertyga konsumenten till köp innan konkurrenterna gör
det (Underwood & Ozanne 1998). Genom förpackningen skickar företag ut
verbala och icke-verbala meddelanden till konsumenten. Visuella element
på förpackningen skickar ut icke verbal information och påverkar
konsumenters känslor. Exempel på visuella element är färg, form, storlek,
bilder och grafik. De informativa elementen på förpackningen skickar ut
verbal information vilket påverkar den kognitiva delen hos konsumenten.
Exempel på informativa element är namn, varumärke, information,
speciella erbjudanden, producent/land och instruktioner (Butkevičienė,
Stravinskienė & Rūtelionienė 2008).
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2.1.1. Förpackning
Design är ett värdefullt marknadsföringsverktyg som företag bland annat
använder för att kommunicera med sina kunder (Bruce & Cooper 1997)
och där förpackningen har blivit ett av det viktigaste
marknadsföringsverktyget i branschen (Brunnström & Wagner 2015,
s.11). Förpackningens roll är i första hand att skydda och bevara en
produkt. Den ska klara av hela resan från tillverkning, lager och butik för
att tillslut hamna hemma hos en konsument (Brunnström & Wagner 2015,
s.40).
Smith och Taylor (2002) beskriver även förpackningens
kommunikationsroll enligt följande. Den ska:
1. Fånga konsumentens uppmärksamhet.
2. Övertyga konsumenten att innehållet i produkten matchar med
förpackningen och dess reklam.
3. Skapa en personlighet till varumärket för att skapa en relation med
konsumenten.
4. Skapa varumärkeslojalitet med förpackningen genom att den är lätt
att hitta i butiken, ser fin ut i hemmet och att den är lättare att
använda än konkurrenternas.
5. Undervisa konsumenten om hur de kan använda produkten till fullo.
6. Informera kunden om nödvändig information såsom ingredienser,
produktionsfabrik och varningar eftersom konsumenter kräver mer
information idag.
I takt med att framväxten av e-handel inom livsmedel blivit större och
större har även förpackningen blivit digital (Lundin 2019). Förpackningens
grafiska design knyter samman förpackningens olika ytor till en helhet där
sidan som är vänd mot kund anses vara den allra viktigaste sidan
(Brunnström & Wagner 2015, s.40, Benn et al. 2015). Det är den sidan
som framförallt utmärker den digitala förpackningen där den visas i form
av en produktbild (Wu et al. 2016). Den information konsumenter
9

tenderar att titta efter när de handlar online är titel, det vill säga texten
som förklarar vad det är för produkt och produktbild (Benn et al. 2015).
Produktbilden ska förmedla tillräcklig information för att konsumenten ska
kunna genomföra ett köp och slippa klicka sig vidare efter detaljer (Wu et
al. 2016). Genom produktbilder kan företag förmedla information på ett
mer effektivt sätt än genom text (Geise & Baden 2015). Bra produktbilder
leder till att konsumenter sparar tid och ansträngning (Wu et al. 2016).
I en onlinemiljö där konsumenter inte har möjligheten att undersöka en
produkt fysiskt, spelar presentationen av produkten en kritisk roll i att
påverka shoppingupplevelse och ett eventuellt köp (Yoo & Kim 2014). En
nyckel för att maximera en förpacknings påverkan på människors
köpbeslut är att förstå hur konsumenter agerar på olika element på
förpackningen (Silayoi & Speece 2004).
2.1.2. Visuella element
Designen är det första intrycket konsumenten får av produkten och det
intrycket kan få en varaktig inverkan hos konsumenten (Silayoi & Speece
2004). När företag formger sin förpackning är det viktigt att låta
produktens unika egenskaper styra utformandet (Koblanck 2003, s.185).
Färger spelar en viktig roll för konsumenter när de generellt ska
bestämma sig för vad de gillar och inte gillar (Ou, Luo, Woodcock &
Wright 2004). Funk och Ndubisi (2006) argumenterar för att färger även
spelar en viktig roll i konsumenters köpbeslut. De har definierat fem olika
dimensioner färger kan ha. (1) Färgens betydelse som belyser det faktum
att alla färger inte har samma betydelse för alla konsumenter. Människor i
olika kulturer utvecklar egna associationer till färger utifrån sin egen
kultur, vilket marknadsförare och designers behöver ta hänsyn till (Silayoi
& Speece 2004). (2) Attityd gentemot färger handlar om individers egen
attityd gentemot färger. Kan marknadsförare förstå hur olika färger
påverkar konsumenter kommer de kunna förutsäga konsumenters
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shoppingbeteende. (3) Attraktion gentemot färger som bland annat
hjälper att förbättra minnesbilden i exempelvis en annons. Färgade delar i
en annons tenderar nämligen att fånga vår uppmärksamhet och är oftast
de delar konsumenter kommer ihåg. (4) Normativ färg handlar om yttre
faktorer som påverkar konsumentens val av färg där vi påverkas av
människor runt omkring oss. (5) Preferenser för färg handlar om att
konsumenter lär sig associera färger med olika saker, det har i sin tur lett
till att konsumenter föredrar vissa färger för vissa produktkategorier
(Grossman & Wisenblit 1999). Även hur pass intresserade konsumenter
är av en produktkategori kan styra hur de tittar på produkterna.
Konsumenter har nämligen en tendens att titta längre på sånt de är mer
intresserade av (Behe et al. 2015).
Silayoi & Speece (2004) tar även i sin artikel upp grafik och färg som
effektiva sätt att kommunicera en produkts egenskaper. Det tar även
Garber, Hyatt & Starr (2000) upp i sin artikel där studiens resultat visar
att färg kan underlätta för konsumenter att känna igen produktens smak.
Viktigt att veta när det kommer till färg är att det finns en skillnad i hur
människor uppfattar färg på en datorskärm och färg som printats på en
förpackning. Färgen kan även skifta mellan olika datorskärmar. Färgen på
en datorskärm kommer aldrig kunna bli exakt samma färg som den färg
som printats ut (Klimchuck & Krasovec 2012, s.90).
Användningen av bilder på förpackningar är ett enkelt sätt att förmedla
produktens fördelar samt fånga konsumenters uppmärksamhet
(Underwood & Klein 2002). Illustrationer, fotografier, ikoner, symboler
och karaktärer kan alla bidra med att skapa en rik visuell identitet på en
förpackning (Klimchuck & Krasovec 2012, s.91). Det anses även vara en
bra metod för att differentiera produkter från varandra (Silayoi & Speece
2004). Bilder på förpackningen bör alltid kommunicera varumärkets
personlighet samt produktens specifika egenskaper på ett lämpligt men
konkret sätt (Klimchuck & Krasovec 2012, s.91). En välproducerad bild
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har nämligen möjligheten att framkalla en beständig och positiv bild av
produkten hos konsumenten (Silayoi & Speece 2004). Precis som med
färger kan även bilder ha olika innebörd för olika kulturer vilket är viktigt
för marknadsförare att ta hänsyn till (Klimchuck & Krasovec 2012, s.98).
När konsumenter har mindre möjlighet till att känna och klämma på en
produkt uppstår en högre osäkerhet (Pavlou, Liang & Xue 2007). En mer
detaljerad beskrivning av produkten i form av bilder kan minska
osäkerheten hos konsumenten när det handlar online (Song et al. 2012).
Konsumenter möts idag av många olika bilder och symboler på
förpackningen, några exempel på sådana är: Violators - Vilket är märken
som “gör våld på den egna designen”. Det är oftast symboler som
förmedlar “nyhet” eller “extrapris”. Symbolen ser oftast ut som den
klistras dit i efterhand (Brunnström & Wagner 2015, s.42). Aptithöjande
bilder - Är där bilden visar ett färdigt serveringsförslag av produkten
(Klimchuck & Krasovec 2012, s.99). Karaktärer - Kan ta formen av en
människa eller ett djur. Den kan avbildas rent illustrativt eller fotografiskt.
Att använda karaktärer kan hjälpa till att förkroppsliga varumärkets
personlighet. Karaktärer bör vara karismatiska, engagerande och
tilltalande. Skildringen av dessa kvalitéer ska fånga konsumenten,
stimulera till försäljning samt främja varumärkets identitet (Klimchuck &
Krasovec 2012, s.101). Illustrativa instruktioner - Dessa syftar till att visa
konsumenten hur de ska gå tillväga med produkten på ett visuellt och
tydligt sätt (Klimchuck & Krasovec 2012, s.103).
Typografi på en förpackning är det vanligaste mediet att använda när
företag ska kommunicera produktens namn, funktion och annan viktig
information på en förpackning (Klimchuck & Krasovec 2012, s.65). Det
anses vara ett av de viktigare elementen i produktens visuella uttryck
(ibid). Brunnström & Wagner (2015) menar dock att det är svårt idag att
dra gränsen mellan text och bild. Detta eftersom texten genom sin
typografi även anses vara en form av bild och det är vanligt att en del
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förpackningar enbart har text som den enda dekor. Det är då viktigt att
den valda typografin ska kunna ge en tydlig visuell identitet åt
förpackningen (Koblanck 2003) och att den förmedlar varumärkets
personlighet (Klimchuck & Krasovec 2012, s.70). En typografi som är
konsekvent i sin personlighet, stil, positionering och som lyckats skapa ett
väl sammansatt uttryck är det som skapar en kraftfull närvaro på hyllan
(Klimchuck & Krasovec 2012, s.75).
Storlek och form är ett annat sätt att kommunicera med konsumenterna
(Smith och Taylor 2002, s.519). Det är en viktig del där konsumenter
bland annat får en vägledning i att bedöma mängd och volym (Silayoi &
Speece 2004). Olika förpackningsstorlekar kan potentiellt påverka
konsumenter beroende på engagemangsnivå. Vidare diskuterar Silayoi &
Speece (2004) att storlek kan spela en betydande roll när kvalitén på
produkten är svår att fastställa. Konsumenter förknippar även storlek och
form med produktens användbarhet (Ibid.)
2.1.3 Informativa element
De informativa elementen påverkar konsumentens kognitiva orientering
(Butkevičienė, Stravinskienė & Rūtelionienė 2008). Inom
livsmedelsbranschen är det vanligt att företag via förpackningen vill ge
konsumenten så mycket information som möjligt, med risk för att det
viktigaste budskapet uteblir (Brunnström & Wagner 2015, s.41).
Varumärken spelar idag en stor roll i människors liv och är svåra för
konsumenter att undvika eftersom de ständigt blir exponerade av dem
(Bengtsson & Östberg 2011, s.5). Tillverkare och återförsäljare använder
sig av varumärken för att differentiera olika erbjudanden och de företag
som lyckas med det anses vara konkurrenskraftiga (Baines, Fill &
Rosengren 2017, s.490). När konsumenter skapar meningsfulla relationer
med ett varumärke leder det till ökad försäljning (Park et al. 2010) och
det har även visat sig att konsumenter inte blir lika priskänsliga till
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varumärken de har byggt upp en relation med (Ailawadi, Lehmann &
Neslin 2003). För att förstå och uppskatta ett varumärke behöver
konsumenter inte ha inhandlat något från dem. Framgångsrika företag
kan skapa varaktiga intryck genom deras kommunikation och även få
människor att skapa känslor till varumärket (Baines, Fill & Rosengren
2017, s.490). Genom varumärket kan företaget förmedla kvalitet, pris,
hållbarhet eller smak utan att konsumenten behöver undersöka skillnaden
mellan liknande produkter (Baines, Fill & Rosengren 2017, s.490).
Logotypen är den grafiska bild företaget använder sig av och ska
symbolisera varumärkets image, framkalla uppmärksamhet samt
underlätta för konsumenten att känna igen produkten eller företaget
(Henderson & Cote 1998). Den har därmed blivit ett av de viktigaste
elementen för ett varumärke (Wallace 2001). Det är därför vanligt att
företag prioriterar att sätta sin logotyp på framsidan som anses vara den
viktigaste platsen på förpackningen (Brunnström & Wagner 2015).
Informationen på förpackningen är ofta densamma på fysiska
förpackningar som online men de presenteras olika. Konsumenter i den
fysiska butiken kan hitta informationen genom att titta på förpackningens
baksida medan online behöver konsumenten klicka sig vidare för att hitta
den (Benn et al. 2015). Det ställs många krav på den information som
måste finnas på en förpackning i form av innehållsförteckning, vikt,
datummärkning och tillverkningsfabrik (Livsmedelsverket u.å. a). EUlagstiftningen kräver att märkningen på en förpackning ska vara synlig,
läsbar och begriplig (Livsmedelsverket u.å. b). Ingredienslistan måste
vara skriven i ett enkelt typsnitt antingen i svart, vitt eller i en neutral
färg som är i kontrast till färgen på själva förpackningen (Klimchuk &
Krasovec 2012, s.79). Informationen på förpackningen kan vara till hjälp
för konsumenten när den ska ta ett köpbeslut men för mycket eller
missvisande information kan förvirra konsumenten (Silayoi & Speece
2004). Genom att minska mängden information och endast belysa det
viktigaste kan företagen underlätta för konsumenten (Mitchell &
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Papavassiliou 1999). Företaget som säljer livsmedlet ska presenteras med
namn, adress och ursprungsland (Livsmedelsföretagen 2016).
Teoretisk sammanfattning:
För att underlätta köpbeslut spelar den visuella kommunikationen på en
förpackning en stor roll. Designen av en förpackning är det första
intrycket konsumenten får av produkten och det intrycket kan få en
varaktig inverkan. Med hjälp av visuell kommunikation på förpackningen
kan företag fånga konsumenters uppmärksamhet samt locka vidare till
köp. Eftersom konsumenter upplever svårigheter i att utvärdera
produktegenskaper online samt att skilja på produkterna i en e-handel,
kommer studien behandla teorier om visuell kommunikation.
Den visuella kommunikationen kan visas i form av informativa element
eller visuella element. Som nämns i bakgrunden har det blivit viktigt för
företag att förstå vilken information konsumenter söker efter när de
handlar livsmedel online eftersom e-handeln fortsätter öka. De visuella
elementen på en förpackning studien kommer behandla är färg, storlek
och form, bilder samt typografi. De informativa elementen handlar om
vilken information som ska finnas på förpackningen samt varumärken och
logotyp. Alla dessa element kommer studien behandla för att vidare
kunna svara på studiens syfte.

