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Abstract	  
The competition amongst companies is getting tougher and the economic markets are 

getting even bigger with new products and businesses. One way for companies to 

differentiate themselves from the competitors is through packaging design. If the 

merchandise is to send a reliable and solid message to consumers, the attributes of the 

packaging must be consistent and uniform. If the different attributes are not coherent, the 

message loses credibility towards the consumer. Through the sent messages, the pack 

signals the products’ expected quality and price. 
 

This paper includes two studies, in which the main objective is to discover and build 

understanding about Swedish consumers’ perception of a product’s price depending on 

the pack’s design. The focus of this paper is based upon household products. The first 

study is solely focused on consumers’ opinions on package design, while the second 

study is based on existing product packs on the market. The results obtained in the 

consumer study will discover eventual general opinions concerning cheap and expensive 

packages. These results will then be compared to a selection of products from the 

markets’ existing offers.  The purpose of this study is to clarify how well companies 

shape their packs based on consumers’ general perception. It is finally discussed how the 

different attributes can be used to legitimize a higher or lower price. 

 

Keywords: Package design, Exclusivity, Price positioning, Segmenting, Quality, 

Product differentiation, Marketing. 
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Sammanfattning 
Konkurrensen mellan företag ökar och blir allt hårdare med ett ständigt växande antal 

aktörer på marknaden. Ett sätt att differentiera sig från konkurrenter är genom 

förpackningsdesign. För att varan i sin helhet ska ge ett pålitligt intryck måste 

förpackningens attribut vara enhetliga och genomgående. Spretar attributen inger detta 

förvirring och skapar brist i trovärdighet hos konsumenten.  Förpackningen signalerar 

varans förväntade kvalitet och pris. 
 

Denna uppsats omfattar två studier med syfte att kartlägga svenska konsumenters 

uppfattning av en produkts pris utifrån förpackningens utformning. Fokus i denna uppsats 

ligger på hushållsprodukter. Den första studien vänder sig direkt till konsumenten medan 

den andra undersöker befintliga förpackningar på marknaden. Resultatet av 

konsumenternas generella uppfattning, gällande billiga respektive dyrare förpackningar, 

jämförs med ett urval från marknadens befintliga utbud. Detta görs med syfte att klargöra 

för hur väl företagen arbetar efter konsumenternas generella uppfattning. Slutligen 

diskuteras hur de olika attributen kan användas i förpackningsdesign för att legitimera ett 

dyrare respektive billigare pris.	  

 

Nyckelord: Förpackningsdesign, Exklusivitet, Prispositionering, Segmentering, 

Kvalitet, Produktdifferentiering, Marknadsföring. 
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1.	  Inledning	  
 

I detta kapitel redogörs för bakgrund, problemdiskussion, frågeställning, syfte och 

avgränsningar. Författarna klargör även för innebörden av förekommande termer och 

begrepp. 

1.1.	  Bakgrund	  
Konkurrensen ökar och blir allt hårdare med ett ständigt växande antal aktörer på 

marknaden.1 En väl fungerande konkurrens gynnar konsumenterna då detta leder till 

pressade priser, högre kvalitet och ett större utbud.2 Det varierade utbudet är ett resultat 

av företag som slåss om samma konsumenter. För att skapa ett högre värde på sina 

produkter än konkurrenternas satsar man på olika differentierande attribut för att skapa 

konkurrensfördelar för den egna produkten vilket leder till det ökade utbudet. 

      

En produkts sammanlagda värde beror på flera olika attribut. Ansträngningar och 

negativa aspekter såsom tiden det tar, energin det kostar och pengarna som krävs vid 

införskaffandet av produkten, ställs mot de positiva värden som varan medför. Dessa kan 

vara fördelar som service och den image som ägandet av produkten innebär. Summan av 

de positiva värdena ställs mot de sammanlagda negativa och differensen mellan de två 

termerna blir det sammanlagda värdet för konsumentupplevelsen.3 

  

På en marknad där konkurrenterna erbjuder likvärdiga produkter med liknande attribut, 

då produkten i sig inte längre är unik, är det avgörande att differentiera sig på andra sätt.4 