2.2. Konsumentköpbeteende
2.2.1 Konsumentbeteende online
Förutsättningarna på internet inom detaljhandeln skiljer sig fundamentalt
i jämförelse till fysiska butiker (Menon & Khan 2002). I den fysiska
butiken måste konsumenten gå igenom olika avledningar för att hitta rätt
produkt medan konsumenterna online har andra tillvägagångssätt (Benn
et al. 2015). Menon & Kahn (2002) tar vidare upp tre viktiga aspekter
som framförallt särskiljer onlinehandeln från den fysiska butiken: (1)
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Synfältet är betydligt smalare för konsumenter online än i en fysisk butik,
eftersom konsumenten ser utbudet via en skärm. (2) Avståndet och tiden
komprimeras när konsumenter handlar varor online. (3) Konsumenten
har dessutom en större kontroll över den information de söker online.
2.2.2. The Consumer Proposition Acquisition Process
The Consumer Proposition Acquisition Process är en modell som beskriver
de olika stegen i en konsuments köpbeslutprocess. Den behandlar vad
som avgör om en konsument kommer köpa en produkt eller inte och hur
erbjudanden förs över från företag till konsument. Modellen går igenom
sex iterativa steg. Konsumenten kan därför välja att antingen gå tillbaka
ett steg i processen för att göra om ett tidigare steg eller gå vidare till
nästa steg. Modellen belyser konsumentens val och utvärdering under ett
köp (Baines, Fill och Rosengren 2017 s.48).

Figur 1: The Consumer Proposition Acquisition Process (Baines, Fill & Rosengren,
2017. s.48)
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1. Utveckling av motiv (Motive Development)
Det första steget i köpprocessen handlar om att konsumenten har
bestämt sig för att ta emot ett erbjudande. Denna handling grundar sig i
att konsumenten vill lösa ett problem och behöver därför vara medveten
om problemet (Baines, Fill & Rosengren 2017, s.49). Anledning till ett köp
kan antingen vara rationellt eller emotionellt. Det finns inget bestämt svar
till varför konsumenter köper varor och tjänster utan det ändras efter
varje situation. Marknaden, konsumenterna och teknologin är i konstant
förändring vilket förändrar förutsättningarna för konsumenterna (Smith
och Taylor 2002, s.90–91).
2. Informationssamling (Information Gathering)
I nästa steg undersöker konsumenter hur problemet kan lösas och det
görs genom informationssamling. Det här kan ske antingen aktivt eller
passivt. Det passiva innebär att konsumenten vill lösa problemet men inte
aktivt letar efter en lösning, till skillnad från det aktiva där konsumenten
aktivt letar efter en lösning. Informationssamlingen kan även vara intern,
då anser konsumenten att den redan vet vad problemet är och hur det
kan lösas. Den kan även vara extern, då saknas intern kunskap och
konsumenten väljer istället att ta hjälp av exempelvis en säljare (Baines,
Fill & Rosengren 2017, s.49). Med hjälp av internet har konsumenten
tillgång till en större mängd information i jämförelse till den fysiska
butiken. Online ges bland annat konsumenter möjligheten att jämföra
produkter på ett lättare sätt samt lättare hitta matchande produkter
(Benn et al. 2015).
3. Förslagsutvärdering (Proposition Evaluation)
När konsumenten har all nödvändig information behöver den ta ett beslut.
Alternativen rankas efter olika kriterier. En del är rationella där de utgår
ifrån kostnad och den andra delen är irrationell där de baserar sina val på
begär (Baines, Fill & Rosengren 2017, s.50). Rationella beslut är de beslut
som anses vara förnuftiga och är starkt kopplade till konsekvenslogiken.
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Vid ett rationellt beslut bör människor undersöka alla de tänkbara
alternativen och deras konsekvenser. Det garanterar att rätt beslut
kommer fattas vilket även är det bästa handlingsalternativet (Brunsson &
Brunsson 2014, s.16–17). Vanligt är dock att beslutsfattare inte alltid
tänker rationellt utan väljer det val som bäst passar in med sina aktuella
preferenser. Dessa preferenser kan däremot ha hunnit ändras tills
konsekvensen av handlingen har visat sig (Brunsson & Brunsson 2014,
s.18).
4. Val av förslag (Proposition Selection)
Vanligtvis kommer konsumenten därefter välja det alternativ som bäst
stämmer överens med behovet som ska uppfyllas. Däremot väljer inte
konsumenten alltid det alternativet som var planerat efter utvärderingen.
Därför är det här ett separat steg i modellen då den inte nödvändigtvis
måste komma efter stegen innan (Baines, Fill & Rosengren 2017, s.50).
En del konsumenter använder sig av den nödvändiga informationen för
att göra sitt val medan majoriteten av konsumenterna väljer produkten
efter framsidan av förpackningen (Benn et al, 2015).
5. Anskaffning/Inköp (Acquisition/Purchase)
När urvalet har fattats är nästa steg själva köpet. Inköp kan ske i olika
slags former. Det ena är ett rutinartat sätt där produkten köps
regelbundet. Eftersom köpet är rutinmässigt är konsumenterna inte
särskilt engagerade. Det andra tillvägagångssättet är sällanköp. (Baines,
Fill & Rosengren 2017, s.50–51).
6. Omvärdering (Re-evaluation)
Det beskrivs inom teorin om kognitiv dissonans att människor är
engagerade till att utvärdera sina attityder, åsikter, övertygelser och
värderingar ifall situationer eller förhållanden förändras i deras liv.
Människor vill inte utsätta sig för ängsliga situationer och undviker därför
situationer som skulle kunna skapa dissonans. Det görs genom att
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omvärdera värderingar och attityder så att de går hand i hand med
omständigheten exempelvis returnera produkten till butiken (Baines, Fill
& Rosengren 2017, s.51).
2.2.3. Perception
Läran om perception handlar om hur vi ser och hur vi lär oss att komma
ihåg saker från till exempel reklam och förpackningar (Smith & Taylor
2002, s.102). Perception är kopplat till det kognitiva vilket handlar om hur
en person beter sig och agerar gentemot ett objekt (Baines, Fill &
Rosengren 2017, s.56). Hur konsumenter ser och lär sig komma ihåg
saker är väsentligt för att förstå hur konsumenter tänker och tar emot
erbjudanden (Baines, Fill & Rosengren 2017, s.46). Kunskapen om detta
lärande är viktigt för företag för att förstå hur konsumenter tar emot
informationen de sänder ut (Smith & Taylor 2002, s.104).
Konsumenter tar emot tusentals intryck varje dag. Det gör att de inte
alltid förstår eller kommer ihåg de meddelanden marknadsförare försöker
förmedla (Baines, Fill & Rosengren 2017, s.55). Konsumenter kan inte ta
emot alla dessa meddelanden och signaler utan sållar därmed ut det
viktigaste (Baines, Fill & Rosengren 2017, s.56). Perception är selektivt
och vår mottaglighet för vissa signaler beror på vårt känslomässiga och
fysiska tillstånd samt våra tidigare erfarenheter (Denscombe 2017,
s.298–299). Som konsument är vi intresserade av olika typer av
erbjudanden som är relevanta för oss när vi exponeras för olika former av
marknadsföringsåtgärder (Baines, Fill & Rosengren 2017, s.56). Vilken
vikt en konsument lägger på olika meddelanden som marknadsförare
sänder ut beror på dess engagemang. Det är viktigt att förstå då det visar
hur mottagliga konsumenter är för viss typ av information (Ibid).
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2.2.4. Lågengagemangsprodukter
Lågengagemangsprodukter är produkter konsumenter köper ofta och inte
lägger ner så mycket tanke på när de köper. I dessa fall går konsumenter
inte heller igenom en lika omfattande köpbeslutsprocess (Ndubisi & Tung
Moi 2006). De söker inte information i samma utsträckning och jämför
inte heller alternativ på samma sätt vid köp av
högengagemangsprodukter (Ibid). Informationssökningen anses därmed
vara mer passiv vid lågengagemangsprodukter. Det innebär i sin tur att
man måste anpassa marknadskommunikationen. Budskapen måste vara
kortare och innehålla så lite information som möjligt (Dahlén & Lange
2009, s.295–296). Dessa produkter drivs även ofta av stor igenkänning
(Ibid).
Lågengagemangsprodukter syftar till att tillfredsställa praktiska och
funktionella behov hos människan. När de funktionella behoven är
uppfyllda flyttar konsumenten sinnet till andra behov som är mer
emotionella och irrationella (Davis 2000). Denna typ av produkter antas
även vara mer mottagliga för påverkan från olika former av
marknadsåtgärder (Ndubisi & Tung Moi 2006). Eftersom konsumenter vid
lågengagemangsprodukter inte söker efter information på samma sätt
väljer konsumenten framförallt efter produktens framsida (Butkevičienė,
Stravinskienė & Rūtelionienė 2008). Faktorer som grafik och färg har
bland visat sig vara viktigt vid inköp av lågengagemangsprodukter. Där
kan bilder med fördel användas då konsumenter enklare och snabbare
kan bearbeta produkten (Silayoi & Speece 2004).
Modellen Involvement/think-feel dimension plot for common products
illustrerar konsumenters engagemang för olika vardagliga produkter. Den
visar även på i vilken utsträckning konsumenten känner eller tänker vid
ett köp. Varor och tjänster från företag kan även delas in i huruvida
konsumenten tänker rationellt eller emotionellt när de gör ett inköp
(Baines, Fill & Rosengren 2017, s.57). De två nedersta kvadranterna
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innebär att konsumenten har ett lågt engagemang. Konsumenterna i den
vänstra kvadranten lägger mycket tanke innan köpet och i den högra
handlar konsumenten mer på känsla. Det är i de nedre kvadranterna
livsmedel hamnar.

Figur 2: Involvement/think-feel dimension plot for common products (Baines, Fill &
Rosengren 2017 s.57, egen illustration)

Teoretisk sammanfattning:
Som tidigare nämns i bakgrunden har människor flyttat över många av
sina vardagliga ärenden till digitala plattformar, bland annat inköp av
livsmedel. Menon & Kahn belyser tre viktiga aspekter som framförallt
skiljer den fysiska butiken från e-handel. Det första steget är av relevans
för studien då den belyser att synfältet har blivit smalare för
konsumenten. Då studien syftar till att undersöka vilka kommunikativa
element som konsumenter anser är viktiga när de ska handla livsmedel
online, har konsumenternas synfält stor betydelse. Detta eftersom
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konsumenter idag upplever en svårighet i att uppskatta
produktegenskaper genom produktbilden på grund av det lilla formatet.
Det här sätter press på företagen som för att kunna vinna
konkurrensfördelar måste underlätta köpupplevelsen för konsumenterna.
För att förstå hur konsumenter går tillväga när de utvärderar en
förpackning online är modellen The consumer proposition acquisition
process användbar. Modellen behandlar vad som avgör om en konsument
kommer köpa en produkt eller inte och beskriver olika steg i
konsumentens köpbeslutsprocess. I denna uppsats kommer stegen
“förslagsutvärdering” (Proposition Evaluation) samt “val av förslag”
(Proposition Selection) undersökas. Modellen kommer appliceras med
fokus på förpackningens visuella kommunikation. Hur konsumenter ser
och lär sig komma ihåg saker är även väsentligt för att förstå hur
konsumenter tänker och tar emot erbjudanden. Konsumenter tar emot
tusentals intryck varje dag men är inte kapabla att ta emot alla dessa
meddelanden och signaler utan sållar därmed ut det viktigaste. En form
av selektiv perception. Denna bygger på tidigare erfarenheter samt våra
känslomässiga och fysiska tillstånd. Lågengagemangsprodukter är
produkter konsumenter köper ofta och inte lägger ner så mycket tanke på
när de köper exempelvis livsmedel. Vid denna typ av produkter har de
bland annat visat sig att konsumenten väljer efter produktens framsida
istället för att leta efter information. Författarna ser därmed en vikt i att
även ta vidare teorierna inom perception och lågengagemangsprodukter
för att kunna uppfylla studiens syfte.
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2.3. Teoretisk referensram
Den teoretiska referensramens syfte är att ge läsaren en sammanfattande bild
av hur teorierna är av relevans för uppsatsen samt vilka variabler författarna
kopplat till de olika teorierna. En variabel är ett teoretiskt begrepp vars syfte är
att ge en tydlig överblick över vad studien ämnat att undersöka. Varje variabel
är i sin tur kopplad till en målvariabel vars syfte är att beskriva målet med
teorierna.

Teorier

Variabler

Målvariabel

Visuell kommunikation

Färger

Tydlig

Storlek och form

kommunikation

Bilder
Typografi
Varumärke

Konsumentköpbeteende

Irrationella

Leda till köp

Rationella
Perception

Referensramen har legat till grund för intervjuschemat till fokusgrupperna
samt de semistrukturerade intervjuerna (Bilaga 3 & 4).
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3. Metod
I följande kapitel kommer läsarna få ta del av de resonemang som föranledde
ett kvalitativt metodval. I metoden presenteras de fokusgrupper och
semistrukturerade intervjuer som legat till grund för undersökningen. Även val
av de produkter respondenterna fick se under undersökningen presenteras här.
Kapitlet syftar även till att ge läsaren en möjlighet att bedöma studiens
trovärdighet.

3.1. Forskningsstrategi
Problemformuleringen och syftet motiverade en kvalitativ
forskningsstrategi eftersom författarna söker djupare reflektioner hos
konsumenterna. Därför lämpar det sig att använda fokusgrupper samt
semistrukturerade intervjuer som metod. Med hjälp av bland annat
fokusgrupperna kan författarna få chansen att höra konsumenters
djupare reflektioner kring förpackningens visuella uttryck. Den kvalitativa
metoden syftar till att få fram beskrivande data. Detta genom
respondenternas egna ord som kan vara skrivna, talade eller genom
deras beteende (Olsson & Sörensen 2011, s.106). Till skillnad från den
kvantitativa ansatsen som använder sig av statistik för analys och där
kontakten mellan respondenterna och forskarna är kortvarig (Olsson &
Sörensen 2011, s.18, s.108). Författarna kommer i denna studie att
fokusera på beskrivande data i form av respondenternas egna ord samt
beteende.
En styrka i att använda sig av fokusgrupper är att deltagarna uppmuntras
att dela med sig av sina tankar och erfarenheter och jämföra dessa
sinsemellan (Wibeck 2010, s.149). Fördelen är även att det går att få
fram mycket information på kort tid samt att respondenterna kan finna
stöd hos varandra (Olsson & Sörensen 2011, s.137). Det här hoppas
författarna öppnar upp för en bred diskussion genom att delar
respondenterna själva inte skulle tänkt på vid enbart en enskild intervju
kan få en chans att komma upp till ytan.
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3.2. Population och urval
Populationen för denna studie är konsumenter som handlar livsmedel i
Sverige. En population är den grupp resultaten ska kunna generaliseras
till (Olsson & Sörensen 2011, s.112). Utifrån studiens valda population
har sedan ett urval gjorts i form av konsumenter av livsmedel, män och
kvinnor som bor i Stockholm i åldrarna 18–45. Åldersspannet är valt
utifrån den statistik Svensk Digital handel (2018) presenterade i sin
rapport “Digital mathandel”. Enligt rapporten är det åldrarna 26–36 år
som framförallt handlar livsmedel online idag. Däremot såg författarna en
vikt i att bredda åldersspannet till att även innefatta åldrarna, 18–25 år
samt 36–45 år. Detta då man kunnat se en stor ökning inom handel av
livsmedel online inom båda dessa åldersgrupper. Den yngre gruppen spås
framöver öka snabbast (Svensk Digital Handel 2018, s.9). I rapporten
från Svensk Digital Handel (2018) beskrivs det att kvinnor, i större
utsträckning än män, är de som handlar livsmedel online. Författarna har
däremot valt att inkludera både män och kvinnor i studien eftersom båda
könen trots allt handlar livsmedel online. Av de som handlar livsmedel
online bor den största andelen i storstäder (Svensk Digital Handel 2018,
s.20). Med detta som bakgrund och med hänsyn till tid- och
kostnadsaspekter i studien har författarna valt Stockholm som område att
undersöka i studien.
Inom småskaliga forskningsprojekt där det finns en begränsad budget, tid
och kostnad finns det fördelar med att använda sig av ett
bekvämlighetsurval (Denscombe 2014, s.71). Med stöd i detta ansåg
författarna att ett icke sannolikhetsurval i form av ett bekvämlighetsurval
var lämpligt. Urvalet skedde även genom snöbollsurval. Ett
bekvämlighetsurval innebär att forskare använder sig av personer som
finns tillgängliga och snöbollsurval innebär att forskare tar kontakt med
personer genom rekommendation (Bryman & Bell 2011, s.714, s.720).
Snöbollsurval kan även ses som en form av bekvämlighetsurval.
Problemet med att använda sig av ett bekvämlighetsurval är
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svårigheterna med att generalisera resultatet, eftersom det är svårt att
veta hur bra urvalet speglar populationen (Bryman & Bell 2011, s. 207,
s.205).

3.3. Primär & sekundärdata
Studien har kombinerat primär datainsamling från fokusgrupper och
semistrukturerade intervjuer med sekundärdata från tidigare forskning
och litteratur. Den rådata forskare själva samlar in kallas primärdata och
data som är lånat från andra personer eller institutioner kallas
sekundärdata (Andersen 2012, s.163). Ett kriterium för att data ska
klassas som primärdata är att respondenterna i undersökningen har varit
påverkade av ett slags stimuli exempelvis i form av intervjufrågor (Ibid).
Det vill säga att respondentens reaktion till frågan (stimulus) ger ett svar
(reaktion) (Ibid).

3.4. Pilotstudie
Författarna kommer genomföra en pilotstudie för att pröva upplägget för
fokusgrupperna och experimenten (Bilaga 2) samt för att utvärdera
intervjuschemat (Bilaga 1). Detta för att öka relevansen i frågorna. En
pilotstudie är ett sätt för forskare att pröva hur bra metoden fungerar i
praktiken (Denscombe 2017, s.242). Pilotstudien ger forskare en chans
att upptäcka sådant som kan behöva ändras innan forskningen sätter
igång. Det gör att framtida problem för forskningen kan minimeras (Ibid).
Om pilotstudien ger bra insikter kan intervjuschemat modifieras.
Pilotstudien planeras genomföras på en grupp om fem personer som
motsvarar studiens urval.

3.5. Metodval
3.5.1. Fokusgrupper
Syftet med en fokusgrupp är att med hjälp av intervjufrågor få fram
variationer av svar. Fokusgrupper är ofta en kombination av intervjuer
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och observationer och varar ofta mellan 1–2 timmar (Olsson & Sörensen
2011, s.136–137). Genom fokusgrupper kan författarna få fram mycket
information under kort tid och deltagarna kan få stöd och inspiration av
varandra för att leda konversationen vidare. För att leda och styra
diskussionen kommer en moderator samt en medhjälpare finnas på plats.
Moderatorn är den som leder diskussionen genom att ställa frågorna och
bredvid finns medhjälparen som antecknar samt observerar (Olsson &
Sörensen 2011, s.136–137). Under fokusgruppen kommer en av
författarna agera moderator och den andra observatör för anteckningar
under intervjuns gång. Samma moderator kommer användas i samtliga
fokusgrupper.
Studien kommer i största mån använda sig av homogena grupper vilket
innebär att det inte finns så stora skillnader mellan deltagarna i gruppen.
Det ska lättare kunna skapa ett samförstånd mellan deltagarna och leda
till att utbytet av information kan underlättas (Wibeck 2010, s.63). Det
finns ett grundantagande om att människor som har gemensamma
erfarenheter är mer villiga att dela åsikter med varandra (Ibid). Med detta
som bakgrund kommer författarna dela in fokusgrupperna i grupper
utefter bekantskap. Något som är viktigt att beakta vid användandet av
homogena grupper är att inte sträva efter att deltagarna ska uppnå en
form av konsensus, utan jobba på att skapa en miljö som gör att
deltagarna känner sig uppmuntrade att skapa och utveckla argument och
motargument (Wibeck 2010, s.63). För att uppnå detta behöver
moderatorn tänka på att vara opartisk och engagerad, samtidigt som det
är viktigt att framhålla att moderatorn inte tar ställning i ämnet (Wibeck
2010, s.84). Det kommer moderatorn arbeta med genom att låta
deltagarna föra diskussionen, se till att alla får komma till tals samt att
tänka på sitt kroppsspråk under intervjuns gång.
Fokusgruppen kommer att dokumenteras via ljudinspelning samt
anteckningar. En svårighet i att använda sig av ljudinspelning kan vara
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att det är svårt att höra vem som talar. Det kan underlättas genom att
använda sig av både män och kvinnor i gruppen samt att låta
observatören göra enklare notiser om vem som sa vad under intervjuns
gång (Wibeck 2010, s.91), detta kommer författarna ta i beaktning.