Då konsumenten väljer mellan två likvärdiga produkter värderas, liksom ovan förklarat, 

olika attribut som avgör produktens sammanlagda värde. Konsumenten väljer den 

produkt som hen anser skapa högst värde. För att en vara ska ha ett högre värde än en 

konkurrents krävs att denna differentierar sig från de övriga alternativen. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Ekonomifakta, http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Foretagande/Naringslivet/Antal-foretag-i-Sverige/, 
02.03.2012 
2 Konkurrensverket, http://www.kkv.se/t/SectionStartPage____2107.aspx, 02.03.2012 
3 Kotler, P., Keller, K., Brady, M., Goodman, M., och Hansen, T. (2009) Marketing Management: First 
European Edition 
4 Rundh, B. (2009) "Packaging design: creating competitive advantage with product packaging", British 
Food Journal, Vol. 111 Iss: 9, sid. 988 – 1002 



	   7	  

 På en marknad där informationen är begränsad och produkterna är homogena blir det 

viktigt att varumärken sänder rätt budskap till konsumenterna. Det finns ett antal 

normativa lagar som varumärken måste ha i åtanke gällande budskapen som sänds. Dessa 

är att varumärkets påverkan måste vara sanningsenligt, uppriktigt, lättbegripligt och 

legitimt.5 De normativa lagarna rör även förpackningsdesignen. Detta i synnerhet då 

konsumenter genomgår de olika stegen vid köpbeslutet6 eller vid spontanköp av en vara.7 

Kan produkten genom förpackningsdesignen styrka dess värde samt funktionsduglighet 

vid de olika köpsituationerna skapas en väldigt stark konkurrenskraft. En 

konkurrenskraftig produkt innebär inte enbart att den föredras framför andra produkter, 

utan även att konsumenter som köper varan blir mer benägen att köpa varumärkets andra 

produkter i framtiden. En konsument som köper flertalet produkter av samma varumärke 

blir en lojal kund. Vilket innebär besparingar för varumärket. Det är en större kostnad att 

attrahera nya konsumenter än att behålla en befintlig kundbas.8  

1.2.	  Problemdiskussion	  
Ett sätt att differentiera sig från konkurrenter är genom förpackningsdesign. För att varan 

i sin helhet ska ge ett pålitligt intryck måste signalerna vara homogena och genomgående 

i produktens samtliga attribut, vilket är avgörande för att produkten ska inge 

trovärdighet.9 Är värdena varierande inger det en förvirring och helhetsintrycket fallerar, 

vilket leder till misstro och en negativ reaktion vid köpbeslutet. Det är av stor betydelse 

att förpackningen signalerar produktens standard och prisklass. Väljer konsumenten den 

dyrare produkten krävs att förpackningen utstrålar kvalitet och lyx, vilket legitimerar ett 

högre pris. Väljes däremot den billigare produkten förväntas förpackningen utstråla lägre 

kvalitet och enkelhet vilket rättfärdigar ett lägre pris.10 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Underwood, R.L. och Ozanne, J. (1998) “Is your package an effective communicator? A normative 
framework for increasing the communicative competence of packaging”, Journal of Marketing 
Communications, Vol. 4, Iss: 4, sid. 207-220  
6 Kotler, P., Keller, K., Brady, M., Goodman, M., och Hansen, T. (2009) Marketing Management: First 
European Edition 
7 Silayoi, P. och Speece, M. (2004),"Packaging and purchase decisions: An exploratory study on the impact 
of involvement level and time pressure", British Food Journal, Vol. 106 Iss: 8 sid. 607 - 628  
8 Jones, T.O. och Sasser, W.E. Jr (1995), “Why satisfied customers defect'', Harvard Business Review, Vol. 
73, Iss: 6, sid. 88-99 
9 Zeithaml, V. (1988) “Consumer Perceptions of Price, Quality, and Value: A Means-End Model and 
Synthesis of Evidence”, The Journal of Marketing, Vol. 52, Iss: 3, sid. 2-22 
10 Ampuero, O. och Vila, N. (2006) "Consumer perceptions of product packaging", Journal of Consumer 
Marketing, Vol. 23 Iss: 2, sid. 100 - 112 
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Det finns tydliga bevis på att konsumenter tenderar att impulsivt välja produkter i vissa 