3.5.2. Intervjuupplägg - Fokusgrupper
En fokusgrupp kan vara strukturerad samt ostrukturerad. Ju mer
moderatorn styr diskussionen desto mer strukturerad anses fokusgruppen
vara (Wibeck 2010, s.56). I denna studie kommer författarna använda sig
av ett mer strukturerat angreppssätt där moderatorn ska styra över vilka
ämnen som diskuteras. Fördelen med att använda sig av ett mer
strukturerat angreppssätt är att moderatorn i större utsträckning kan
kontrollera att diskussionen håller sig inom rätt ämne (Wibeck 2010,
s.57). En nackdel med att använda sig av strukturerade fokusgrupper är
om moderatorn i stor utsträckning styr interaktionen, det kan då leda till
att moderatorns uppfattningar påverkar gruppmedlemmarna. Det kan då
reproduceras i den data som samlas in (Ibid). Det här kommer
moderatorn i största mån undvika genom att dels tänka på sitt
kroppsspråk samt inte delta i diskussionen utan enbart ställa frågorna.
Anledningen till att det ostrukturerade angreppssättet inte kommer
användas är att diskussionerna lätt kan bli oorganiserade och att det
därmed kan bli svårare att analysera. Det kan även finnas en risk i att
vissa ämnesområden inte kommer upp om inte moderatorn introducerar
dem (Wibeck 2010, s.58). Därför blir ett strukturerad angreppssätt mer
relevant för studien för att kunna uppnå dess syfte.
Eftersom flera fokusgrupper kommer att genomföras behövs en tydlig
struktur för intervjuupplägget (Bilaga 3). Detta för att säkerställa att alla
fokusgrupper genomförs på samma sätt samt får ett relevant innehåll.
Med stöd i Wibeck (2010) har författarna beskrivit de olika typer av frågor
som intervjuschemat baserats på. En genomgång av dessa utifrån
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Wibecks (2010) bok Fokusgrupper - Om fokuserade gruppintervjuer som
undersökningsmetod ges nedan.
Syftet med öppningsfrågor är att få deltagarna att bekanta sig med
varandra. Det ska i sin tur få respondenterna att upptäcka om de har
någon gemensamt (Wibeck 2010, s.73). Det ska även syfta till att öka det
som benämns “gruppkohesion” vilket handlar om graden av samhörighet
eller tillhörighet en individ känner med gruppen (Rosander 2003, s.16).
Introduktionsfrågor används för att introducera det ämne
respondenterna ska diskutera. Frågorna kan även ge deltagarna en chans
att reflektera över egna erfarenheter som har med ämnet att göra och ge
en bild av gruppens erfarenhet kring ämnet (Wibeck 2010, s.73).
Övergångsfrågor handlar om att få respondenterna att se ämnet i ett
större perspektiv och bli medvetna om hur andra betraktar det. Frågorna
syftar till att föra in samtalet på nyckelfrågorna (Wibeck 2010, s.74). Det
är nyckelfrågorna som är de viktigaste frågorna för studien. Här ställs
frågor som har störst relevans för att uppnå studiens syfte och därmed
ges störst tid åt respondenterna att diskutera dessa (Ibid.). I de
avslutande frågorna ges respondenterna möjlighet att reflektera över
vad som sagts i diskussionen. Moderatorn kan ge en kort sammanfattning
av den övergripande information som kommit in. Det gör att
respondenterna ges en chans att bedöma om moderatorn fått rätt bild
(Ibid.). Slutfrågan ska syfta till att försäkra sig om att ingen viktig
aspekt har missats. Den kan inledas med en kort överblick över studiens
syfte (Ibid.)
3.5.3. Val av produkter - Fokusgrupper

Vid val av produkter har författarna valt förpackningar som representerar
de olika kommunikativa elementen på ett eller annat sätt. De
kommunikativa elementen är färg, bilder, typografi, storlek, form,
varumärken och information. Författarna har valt att inte använda samma
förpackningar i fokusgruppen som i de semistrukturerade intervjuerna.
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Detta för att respondenterna i fokusgrupperna även kommer delta i de
semistrukturerade intervjuerna.
Författarna har valt ut fem produkter respondenterna kommer att få ta
ställning till. Författarna diskuterade kring möjligheten att enbart
presentera förpackningar som inte har samma sannolikhet för
igenkänning. Författarna valde inte denna väg då det framförallt är
produkter från större välkända företag som dominerar online-handeln.
Förpackningarna presenteras i form av digitala förpackningar och
respondenterna får se varje produkt var för sig. Antalet valdes för att ge
respondenterna tid att hinna utforska alla produkter samt att det inte
skulle bli för mycket information för respondenten att bearbeta.

30

3.5.4. Genomförande av fokusgrupper
Fokusgrupp

Antal

Var

När

respondenter
Grupp 1

6

Tullinge

15/4-19.00

Grupp 2

5

Mariatorget

16/4-19.15

Grupp 3

4

Tullinge

24/4-18.00

Författarna planerar att genomföra totalt tre fokusgrupper. En fjärde
fokusgrupp kan tas i beaktning i det fall teoretisk mättnad inte uppstått.
Teoretisk mättnad handlar om att för varje ny grupp kommer mindre ny
information fram vilket visar på att ämnet tillslut är “mättat” (Wibeck
2010, s.60–61). Varje fokusgrupp består i sin tur av sex, fem & fyra
deltagare. Antalet deltagare motiveras genom att författarna anser det
viktigt att alla ska känna att de får ta plats i diskussionen och komma till
tals. Tiden räcker även bättre till för att alla ska få en chans att framföra
sin åsikt samt bemöta andra medlemmars argument. Ett större antal
personer skulle kunnat medföra att respondenternas inflytande minskar
vilket även skulle kunna påverka det personliga engagemanget (Wibeck
2010, s.61) vilket författarna vill undvika i största mån. Enligt Wibeck
2010 finns det olika teorier om hur stor en fokusgrupp bör vara men att
mycket talar för att grupperna inte ska vara för stora. Wibeck (2010)
anser att ett lämpligt deltagarantal i en fokusgrupp inte bör vara färre än
fyra och inte fler än sex personer. Fokusgrupperna kommer att hållas i en
miljö som är bekant för samtliga deltagare.
3.5.5. Semistrukturerade intervjuer
Fokusgrupperna kommer att kompletteras med en kortare
semistrukturerad intervju med fokus på steg fyra (Förslagsutvärdering)
och fem (Val av produkt) i köpbeslutsprocessen. Respondenterna kommer
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att få se fem digitala förpackningar från olika företag inom fyra olika
produktkategorier. Av dessa fem produkter ska respondenten sedan göra
ett val av vilken produkt hen hade föredragit att köpa. När respondenten
gjort alla val kommer författarna att ställa frågor angående besluten.
Eftersom studien tänker undersöka förpackningen så kommer
respondenterna enbart att få se bilder på de digitala förpackningarna.
Författarna har därmed plockat bort den hjälpinformation konsumenter
annars kan mötas av när de handlar livsmedel online.
Vid en semistrukturerad intervju har forskaren en färdig lista med de
ämnen som ska behandlas och vilka frågor som ska besvaras (Denscombe
2017, s.269). Forskaren har ett mer flexibelt förhållningssätt och låter
den intervjuade utveckla sina idéer och tala mer utförligt om det ämnen
forskaren tar upp (Ibid.). Den semistrukturerade intervjun innehåller både
öppna och stängda frågor (Patel & Davidson 2011, s.82). Intervjuer
lämpar sig när forskare vill fram åsikter, uppfattningar, känslor och
erfarenheter (Denscombe 2017, s.268), därför ansåg författarna att det
var en lämplig metod utifrån studiens syfte och problemställning.
Under en intervju kan det uppstå något som benämns
”intervjuareffekten”. Det kan handla om att den som blir intervjuad
påverkas av forskaren och svarar på ett sätt den tror att forskaren
förväntar sig (Denscombe 2017, s.277). För att motverka detta är det
viktigt att tänka på vilka skillnader det finns mellan forskaren och den
som blir intervjuad och fundera på hur det kan påverka relationen (Ibid).
Ett råd för forskare är att agera mer passivt och förhålla sig neutral och
försiktig till de uttalanden som görs under intervjun (Denscombe 2017,
s.277–278). Dessa råd kommer författarna arbeta med under
intervjuerna. För att undvika intervjuareffekten la även författarna stor
vikt vid utformningen av intervjuschemat (Se bilaga 4). Intervjuerna
skedde även i en miljö som var bekant för de flesta respondenter i syfte
att skapa trygghet.
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3.5.6. Val av produktkategorier - Semistrukturerade intervjuer

Vid val av produkter har författarna valt förpackningar som skiljde sig från
varandra och representerar de olika kommunikativa elementen. De
kommunikativa elementen är färg, bilder, typografi, storlek och form,
varumärken & information. Författarna har valt vardagliga produkter som
går att hitta inom online-handeln. Produktkategorierna som valdes är
följande:
Apelsinjuice:

Toalettpapper:
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Olivolja:

Vaniljyoghurt:

3.5.7. Genomförande av semistrukturerade intervjuer
Pilotexperimentet (bilaga 2) omarbetades till en semistrukturerad intervju
(bilaga 4) för att bättre passa studiens syfte och öka dess tillförlitlighet.
Intervjun sker i samband med fokusgruppen och respondenterna
intervjuas en och en. Författarna ser en relevans i att använda samma
respondenter i fokusgruppen som i de semistrukturerade intervjuerna.
Dels anser författarna att det är en resursfråga samt att det möjliggör tid
för författarna att uppnå en hög kvalité på bearbetningen av
undersökningarna. Utifrån hur de semistrukturerade intervjuerna är
upplagda ansåg författarna inte att respondenter utifrån skulle tillföra
34

annan information än de respondenter som redan finns på plats under
fokusgrupperna. Under intervjuerna kommer en av författarna intervjua
respondenten medan den andra antecknar. Totalt planeras 15
semistrukturerade intervjuer, däremot finns det möjlighet att genomföra
fler intervjuer om teoretisk mättnad inte uppstår. Alla intervjuer spelas in
via ljudinspelning efter respondenternas godkännande.

3.6. Bearbetning av kvalitativa resultat
Fokusgrupperna samt de semistrukturerade intervjuerna kommer att
transkriberas genom att varje ord skrivs ner i ett dokument.
Respondenterna kommer att vara anonyma i transkriberingen. När
transkriberingen är färdig ska forskarna finna begrepp som ska bilda
kategorier som är relevanta för undersökningen (Andersen 2012, s.201).
Dessa kategorier ska underlätta för framtida analys av resultat (Ibid).
Författarna kommer att använda sig av variablerna från den teoretiska
referensramen som kategorier. Dessa variabler ska sedan representeras
av olika färger för att författarna tydligare skulle kunna urskilja de olika
kategorier. Färgschemat kommer att presenteras i empirin. Läsaren får
vid behov höra av sig till författarna för att ta del av ljudinspelningen och
transkriberingen.

3.7. Metodkritik
3.7.1. Reliabilitet
Reliabilitet handlar om graden av överensstämmelse mellan mätningar
med samma mätinstrument. Vid en hög reliabilitet ska studien få samma
resultat vid varje mätning (Olsson & Sörensen 2011, s.123). För att
kontrollera reliabiliteten under intervjuerna är det en fördel att vara två
personer på plats (Patel & Davidson 2011, s.104) vilket författarna i
denna studie kommer vara. Vid intervjuer är studiens tillförlitlighet starkt
relaterad till personen som intervjuar samt observatörens förmåga.
Intervjuaren och observatören gör olika bedömningar när de registrerar
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svar eller observerar vilket gör att olika bedömningsfel kan uppstå (Patel
& Davidson 2011, s.104). För att minska problemet kommer intervjuerna
spelas in via ljudupptagning. Eftersom materialet lagras går det att lyssna
flera gånger för att försäkra sig om att allt är uppfattat korrekt (Ibid). För
att öka reliabiliteten rekommenderas det även att använda sig av samma
moderator (Wibeck 2010, s.143–144) vilket författarna kommer att göra.
Det är även vanligt att dela in reliabiliteten i extern reliabilitet samt intern
reliabilitet. Den externa handlar om i vilken mån studien kan replikeras,
det anses vara svårt inom kvalitativ forskning eftersom det är svårt att
“frysa” en social miljö (Bryman & Bell 2011, s.401). Den interna
reliabiliteten handlar om hur medlemmarna i ett forskarlag kommit
överens om hur de ska tolka resultaten (Bryman & Bell 2011,
s.401). Författarna kommer att samarbeta vid transkriberingen samt vid
kodningen, detta för att stärka reliabiliteten och kvalitén i uppsatsen.
Denscombe (2017) presenterar ett annat begrepp kopplat till en studies
reliabilitet vilket han istället benämner “pålitlighet”. Detta då forskare
inom kvalitativ forskning blir en så pass integrerad del av
mätinstrumenten skapas det problem kring replikerbarheten (Ibid). Att
kontrollera en studies pålitlighet skulle istället innebära att andra forskare
ska kunna bedöma de beslut som fattats under studiens gång och om
dessa återspeglar de beslut andra forskare skulle ha tagit. Det ska då
fungera som ett substitut till möjligheten att kunna upprepa forskningen
(Denscombe 2017, s.420). Författarna har genom metodavsnittet
motiverat samt redovisat sina val så dessa finns för andra att bedöma.
Det kan i sin tur stärka studiens pålitlighet.
3.7.2. Validitet
Validitet handlar om att det ska finnas en överensstämmelse mellan det
forskarna säger att de ska undersöka och vad de faktiskt undersöker
(Patel & Davidson 2011, s.102). Inom kvalitativ forskning är det även
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vanligt att använda sig av begreppet “trovärdighet” (Denscombe 2017,
s.420). En risk med fokusgrupper är att deltagarna inte vågar säga vad
de tycker på grund av grupptryck eller att de överdriver sin åsikt för att
övertyga de övriga deltagarna (Wibeck 2010, s.144). Författarna har valt
att dela upp grupperna i homogena grupper vilket ska underlätta
informationsutbytet mellan respondenterna. Eftersom grupperna
innehåller 4–6 personer ges alla en möjlighet att komma till tals. En ny
och främmande miljö kan bidra till en osäkerhet hos vissa av
respondenterna (Wibeck 2010, s.33), därför planeras fokusgrupperna att
hållas i en miljö som är bekant för samtliga deltagare.
En svårighet med alla former av intervjuer är att veta om respondenterna
talar sanning eller ej (Denscombe 2017, s.290). Det är självklart svårt för
författarna att bedöma men genom att använda sig av flera intervjuer och
inte förlita sig på resultat från enbart en intervju ökar sannolikheten att få
fram ett riktigt resultat. Ett återkommande tema indikerar att temat delas
av en större grupp (Denscombe 2017, s.291), vilket författarna tog i
beaktande genom hela kodningsprocessen.
Validitet går i sin tur även att dela in i extern validitet samt intern
validitet. Den externa validiteten handlar om i vilken utsträckning
resultaten kan generaliseras till andra sociala miljöer och situationer.
Extern validitet kan utgöra ett problem för kvalitativa undersökningar där
det oftast är ett begränsat urval (Bryman & Bell 2011, s.401). Eftersom
studien använder sig av ett bekvämlighetsurval blir det svårare att
bedöma om urvalet är representativt för hela populationen och därför blir
det svårt att tillämpa resultaten i andra situationer och miljöer.
Den interna validiteten handlar om att det ska finnas en
överensstämmelse mellan forskarnas observationer och de teoretiska
idéer de utvecklat (Bryman & Bell 2011, s.401). För att öka den interna
validiteten kan resultaten redovisas för respondenterna som har deltagit i
37

studien. Sedan ge dem en chans att bekräfta alternativt avvisa ifall
forskarna har uppfattat verkligheten på rätt sätt. (Bryman & Bell 2011,
s.403). Varje fokusgrupp planeras avslutas med att moderatorn
sammanfattar intervjun inför respondenterna och ger dem chans att
bekräfta eller avvisa det författarna uppfattat. Den data som genererades
under intervjuerna har bearbetats systematiskt och kommer presenteras i
efterföljande kapitel.
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4. Empiri
Följande kapitel behandlar den data tre fokusgrupper och femton
semistrukturerade intervjuer har bidragit med. Empirin presenteras i flytande
text med hjälp av citat i kursiv stil. Citaten som presenteras representerar
återkommande teman författarna upptäckt under kodningsprocessen. Dessa
syftar till att ge läsaren en sammanfattad bild av en större grupps åsikter.

4.1. Kodningsschema
För att förbättra förståelsen för läsaren har författarna arbetat efter ett
färgschema. Färgschemat användes vid kodningen av de transkriberade
fokusgrupperna. Färgschemat ska guida läsaren genom empirin och tydligare
visa på vilka delar som kopplar till vilken variabel. I empirin har ytterligare två
variabler* tagits i beaktning som det teoretiska spåret inte täckte in.

Visuell Kommunikation:
Visuella element

Informativa element

Färger

Varumärken

Bilder

Informationen på
förpackningen

Typografi

Märkningar*

Storlek och form
Konsumentköpbeteende:
Förslagsutvärdering
(Proposition
Evaluation)

Val av förslag
(Proposition
Selection)

Perception

Rationellt

Vana*

Perception

Irrationellt

39

4.2. Visuell kommunikation
4.2.1. Visuella element
När det kommer till hur respondenterna uppfattade färger på
förpackningen förklarade respondenterna att de förknippade stor del av
färgen med smak. Färgen gjorde även att respondenterna kände igen
förpackningarna och i sin tur kopplade dessa till specifika varumärken.
Respondenterna upplevde även skillnader kring hur färgerna framstod
digitalt kontra på de fysiska förpackningarna. ”Juicen var mycket mer
orange och tydlig, jag tycker den var mycket finare här (Fysiskt).”
(Kvinna, 32 år angående God Morgon apelsinjuice). Respondenterna
föredrog Oatlys digitala förpackning mer än den fysiska eftersom färgerna
framstod starkare digitalt.
Respondenterna ansåg att bilderna på de digitala förpackningarna var
svåra att tyda vilket de beskrev gjorde det svårare för dem att förstå
innehållet. Den förpackningen flest hade svårt att tyda bilden på var
Paolos hela skalade tomater. ”Aaa det är paolos märke, det är ju lite mer
på bilden, fast vi förstår ju inte vad det är.” (Kvinna, 32 år angående
Paolos hela skalade tomater). Mannen på Lindahls turkiska yoghurt kände
alla respondenter igen. De uttryckte att det är denna bild de söker efter
när det letar efter produkten online samt i fysisk butik.
Oatlys glass var den förpackning som framförallt bestod av typografi.
Respondenterna tyckte inte att varumärket var lika framträdande men
kopplade ändå glassen till Oatly då de sa att de kände igen typsnittet.
Respondenterna ansåg att det var viktigt med en tydlig text som
förmedlade förpackningens innehåll. ”Texten tycker jag är kanon, man
bara vet vad det är men att det ska vara lite mer kreativt.” (Kvinna, 31 år
angående Ica basic lasagneplattor). Majoriteten hade svårt att tyda
texterna på flera av förpackningarna och fick ofta luta sig fram mot
skärmen för att kunna läsa vad som stod. De texter som var i litet format
uttryckte respondenterna ofta att de inte kunde se på de digitala
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förpackningarna. Den digitala förpackning de flesta respondenter hade
problem att tyda texten på var Paolos hela skalade tomater. Anledningen
var att de inte förstod texten på italienska samt att den text som stod på
svenska var i för litet format digitalt. ”I och med om man tänker
onlineshopping så måste man ju tydligen anstränga sig väldigt mycket för
att kunna läsa vad det är för någonting.” (Kvinna, 21 år angående Paolos
hela skalade tomater).
Respondenter uttryckte att de till stor del använder sina tidigare
erfarenheter när det bedömer storlek och form på de digitala
förpackningarna. En stor del ansåg att det var svårt att både uppfatta
samt utläsa vikt och volym på de digitala förpackningarna. Majoriteten
trodde att 1 liter var standardstorleken på Lindahls turkiska yoghurt och
trodde därmed att det var den som den digitala förpackningen föreställde.
”Näe jag tänker att det är den största, den som dom alltid har i butiken.”
(Kvinna, 32 år angående Lindahls turkiska yoghurt). Informationen om
vikt och volym på de digitala förpackningarna uttryckte flera respondenter
behövde bli tydligare. Däremot tyckte de att det var svårt att ibland
avgöra hur mycket olika volymer och mått faktiskt innebar i verkligheten.
Även där använde respondenterna sig av tidigare erfarenheter. ”Man
måste ju sitta och läsa liksom, jag beställde hem en turkisk yoghurt och
trodde jag beställde hem en 200 g och det kom hem 2 kg.” (Kvinna, 31 år
angående Lindahls turkiska yoghurt).
4.2.2. Informativa element
Respondenterna uttryckte att det framförallt var varumärket de
uppmärksammade först när de såg de digitala förpackningarna under
fokusgrupperna. Den digitala förpackning majoriteten av respondenterna
började diskutera kring var logotypen från ICA Basics. Respondenterna
uttryckte en igenkänning av logotypen samt vilken typ av kvalitet och
prisklass ICA Basic sortimentet står för. ”Men det är väl gjort för att det
ska vara lätt att känna igen att det här är deras budget. Så det här är ju
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ett kännetecken för, här är den billiga, vill du ha annat får du betala mer.”
(Man, 45 år angående ICA Basics lasagneplattor). Det varumärke som var
nytt för de flesta av respondenterna var Paolos. Även här var varumärket
det första de uppmärksammade på den digitala förpackningen. På
Lindahls turkiska yoghurt uttryckte en fokusgrupp att det var otydligt
vilket som var varumärket då det fanns två logotyper på förpackningen.
”Jag tycker det är konstigt att det står Lindahls där nere, sen står det
Salakis där uppe.” (Kvinna, 29 år angående Lindahls turkiska yoghurt).
När det gällde informationen på de digitala förpackningarna var det flera
respondenter som uttryckte att de saknade information om ursprung. En
större majoritet nämnde även att de skulle titta efter mer information på
köttprodukter men att de inte skulle lägga lika stor vikt när det kommer
till basvaror. ”Hade det varit köttbiten så hade du vänt och kollat och läst
[…] Men pastan då […] jag gör inte det.” (Kvinna, 38 år). Majoriteten av
respondenterna uttryckte även stora svårigheter med att läsa
informationen som var i mindre format på de digitala förpackningarna.
Respondenterna ville snabbt kunna se vad produkten innehöll där flera
respondenter tyckte att Ica Basics digitala förpackning var tydlig och bra.
Märkningar ansåg stor del av respondenterna som väldigt viktig på en
förpackning. De ville framförallt snabbt kunna se ursprung, där svenskt
ursprung värderades högt hos många. En annan typ av märkning
respondenterna ansåg var viktig var miljömärkningar. Även under
intervjuerna var det flera respondenter som valde den produkt de kunde
se hade en miljömärkning eller signalerade svenskt ursprung. ”...det
första jag började nu kolla på var alla som hade så här miljömärkt eller
något sånt...” (Kvinna, 21 år).