situationer.11 Då det inte är möjligt för konsumenter att testa varans kvalitet innan köp 

och då informationssökningsmöjligheter är begränsade, är det viktigt att förpackningen 

både ska synas samt kommunicera den önskade informationen.12 Detta visar vikten av en 

god förpackningsdesign med syfte att skapa så stora konkurrensfördelar som möjligt för 

produkten. Många produkter idag är utbytbara mot en annan. Har varumärket satsat på en 

förpackning som svarar för olika marknadsstimuli samt kommunicerar de rätta faktorerna 

för produkten, både i fråga om information och värde, är konsumenter mer benägna att 

välja just den produkten. 

 

Utseende, det vill säga förpackningsdesign, och varumärkesnamn likställs ofta med 

produktens kvalitet.13 Med kvalitet menas den förväntade upplevelsen och värdet av 

produkten. En förpackning som utstrålar lyx antas innehålla en produkt av hög kvalitet 

medan en förpackning som utstrålar billighet antas innehålla en produkt av lägre 

kvalitet. 14  Med lyx menas att förpackningen ser extravagant ut. Författarna kan 

sammanfatta ovanstående antaganden genom att gruppera produkter i två kategorier 

enligt följande: 

 

Grupp 1. Lyx/Extravagant = Kvalitet → Högre pris 

Grupp 2. Enkelt/Inget extravagant = Lägre kvalitet → Lägre pris 

 
Författarna vill undersöka vad konsumenter uppfattar som en förpackning tillhörandes 

den första gruppen samt hur man genom god förpackningsdesign kan höja värdet på 

produkten.  

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Silayoi, P. och Speece, M. (2004),"Packaging and purchase decisions: An exploratory study on the 
impact of involvement level and time pressure", British Food Journal, Vol. 106 Iss: 8 sid.  607 - 628  
12 Nancarrow, C., Wright, L.T. och Brace, I. (1998) "Gaining competitive advantage from packaging and 
labelling in marketing communications", British Food Journal, Vol. 100 Iss: 2, sid. 110 – 118 
13 Husic, M. och Cicic, M. (2009) "Luxury consumption factors", Journal of Fashion Marketing and 
Management, Vol. 13 Iss: 2, sid. 231 – 245 
14 Ampuero, O. och Vila, N. (2006) "Consumer perceptions of product packaging", Journal of Consumer 
Marketing, Vol. 23 Iss: 2, sid. 100 - 112 
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Att inneha en exklusiv positionering innebär flera fördelar för varumärken. Ett exklusivt 

varumärke bygger på en rad faktorer som skapar en exklusiv image. Dessa är främst att 

varumärket framkallar exklusivitet, att det finns en hög varumärkeskännedom, stark 

varumärkesidentitet samt att det är en förväntan av hög kvalitet på produkterna ifråga. De 

nämnda faktorerna bygger tillsammans upp positioneringen som ett exklusivt varumärke 

vilket leder till högre försäljningsvolymer och lojala kunder.15 Ytterligare fördelar för 

exklusiva varumärken är att de klarar yttre påfrestningar bättre än varumärken 

tillhörandes andra segment.16 Då ett exklusivt varumärke har en stark marknadsposition 

med höga försäljningssiffror, god syn från konsumenter och stark konkurrenskraft byggs 

ett starkt varumärkeskapital upp.17 Ett starkt varumärkeskapital innebär att de bland annat 

tål förändringar i omvärlden, såsom lågkonjunktur, bättre än andra varumärken. 

 

Gällande förpackningsdesign är exklusivitet en viktig faktor i många avseenden. Ett 

exklusivt varumärke som erbjuder en produkt, vars förpackning anses billig, sänker med 

detta varumärkeskapitalet, vilket leder till en svagare marknadsposition. Lever inte 

produkten med förpackning upp till de kvalitetsförväntningar som kunden har riskerar 

varumärket att förlora köpare. 18  Ett varumärke som däremot saknar exklusiv 

positionering och som erbjuder en produkt, vars förpackning anses tillhöra det exklusiva 

segmentet, kan nyttja fördelar en sådan position erbjuder. Det är av denna anledning av 

hög vikt att tydligt konkretisera vad som anses vara en exklusiv förpackning. 

  

I den första av uppsatsens två studier undersöks konsumenters uppfattning gällande 

förpackningsattribut. Resultatet appliceras sedan på tio produkter från marknadens 

sortiment inom hushållsartiklar. Detta är för att i praktiken se hur den insamlade datan 

stämmer överens med marknadens befintliga utbud.  Hushållsartiklar är produkter som i 

butiken oftast är beroende av sina förpackningar och säljs sällan utan någon sådan. 
Hushållens konsumtion gällande möbler, hushållsartiklar och underhåll ökade med 76 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 Phau, I. och Prendergast, G. (2000) "Consuming luxury brands: the relevance of the ‘rarity principle", 
Journal of Brand Management, Vol. 8 Iss: 2, sid.122-38 
16 Koehn, N.F. (2000) Brand New: How Entrepreneurs Earned Consumers’ Trust from Wedgwood to Dell 
17 Aaker, D.A. och McLoughlin, D. (2007) Strategic Market Management: European edition 
18 Treffner, J. och Gajland, D. (2001) Varumärket som värdeskapare 
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procent mellan åren 1999 och 2009.19 Marknaden erbjuder hushållsartiklar från de lägre 

prisklasserna till mer exklusiva av hög kvalitet och prisspannet är brett. Ovan nämnda 

anledningar gör marknaden aktuell och utfallet intressant att studera. 

 

Med denna uppsats vill författarna tydligare kartlägga svenska konsumenters uppfattning 

gällande vilka attribut en förpackning inom hushållsartiklar bör ha för att uppfattas som 

mer extravagant och därmed legitimera ett högre pris.  

1.3.	  Frågeställning	  
För att uppnå syftet med uppsatsen har följande forskningsfrågor konstruerats: 

• Vad är signifikant för konsumenters uppfattning gällande dyr respektive billig 

produkt utifrån förpackning? 

• Hur utformar företag sina produktförpackningar utifrån produktens pris?  

• Hur väl stämmer förpackningarna överens med konsumenters generella 

uppfattning gällande prisklass och förpackning? 

1.4.	  Syfte	  
Syftet är att kartlägga och analysera generella antaganden kring uppfattning av en 

produkts pris utifrån förpackningens utformning. 

1.5.	  Avgränsning	  
I denna uppsats har författarna valt att göra två studier. 

 

I den första studien genomförs en konsumentundersökning rörande vilka attribut på 

förpackning konsumenter uppfattar som kvalitet och lyx. Undersökningen avgränsas till 

ett urval av 100 respondenter i Stockholm, Sverige, som alla är i ett åldersintervall mellan 

18 och 80. Anledning till en avgränsning med åldersintervall är att vuxna individer 

dagligen möts av ett stort utbud av produkter och har därmed en vana av att välja mellan 

flera alternativ. På grund av samma anledning har enbart myndiga personer tillfrågats. 

Författarna har för denna uppsats valt att använda sig av 100 respondenter i samband med 

konsumentundersökningen. Anledningen till valt antal respondenter är att få en 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 Centrum för 
konsumtionsvetenskap, http://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/24550/1/gupea_2077_24550_1.pdf, 
02.03.2012  
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lättöverskådlig men samtidigt omfattande empiriinsamling. Med 100 respondenter i 

undersökningen kommer även eventuella generella skillnader i konsumenters syn och 

uppfattning kunna noteras. Halva urvalsgruppen består av kvinnor och resterande del 

män. Denna medvetna uppdelning har gjorts för att en eventuell skillnad i uppfattning 

mellan könen inte ska spegla resultatet. I tidigare undersökningar har det visats att 

kvinnor och män värderar förpackningsattribut olika beroende på kön. Kvinnor prioriterar 

exempelvis att förpackningen är miljömedveten till en högre grad än vad män gör.20 

Genom denna uppdelning kan eventuella skillnader ur ett genusperspektiv upptäckas. 