42

4.3. Konsumentköpbeteende
4.3.1. The Consumer Proposition Acquisition Process
Förslagsutvärdering (Proposition Evaluation)
Under respondenternas förslagsutvärdering var det bland annat deras
uppfattning om varans pris de resonerade kring. Det är kopplat till det
rationella tänkandet. När respondenterna i början värderade
förpackningarna beskrev flera att de rangordnade förpackningarna efter
“billiga” samt “lyxiga”. ”Jag tittar efter någonting som känns lyxigt utan
att det känns för dyrt typ, ja det är väl det jag tittar på, någonting som
ligger mittemellan.” (Kvinna, 21 år). Under de enskilda intervjuerna
agerade respondenterna mer irrationellt vid utvärderingen av
förpackningarna där de framförallt gick på igenkänning. Respondenterna
undersökte inte förpackningarna noggrant utan sökte efter produkter de
framförallt kände igen. ”...apelsin väljer jag för att den ser trevligast ut
den förpackningen, eller nej det gör jag för att jag vet att den är godast
eftersom jag jobbar på Arla så har man druckit alla utom den (Pekar på
råsaft). Så jag vet liksom vad skillnaden är på dom.” (Man, 36 år).
Val av förslag (Proposition Selection)
När konsumenterna skulle argumentera för vilka val de hade gjort under
det semistrukturerade intervjuerna var det vanan alla respondenter
motiverade sina val med. Respondenterna valde den produkten inom
varje kategori de tidigare hade köpt. Respondenterna som inte kunde
hitta produkter de brukade köpa valde den produkt som var mest lik eller
den varan de trodde var i samma priskategori. Produkter respondenterna
tidigare hade erfarenheter av att köpa i fysisk butik uttryckte flera att de
även skulle kunna tänka sig att köpa online. Produkter det inte fanns en
tidigare erfarenhet till upplevde flera en större osäkerhet kring ifall de
skulle våga handla online. ”... jag tror att jag hade gått på den God
Morgon juice och turkisk yoghurt för det är sådana som man vet exakt
vad man får…de hade jag kunnat köpa […] det jag inte känner till sen
tidigare behöver man nästan se.” (Man, 22 år)
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4.3.2. Perception
Flera respondenter hade svårigheter med perceptionen när det kom till
de digitala förpackningarna. Under intervjuerna uttryckte respondenterna
att de använder tidigare erfarenheter och uppfattningar i stor utsträckning
när de utvärderar de digitala förpackningarna. Majoriteten av
respondenterna ansåg att de framförallt hade svårt att utvärdera
förpackningens storlek när de enbart fick se de digitala förpackningarna
eftersom produktbilderna var alldeles för små. Något de tyckte
underlättade utvärderingen var om det var en förpackning de kände igen
eller en förpackning där de kunde referera till en liknande produkt. Vanligt
var exempelvis att de jämförde storleken på Oatly glassen med “Ben and
Jerrys” glassförpackning. Den produkt flest respondenter uttryckte att de
hade problem med att uppfatta var Paolos hela skalade tomater. Denna
produkt hade respondenterna inte en tidigare erfarenhet av.
Respondenterna hade framförallt svårigheter att förstå innehållet när de
såg förpackningen digitalt. Majoriteten kunde tänka sig att köpa Paolos i
butik på grund av dess lyxiga design men uttryckte att det förmodligen
skulle skrolla förbi den digitalt eftersom de tyckte det var svårt att tyda
produktens innehåll. ”Den här skulle man scrolla förbi om man inte visste
vad det var.” (Man, 36 år om Paolos hela skalade tomater)
Respondenterna uttryckte att de vid en första anblick på den digitala
förpackningen såg varumärket Paolo, det kopplade dem i sin tur till Paolo
Roberto. Flera nämner att de finner en trygghet i namnet då “han kan
Italien”. ”Ja han är ändå duktig på att laga mat, så då tänker man väl att
också, man kopplar det till honom direkt tänker jag och bara “det här är
säkert bra.” (Kvinna, 32 år om Paolos hela skalade tomater).
Empirin som behandlats kommer i nästkommande avsnitt ställas mot
teoriavsnittet.
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5. Analys
I följande kapitel kommer författarna koppla studiens empiriska data till
teorierna inom visuell kommunikation, konsumentbeteende online,
köpbeslutsprocessen, perception. Lågengagemangsprodukter kommer ej
behandlas som enskild rubrik utan behandlas under informativa element.
Strukturen i analysen kommer att följa samma färgschema som presenterades i
föregående kapitel. Analysen avslutas med en sammanfattande matris för att
underlätta vidare läsning.

5.1. Visuell kommunikation
5.1.1. Visuella element
Silayoi & Speece (2004) samt Garber, Hyatt & Starr (2000) diskuterar
färg som ett effektivt sätt att kommunicera en produkts egenskaper där
färger kan underlätta för konsumenter att känna igen produktens smak.
Det bekräftades även av studiens respondenter. Den gula färgen
förstärkte exempelvis känslan av vanilj medan den gul-orangea färgen på
juicen förstärkte känslan av apelsin. Klimchuck och Krasovec (2012)
betonar att när det kommer till färg finns det en skillnad i hur vi uppfattar
färg på en datorskärm kontra färg på en fysisk förpackning. Det kan även
finnas skillnader mellan olika datorskärmar. Det här blev tydligt under
fokusgruppen där respondenterna upplevde en skillnad i hur de
uppfattade färgerna när de fick en chans att jämföra de digitala
förpackningarna med de fysiska. Funk och Ndubisi (2006) tar även upp
att konsumenter lär sig att associera färger med olika saker. Förutom
smak associerade respondenterna färgerna till olika varumärken.
Respondenterna associerade den röda och vita färgen på förpackningen
till Ica Basic samt den svarta färgen till God Morgon juicen.
Underwood och Klein (2002) tar upp att bilder på förpackningar är ett
enkelt sätt att framkalla uppmärksamhet samt att förmedla en produkts
fördelar. Respondenterna hade i fokusgrupperna stora problem med att
uppfatta många av bilderna på de digitala förpackningarna. Paolos hela
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skalade tomater var den förpackning flest hade svårigheter att tyda bilden
på. Eftersom respondenterna inte var hjälpta av övrig information på den
digitala förpackningen var det svårt för respondenterna att avgöra vad
den innehöll. Pavlou, Liang och Zue (2007) tar upp att när konsumenter
har mindre möjligheter till att klämma och känner på produkter uppstår
just en högre osäkerhet. Vidare beskriver Song, Baker och Lee (2012) att
bilder kan hjälpa konsumenter att minska den osäkerheten. Det
bekräftades då de otydliga bilderna på de digitala förpackningarna
skapade en osäkerhet hos respondenterna och en majoritet uttryckte att
de inte skulle köpa produkten online. Klimchuch och Krasovic (2012) tar i
sin tur upp att bilden alltid bör kommunicera produktens specifika
egenskaper på ett lämpligt men konkret sätt. Det här menar författarna
att flera av de digitala förpackningarna misslyckas med eftersom
respondenterna hade svårt att tolka bilderna.
Koblanck (2003) menar att typografin ska kunna ge en tydlig visuell
identitet åt förpackningen. Vidare menar Klimchuck & Krasovec (2012) att
den även ska förmedla ett varumärkes personlighet. Flera av
respondenterna visste direkt att glassen var från Oatly när de såg
förpackningen som enbart bestod utav text, trots att respondenterna inte
hade tidigare erfarenhet av själva produkten. Detta eftersom de kunde
koppla typografin till varumärkets visuella identitet. Klimchuck & Krasovec
(2012) behandlar att typografi på en förpackning är det vanligaste mediet
att använda när företag ska kommunicera produktens namn, funktion och
annan viktig information på en förpackning. Respondenterna i studien
hade dock svårigheter med att tyda vissa av texterna eftersom de ansåg
att de digitala förpackningarna var i för litet format.
Silayoi & Speece (2004) förklarar att förpackningens storlek och form är
en viktig del där konsumenter kan få en vägledning i att bedöma volym.
Respondenterna hade svårigheter att uppfatta de digitala
förpackningarnas storlek. Detta menade de berodde på de små formaten
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av de digitala förpackningar de fick se på datorskärmen. Majoriteten
använde sig då istället av tidigare erfarenheter för att avgöra storleken.
Det gjorde dock att vissa uppfattade förpackningarnas storlek fel då
respondenterna utgick från den storlek de själva brukade köpa. Även om
respondenterna på en del av förpackningarna lyckades utläsa volymen
eller vikten uppstod det en del diskussioner om vad den egentligen
innebar i verkligheten. Där kom dock även tidigare erfarenheter in i bilden
vilket hjälpte konsumenterna i bedömningen.
5.1.2. Informativa element
Varumärkets logotyp är den bild som ska fånga konsumenters
uppmärksamhet och göra det lättare att känna igen produkten eller
företaget (Henderson & Cote 1998). Det visades tydligt både under
fokusgrupperna samt de enskilda intervjuerna. Respondenterna uttryckte
att det var logotypen var det första de la märke till på de digitala
förpackningarna. Varumärket kan förmedla kvalitet, pris, hållbarhet eller
smak (Baines, Fill & Rosengren 2017, s.490). Det här bekräftade
respondenterna i studien. Ett exempel från fokusgrupperna var när de fick
se ICA Basics lasagneplattor och direkt kopplade det till lägre pris och
kvalitet.
Den information man hittar på den fysiska förpackningen är densamma
på den digitala förpackningen (Benn et al. 2015). Informationen visade
sig dock vara mycket svårare för respondenterna att läsa på de digitala
förpackningarna eftersom de enbart möttes av en produktbild på
förpackningens framsida. Den hjälpinformation konsumenter vanligtvis
möts av när de handlar livsmedel online har i denna studie valts bort.
Detta då studien enbart undersöker de kommunikativa elementen på den
digitala förpackningen. Benn et al. (2015) betonar dessutom att
konsumenter tenderar att titta efter just produktbilden när de handlar
online. Silayoi & Speece (2004) tar upp att informationen på
förpackningen kan vara till hjälp för konsumenten när den ska ta ett
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köpbeslut men för mycket eller missvisande information kan istället
förvirra. Det märktes under fokusgruppernas diskussioner då
respondenterna uttryckte att de hade svårigheter med att läsa en del av
den information som fanns på den digitala förpackningen. De fick många
gånger luta sig fram mot skärmen för att kunna läsa vad stod på den
digitala förpackningen. Däremot lyfte flera respondenter fram Ica Basics
digitala förpackning som tydlig och bra. Detta eftersom den med en tydlig
text snabbt kunde tala om för respondenterna vad produkten innehöll, det
vill säga “lasagneplattor”. Flera av respondenterna uttryckte även att de
saknade tydlig information om produkternas ursprung på de digitala
förpackningarna. Dahlén och Lange (2009) tar upp att konsumenter är
mer passiva när det kommer till att just söka djupare information om
lågengagemangsprodukter. Det kan delvis bekräftas av studien där
respondenterna uttryckte att de i större utsträckning skulle titta efter mer
noggrann information på köttprodukter men inte skulle lägga lika stor vikt
vid detta när det kommer till basvaror. Den information respondenterna
framförallt efterfrågade på den digitala förpackningen var mängd, innehåll
samt ursprung.
En variabel som togs i beaktande i efterhand som det teoretiska spåret
inte täckte in var märkningar. Det visade sig vara väldigt viktigt för
respondenterna på den digitala förpackningen. Framförallt sökte
respondenterna efter miljömärkningar samt svenskt ursprung. Att
märkningar skulle komma att spela en sådan stor roll var inget författarna
hade väntat sig. Under de enskilda intervjuerna var de flera som valde de
produkter de såg hade dessa märkningar.
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5.2. Konsumentköpbeteende
5.2.1. The Consumer Proposition Acquisition Process
Förslagsutvärdering
När konsumenter utvärderar produkter utifrån bland annat kostnad agerar
de rationellt (Baines, Fill & Rosengren 2017, s.50). Många respondenter
förklarade att de kategoriserade de olika produkterna efter vad de ansåg
vara en billig kontra en lyxig förpackning. Det här gjorde de trots att de
inte fick se priset på de olika förpackningarna. Däremot kunde författarna
se att respondenterna framförallt gick efter igenkänning när det
utvärderade produkterna. Detta bekräftade även Dahlén och Lange
(2009) att vid lågengagemangsprodukter drivs konsumenter ofta av
framförallt igenkänning. Brunsson & Brunsson (2014) menar att vid ett
rationellt beslut bör människor undersöka alla de tänkbara alternativen
och deras konsekvenser. Författarna menar i sin tur att det ska garantera
att rätt beslut kommer fattas. Majoriteten av respondenterna undersökte
inte förpackningarna noggrant. De valde istället den produkten de brukar
köpa trots att de möjligtvis skulle kunna hitta en produkt som bättre
skulle uppfylla deras behov. Det visar på ett mer irrationellt agerande
hos respondenterna.
Val av förslag
Vanligtvis väljer konsumenten det alternativ som bäst stämmer överens
med behovet som ska uppfyllas. Däremot väljer inte konsumenten alltid
det alternativet som var planerat efter utvärderingen (Baines, Fill &
Rosengren 2017, s.50). Vad respondenterna i denna undersökningen
däremot visade var att de inte utvärderade de olika alternativen utan gick
efter vad de brukar köpa. Det vill säga vanan. Vanan var därför en ny
variabel som togs i beaktande under kodningens gång och som det
teoretiska spåret inte täckte in. Det var den variabel som avgjorde valen
respondenterna gjorde under de semistrukturerade intervjuerna. Denna
vana visade sig spela en viktig roll då flera respondenter uttryckte att de
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kunde tänka sig köpa produkter online som de hade erfarenhet att köpa i
fysisk butik. Produkter det inte fanns en tidigare erfarenhet till upplevde
flera en större osäkerhet att köpa online.
5.2.2. Perception
Baines, Fill & Rosengren (2017) tar upp perception som läran om hur vi
ser och lär oss komma ihåg saker. Perception är selektivt och vår
mottaglighet för vissa signaler beror bland annat på våra tidigare
erfarenheter (Denscombe 2017, s.298–299). Under intervjuerna uttryckte
respondenterna att de använder sig av tidigare erfarenheter och
uppfattningar i stor utsträckning när de utvärderar de digitala
förpackningarna. Flera respondenter hade svårigheter med perceptionen
just när det kom till de digitala förpackningarna. Det gick bland annat att
se när respondenterna utvärderade förpackningen från Paolos, en produkt
ingen respondent hade en tidigare erfarenhet av. Eftersom
respondenterna inte hade tidigare erfarenheter av produkten uttryckte
flera att de förmodligen skulle “skrolla” förbi den online.
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Sammanfattning analys:

Visuell kommunikation:
Visuella element
Färg: Förmedlar smak, finns en skillnad i hur färger uppfattas digitalt.
Bilder: Kan hjälpa till att minska osäkerhet vid köp, viktigt med tydliga bilder.
Typografi: Svårt att läsa text i små format, fördel med en tydlig visuell
identitet.
Storlek och form: Svårt att bedöma, använder tidigare erfarenheter.

Informativa element
Varumärke: Var det första som fångade respondenternas uppmärksamhet.
Information: Snabbt kunna se vad det är för produkt samt tydligt ange
volym.
Märkningar: Ska tydligt förmedla miljöfördelar samt ursprung.

Konsumentköpbeteende:
Förslagsutvärdering
Respondenterna uppvisade ett irrationellt agerande.

Val av förslag
Vanan spelade överlägset störst roll.

Perception
Svårigheter med perceptionen. Använder tidigare erfarenheter och
uppfattningar i stor utsträckning.
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6. Tolkning och reflektion
Avsnittet består av tolkning och reflektion kring den empiri som kom fram under
studiens gång. Här gör författarna friare tolkningar av resultaten och reflekterar
kring dessa. Avsnittet är av relevans då fokusgrupperna samt de
semistrukturerade intervjuerna gav givande infallsvinklar som inte direkt kunde
kopplas till de teoretiska spåren. Författarna anser att dessa ändå är av vikt för
studien.

Syftet med studien är att undersöka vilka kommunikativa element på
digitala förpackningar som konsumenter anser underlättar deras
köpbeslut när de handlar livsmedel online. Detta för att kunna skapa en
tydlig kommunikation på digitala förpackningar som i sin tur ska kunna
leda till köp. Under studiens gång kunde författarna se att det fanns en
skillnad i hur konsumenterna bearbetade förpackningens kommunikativa
element beroende på om det var en fysisk förpackning eller en digital.
Som tidigare behandlats i problembakgrunden och som även denna studie
bekräftar bör företag därför utforma nya strategier när det kommer till
hur de presenterar sina förpackningar digitalt.

Majoriteten av respondenterna upplevde Paolos fysiska förpackning som
”lyxig”. Däremot upplevdes den inte fullt lika lyxig digital. Det gör att
författarna ställer sig frågan om lyxiga förpackningar har spelat ut sin roll
digitalt? Vad som utgör en lyxig förpackning kan visserligen vara något
subjektivt. Däremot fanns det en konsensus inom samtliga fokusgrupper
att förpackningen från Paolos just var en “lyxig förpackning”. Vilken visar
på att det verkar finnas en någorlunda gemensam uppfattning om vad
som utgör en lyxig förpackning. Dessa förpackningar verkar konsumenter
i större utsträckning ha ett större behov av att klämma och känna på för
att bättre kunna uppfatta den lyxiga känslan. Det ställer till problem för
den digitala förpackningen eftersom den inte går att klämma och känna
på.
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Under fokusgruppernas gång var tydligt att en del av förpackningarnas
färger uppfattades olika digitalt kontra fysiskt. Det här visar på en
problematik, där företag behöver vara medvetna om hur färger uppfattas
digitalt. På Oatlys digitala förpackningen hade företaget förstärkt färgerna
vilket skapade en större köpvilja hos respondenterna. Fler skulle kunna
tänka sig köpa förpackningen digitalt istället för i fysisk butik tack vare
detta. Att förstärka färgerna skulle då även kunna hjälpa konsumenterna
att snabbare uppfatta produktens egenskaper, exempelvis smak.
De små formaten ställer till det för konsumenterna när det ska bearbeta
digitala förpackningarna. Det visade sig flera gånger under studiens gång.
En problematik handlade om förpackningarnas storlek. Där uppfattade
författarna att respondenterna framförallt ville att mängden på den
digitala förpackningen tydligare skulle presenteras. En annan problematik
låg i hur respondenterna uppfattade bilderna på de digitala
förpackningarna. När det kommer till användandet av bilder på
förpackningar bör företag i större utsträckning tänka på hur bilderna
kommer att framstå digitalt. Denna problematik märktes på
förpackningen från Paolos, där kunde ingen respondent utgöra vad bilden
föreställde. En tydlig bild hade kunnat hjälpa respondenterna att förstå
förpackningens innehåll bättre.
Företag behöver även tänka på vilken typ av information som bör finnas
på den digitala förpackningen. Eftersom respondenterna framförallt
snabbt vill kunna förstå förpackningens innehåll skulle ett större fokus
kunna läggas på att förstora den text som förmedlar innehåll, exempelvis
“krossade tomater”. Intressant under fokusgrupperna var att Ica Basics
förpackning, som respondenterna generellt talade ganska illa om, ändå
var den digitala förpackning respondenterna ansåg var bäst på att
förmedla just produktens innehåll i form av text. Detta på grund av dess
enkelhet och tydlighet. När konsumenter snabbt förstår vad produkten är
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för något, kan det öka chansen för köp. Digitala förpackningar som blir för
svåra för konsumenter att bearbeta finns det en risk för att de kommer
scrolla förbi.
Det kommunikativa element som respondenterna först och främst drogs
till på de digitala förpackningarna var varumärket. Författarna tror att
det kan skapa fördelar för företag som tydligt presenterar varumärkets
logotyp på den digitala förpackningen.
Den variabel författarna tog i beaktande i efterhand var märkningar. Att
den skulle komma att spela en sådan stor roll var inget författarna
väntade sig. Denna upptäckt visar att företag som använder sig av
märkningar av något slag skulle kunna gynnas av att tydligare presentera
dessa på den digitala förpackningen. Eftersom studien har använt sig av
respondenter i åldrarna 18–45 diskuterar författarna ifall det skulle kunna
handla om en generationsfråga? Har denna generationen ett större
miljötänk än den äldre generationen? Det skulle kunna vara intressant att
titta närmare på. Av alla element som nämnts ovan kan det finnas en stor
vikt för företag att frigöra plats på den digitala förpackningen för att
kunna tydliggöra dessa.
Under de semistrukturerade intervjuerna hade inte respondenterna
samma svårigheter med att uppfatta de digitala förpackningarna som de
hade under fokusgrupperna. De gjorde istället sina val enbart på vana
och igenkänning, detta förvånade författarna. Det här visade på ett
irrationellt köpbeslut hos konsumenterna eftersom de inte utvärderade
alla alternativ de hade framför sig. Eftersom författarna iscensatte en
valsituation för respondenterna fanns det i grunden inget underliggande
behov hos själva respondenten. Det kan förklara varför vanan istället blev
den mer framträdande variabeln. En annan möjlig tanke är att
konsumenter tar med sig sina tidigare erfarenheter från handel i fysisk
butik och applicerar sedan dessa när de handlar online. Vilket också kan
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vara en förklaring till varför vanan blev en viktig variabel. De varor som
presenterades i studien visade sig vara varor som respondenterna
inhandlar på rutin i form av ett direkt återköp. Det innebär att
konsumenter inte söker efter massa information för att göra inköpet
eftersom det sker rutinmässigt.
Respondenterna menade även att de produkter de inte hade tidigare
erfarenhet av skulle de kunna tänka sig att handla i fysisk butik men inte
online. Författarna anser att det kan vara ytterligare en problematik för
den digitala handeln av livsmedel. Nyare varumärken och förpackningar
finns inte i konsumenters medvetande på samma sätt som välkända
företag och förpackningar. De blir därmed svårare att fångas upp av
konsumenten på den digitala hyllan. Välkända förpackningar samt
varumärken besitter redan här en konkurrensfördel eftersom de finns i
konsumenters medvetande sedan tidigare. Det anser författarna inte bör
tolkas som att välkända företag inte bör arbeta med sina digitala
förpackningar. Företag bör istället satsa på att lyfta fram de
kommunikativa element som både skapar igenkänning hos konsument
samtidigt som de underlättar för köp genom en tydlig digital förpackning.
En stor del av de som handlar livsmedel online idag handlar även
livsmedel i butik. Det gör att det finns möjlighet för en synergieffekt där
den fysiska butiken kan hjälpa online-handeln när en ny förpackning
kommer ut på marknaden. Den fysiska butiken kan därmed hjälpa till att
synliggöra förpackningar och plantera dessa i konsumenters medvetande,
exempelvis i form av provsmakningar samt reklam i butiken. Det skulle
då kunna hjälpa konsumenter skapa en igenkänning av förpackningar
eftersom det visat sig vara en viktig parameter vid handeln av livsmedel
online.
Författarna hoppas att denna studie ska kunna inspirera företag till att
skapa tydligare digitala förpackningar som i sin tur ska kunna locka
konsumenter till köp.
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7. Slutsats och avslutande diskussion
I följande avsnitt kommer författarna att besvara studiens forskningsfråga samt
studiens unika bidrag. Under den avslutande diskussionen lägger författarna
fram förslag till framtida forskning gällande de digitala förpackningarna.

7.1. Slutsats
Studiens forskningsfråga löd: Vilka kommunikativa element på digitala
förpackningar anser konsumenter underlättar deras köpbeslut när de
handlar livsmedel online?
De kommunikativa element på digitala förpackningar konsumenter anser
underlättar deras köpbeslut när de handlar livsmedel online var enligt
studien:
-

Varumärket, som tydligt ska presenteras på den digitala
förpackningen så att konsumenterna lätt kan se varumärkets
logotyp.

-

Tydlig text om vad det är för produkt.

-

Mängd eller volym ska tydligt stå på förpackningen.

-

En bild som förmedlar förpackningens innehåll. Gärna aptithöjande.

-

Märkning, framförallt i form av miljömärkningar och ursprung, ska
tydligt presenteras på den digitala förpackningen.

Företag bör även tänka på att skapa digitala förpackningar som skapar
igenkänning hos konsumenter samtidigt som de ska underlätta köp.
Studiens något oväntade unika bidrag är att märkningar på den digitala
förpackningen spelar en väldigt viktig roll för konsumenter. Att
märkningar skulle komma att spela en sådan stor roll var inget författarna
hade väntat sig.
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7.2. Avslutande diskussion
Tidigare forskning som idag finns om förpackningsdesign syftar framförallt
till fysiska förpackningar. Det som tydligt visat sig under studiens gång är
att tidigare forskning inte räcker till, och att den forskning som handlar
om fysiska förpackningar inte går att överföra till de digitala
förpackningarna. Denna studie kan ses som ett bidrag till forskningen
inom digitala förpackningar.
Som framgått i slutsatsen är studiens unika bidrag att märkningar på den
digitala förpackningen spelar en stor roll för konsumenter.
Respondenterna vill framförallt snabbt se miljömärkningar samt ursprung
på den digitala förpackningen. Eftersom studien har använt sig av
respondenter i åldrarna 18–45 diskuterade författarna i tidigare
diskussionsavsnitt ifall det skulle kunna handla om en generationsfråga?
Det här kan ses som ett bidrag till framtida forskning där man kan
undersöka vad den äldre generation anser är viktigt på en digital
förpackning. Vilken roll skulle märkningar komma att betyda då?
Flera respondenter diskuterade även förpackningarna utifrån hur lyxiga de
ansågs vara. Många respondenter uttryckte exempelvis att Paolos digitala
förpackning inte utstrålade samma lyxighet som den fysiska. Det är ett
intressant ämne att undersöka närmare och kan därmed även ses som ett
bidrag till framtida forskning. Det vill säga, hur ska företag presentera en
lyxig förpackning digitalt så att känslan bättre når fram till
konsumenterna?
En bild på förpackningen var någonting respondenterna uppskattade och
såg oftast dessa före texten på den digitala förpackningen. Många
respondenter hade dessutom svårt att läsa vissa av texterna som fanns
på förpackningarna. Författarna ser det som ett intressant bidrag till
vidare forskning där man skulle kunna undersöka hur eller om visuella
element kan ersätta informativa.
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Bilaga 1. Pilot Fokusgrupp intervjuschema
Inledande presentation av författarna samt välkomnande av deltagarna i
fokusgruppen.
“Välkommen till denna fokusgrupp, jag heter Förnamn Efternamn och är
student vid högskola, jag kommer agera moderator vid dagens
fokusgrupp. Jag heter Förnamn Efternamn och är student vid högskola,
jag kommer observera dagens fokusgrupp samt föra anteckningar över
det som sägs. Tack för att ni tar er tid för att delta i denna undersökning!
Dagens fokusgrupp kommer fokusera på förpackningsdesign. Vi kommer
ställa frågor rörande både fysiska förpackningar samt digitala. Digitala
förpackningar är den produktbild ni möts av på en e-handel.
I diskussionen finns inga rätt eller fel. Vi önskar att ni låter alla få
uttrycka sina åsikter utan att vara dömande samt att alla får prata till
punkt. Diskussionen kommer att spelas in genom en ljudupptagning och
materialet kommer endast bearbetas av forskarna. Bearbetningen av
resultatet kommer att transkriberas där ni kommer vara anonyma. Vill ni
ta del av transkriberingen kan ni kontakta oss. Ni har även rätt att lämna
fokusgruppen när ni vill.
Om alla godkänner dessa villkor kan vi starta igång!

Öppningsfrågor:
Syftet med dessa frågor är att få deltagarna att bekanta sig med
varandra för att skapa en mer avslappnad stämning.

Berätta kortfattat om er själva genom:
-

Namn?

-

Ålder?

-

Var ni kommer ifrån?

-

Eventuella fritidsintressen?
1

Introduktionsfrågor:
Följande frågor används för att introducera det ämne som
respondenterna ska diskutera. Frågorna ska ge en bild av
målgruppen och deras kunskaper och erfarenheter inom ämnet.

-

Vilka i gruppen har handlat matvaror online någon gång?

-

Av vilken anledning gör ni detta val?

-

Vad för typ av produkter handlar ni?

-

Vilken aktör handlar ni ifrån?

-

Av er som inte handlar matvaror online, av vilken anledning gör ni
inte det?

Övergångsfrågor:
Frågorna syftar till att leda in på nyckelfrågorna. Handlar om att
få respondenterna att se ämnet i ett större perspektiv och bli
medvetna om hur andra betraktar det.
-

Vad är det viktigaste med en förpackning för dig?

-

Hur viktig är designen på förpackningen för dig?

-

Väljer du produkt efter förpackning? Utveckla.

-

Brukar du söka information om livsmedelsprodukter innan du köper
dem?

-

Är det viktigt för dig vilket varumärke du handlar ifrån?

-

Vad för information söker ni efter på en förpackning?

2

Nyckelfrågor:
Nyckelfrågorna är de viktigaste frågorna för studien. Här ställs
frågor som har störst relevans för att uppnå studiens syfte.
Gruppen får se 6 fysiska förpackningar och ta ställning till
följande frågor:
-

Vad tycker ni om förpackningarna?

-

Vad väcker den för känslor?

-

Vad tror ni företaget försöker kommunicera?

-

Vad uppmärksammar ni mest när ni tittar på förpackningen?

-

Vad anser ni är en attraktiv design kontra en oattraktiv design på
en förpackning?

-

Vad känner du att texten/texterna på förpackningen vill förmedla?

-

Vad känner du att färgen/färgerna vill förmedla?

-

Vad känner du att bilden/bilderna vill förmedla?

-

Hur tycker du att text, färg och bild samverkar?

-

Brukar ni läsa innehållsförteckningen på en förpackning?

Gruppen får nu se samma förpackningar digitalt istället och ta
ställning till följande frågor:
-

Vad tycker ni om förpackningarna?

-

Vad väcker den för känslor?

-

Är det tydligt vad företaget försöker kommunicera?

-

Vad uppmärksammar ni mest när du tittar på förpackningarna?

-

Vad saknar du när du tittar på den digitala förpackningen?

-

Vad känner du att texten/texterna på förpackningen vill förmedla?

-

Vad känner du att färgen/färgerna vill förmedla?

-

Vad känner du att bilden/bilderna vill förmedla?

-

Hur tycker du att text, färg och bild samverkar?

-

Hur uppfattade ni förpackningarnas storlek?

-

Hur tog ni reda på förpackningens storlek?

-

Hur uppfattade ni förpackningens material?

-

Upplevde ni några svårigheter med att uppfatta material?
3

Avslutande frågor
I de avslutande frågorna ges respondenterna möjlighet att
reflektera över vad som sagts i diskussionen samt uttrycka sin
slutgiltiga position. Detta kan ske genom att moderatorn ger en
kort sammanfattning av nyckelfrågorna och vilken övergripande
information som kommit in.
-

Har jag förstått er rätt om...

Slutfrågan
Slutfrågan ska syfta till att försäkra sig om att ingen viktig aspekt
har missats.
-

Finns det något som ni vill tillägga?

Tack för ert deltagande!
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Bilaga 2. Pilot Observation
Experimentet kommer att fokusera på handel av livsmedel online. Innan
experimentet kommer ni få en inköpslista som ni sedan ska använda er
av. Med hjälp av inköpslistan ska ni välja ut produkter på mat.se. Ni får
själva välja ut de produkterna inom given kategori och lägga i
varukorgen. Experimentet avslutas när alla varor ligger i kundkorgen.
Därefter kommer observatören ställa några efterföljande frågor.
Under experimentets gång kommer ni att observeras av en observatör
samtidigt som datorn kommer spela in de som sker på skärmen. Ni
kommer alltså inte själva att synas i filmen utan enbart den aktivitet som
sker på skärmen. Ingen interaktion ska ske mellan observatör och
respondent under experimentet gång. Lycka till!
Inköpslista:
1: Havremjölk 1 l
2: Limpa bröd
3: Olivolja
4: Toalettpapper storpack
5: Flingor
Efterföljande frågor:
Informationsinsamling
-

Vilken information började du leta efter?

-

Hur uppfattade du storleken på förpackningarna när du såg bilden?

Förslags utvärdering
-

Valde du mellan olika produkter eller hade du redan bestämt innan
vilken du skulle välja?

-

Vilka produkter valde du emellan?

-

Vad tittade du efter på dessa förpackningar?
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Val av produkt
-

Vad var det som gjorde att du valde den produkten?

-

Vad var det något på förpackningen som fick dig att välja just dessa
produkter?

-

Havremjölk 1l

-

Limpa bröd

-

Olivolja

-

Toalettpapper storpack

-

Flingor

-

Var det något som du saknade på förpackningen?

Tack för ditt deltagande!
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Bilaga 3. Fokusgrupp Intervjuschema
Inledande presentation av författarna samt välkomnande av
deltagarna i fokusgruppen.
“Välkommen till denna fokusgrupp, jag heter Förnamn Efternamn och är
student vid högskola, jag kommer agera moderator vid dagens
fokusgrupp. Jag heter Förnamn Efternamn och är student vid högskola,
jag kommer observera dagens fokusgrupp samt föra anteckningar över
det som sägs. Tack för att ni tar er tid för att delta i denna undersökning!
Dagens fokusgrupp kommer fokusera på förpackningsdesign. Vi kommer
ställa frågor rörande både fysiska förpackningar samt digitala. Digitala
förpackningar är den produktbild ni möts av på en e-handel. Ni kommer
att få utvärdera samtliga förpackningars visuella uttryck. Har ni några
frågor om uppgiften? I diskussionen finns inga rätt eller fel. Vi önskar att
ni låter alla få uttrycka sina åsikter utan att vara dömande samt att alla
får prata till punkt. Diskussionen kommer att spelas in genom en
ljudupptagning och materialet kommer endast bearbetas av forskarna.
Bearbetningen av resultatet kommer att transkriberas där ni kommer
vara anonyma. Vill ni ta del av transkriberingen kan ni kontakta oss. Ni
har även rätt att lämna fokusgruppen när ni vill. Om alla godkänner dessa
villkor kan vi starta igång!

Öppningsfrågor:
Syftet med dessa frågor är att få deltagarna att bekanta sig med
varandra för att skapa en mer avslappnad stämning.

Berätta kortfattat om er själva genom:
-

Namn?

-

Ålder?

-

Var ni kommer ifrån?
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Introduktionsfrågor:
Följande frågor används för att introducera det ämne som
respondenterna ska diskutera. Frågorna ska ge en bild av målgruppen
och deras kunskaper och erfarenheter inom ämnet.

-

Vilka i gruppen har handlat matvaror online någon gång?

-

Av vilken anledning gör du detta val?

-

Vilken aktör handlar du ifrån?

-

Av er som inte handlar matvaror online, av vilken anledning?

Övergångsfrågor:
Frågorna syftar till att leda in på nyckelfrågorna. Handlar om att få
respondenterna att se ämnet i ett större perspektiv och bli medvetna om
hur andra betraktar det.

-

Vad är det viktigaste med en förpackning för dig?

-

I vilken utsträckning utgår du från förpackningens utseende när du
handlar?

-

Vad anser du är en attraktiv design kontra en oattraktiv design på
en förpackning? Hur påverkar detta dig till ett eventuellt köp?

-

Brukar du söka information om livsmedelsprodukter innan du köper
dem? Om ja, vilken?

-

Är det viktigt för dig vilket varumärke du handlar ifrån?

Nyckelfrågor:
Nyckelfrågorna är de viktigaste frågorna för studien. Här ställs frågor
som har störst relevans för att uppnå studiens syfte.

Gruppen kommer presenteras för fem olika digitala förpackningar,
en i taget och ta ställning till följande frågor:
-

Vad tycker du om förpackningen?

-

Vad väcker den för känslor?
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-

Vad uppmärksammar du mest när du tittar på förpackningen?

-

Vad saknar du när du tittar på förpackningen?

-

Hur uppfattade du förpackningarnas storlek?

-

Vad känner du att text och bild vill förmedla?

-

Vad tror du färgerna vill förmedla på förpackningen?

Gruppen får nu istället se fem fysiska förpackningar på samma
gång och ta ställning till följande frågor:
-

Vad tycker du om förpackningarna?

-

Vad uppmärksammar du mest när du tittar på förpackningen?

-

Är det någon förpackning som du uppfattade annorlunda som
digital? Vad kan det berott på?

-

Är det någon förpackning du skulle handlat online men inte i fysisk
butik på grund av förpackningens design och vice versa?

Avslutande frågor
I de avslutande frågorna ges respondenterna möjlighet att reflektera
över vad som sagts i diskussionen samt uttrycka sin slutgiltiga position.
Detta kan ske genom att moderatorn ger en kort sammanfattning av
nyckelfrågorna och vilken övergripande information som kommit in.

-

Har jag förstått er rätt om…

Slutfrågan
Slutfrågan ska syfta till att försäkra sig om att ingen viktig aspekt har
missats.

-

Finns det något som ni vill tillägga?

Tack för ert deltagande!
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Bilaga 4. Semistrukturerade intervjuer
Intervjun kommer att fokusera på handel av livsmedel online. Ni kommer
att få se fem digitala förpackningar från olika företag inom fyra olika
produktkategorier. Av dessa fem produkter ska ni sedan göra ett val av
vilken produkt ni hade föredragit att köpa. När ni gjort alla val kommer
författarna att ställa några efterföljande frågor. Det finns ingen tidsaspekt
att ta hänsyn till.
Produktkategorier:
-

Juice

-

Toalettpapper

-

Olivolja

-

Yoghurt

Förslags utvärdering
-

Ditt första intryck av förpackningarna?

-

Vad tittade du efter på dessa förpackningar?

Val av produkt
-

Vad var det som gjorde att du valde den produkten?

-

Vad var det något på förpackningen som fick dig att välja just dessa
produkter?

-

Var det något du uppfattade som svårt?

-

Var det något som du saknade på förpackningen?

Tack för ditt deltagande!
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