Storstadsbor är vana vid ett stort utbud och upplever omkring 2000-3000 budskap från 

mediebruset dagligen.21 Av förekommen anledning är det segmentet storstadsbor som 

deltar i undersökningen. 

 

I den andra studien granskas förpackningar tillhörandes hushållssortimentet. Mönster och 

klara differentieringar prisspannen emellan eftersöks och hushållsartiklar från de dyrare 

respektive billigare prisklasserna undersöks. Ett mellansegment tas inte i iakttagelse då 

det är generella antaganden gällande uppfattning rörande kvalitet för två ytterligheter, det 

vill säga ett lågpris- samt ett högprissegment, som undersöks. De valda produkterna 

återfinns i merparten av hushållsbutikerna i Stockholms city. Butikerna är Clas Ohlsson, 

Cervera, Nordiska Kompaniet, John Wall och Åhléns. Med Stockholms city menas de 

centrala delarna av Stockholms innerstad. Ungefärlig avgränsning är stadsdelen 

Norrmalm, söder om Olof Palmes gata, Brunkebergstunneln, David Bagares gata och 

längs Birger Jarlsgatan mot Nybroplan.  

  

Slutligen jämförs resultatet från den första studien, rörande konsumenternas generella 

uppfattning gällande lyx, med produkterna från den andra studien. I denna jämförelse tas 

hänsyn till den tidigare insamlade data samt de valda teorierna och tidigare studierna. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 Cullen, S. och Stembridge, B. (2011) “Convenience vs. Conscience – Food Packaging in the 21st 
Century”. http://www.packaging.org.nz/packaging_info/documents/FoodPackaginginthe21stCentury-
ThomsonReuters-2011.pdf. 15.05.2012 
21 Creamer, M. och Klaassen, A. (2007) “Caught in the clutter crossfire: your brand”, Advertising Age, Vol. 
78 Iss: 14, sid. 1 
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2.	  Teori	  
 

I följande kapitel behandlas utvalda teorier som först klargörs i innebörd för att sedan 

motiveras i relevans för uppsatsen. 

2.1.	  Former	  och	  färger	  i	  förpackningsdesign	  
Det finns tydliga förväntningar hos konsumenter rörande förpackningars utseende 

beroende på vilket segment produkten tillhör. Exempel på segment kan vara lyx-, mellan- 

eller budgetsegment. Vilket det aktuella segmentet är präglas av en positionsstrategi. 

Normer, som innefattar vilka signaler rörande utseende och budskap förpackningen bör 

använda sig av i det bestämda segmentet, bör med fördel tas hänsyn till för att motsvara 

konsumentens förväntningar. Hur signalerna bör te sig är med andra ord beroende på 

vilket segment förpackningen ifråga tillhör.  

 

Det finns olika produktpositionsstrategier där tydliga distinktioner mellan de olika 

strategiernas förpackningar finns. Dyrare produkter som främst riktar sig mot top-

segmentet, det vill säga produkter tillhörandes grupp 1 (se problemdiskussion), bör enligt 

konsumenter mestadels ha mörka och sobra färger, enkla former och typsnitt, användning 

av versaler samt avsaknad av bilder. Dessa faktorer i en förpackning är vad konsumenter 

uppfattar som mer exklusiva och en produkt som tillhör ett top-segment bör ha en 

förpackning som motsvarar den uppfattningen. Detta är till skillnad från produkter som 

anses vara mer lättillgängliga och ha billigare priser, det vill säga produkter tillhörandes 

grupp 2 (se problemdiskussion), där förpackningar för denna kategori ska ha ljusare 

färger och illustrationer eller bilder på till exempel människor som använder produkten 

eller som har anknytning till dess användningsområde. Det kan kopplas till att dessa 

förpackningar ska synas mer medan de förpackningarna som finns i top-segmentet ska 

vara mer anonyma och diskreta.22 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 Ampuero, O. och Vila, N. (2006) "Consumer perceptions of product packaging", Journal of Consumer 
Marketing, Vol. 23 Iss: 2, sid. 100 - 112 
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2.2.	  Kommunikativa	  normer	  för	  förpackningsdesign	  
Utöver de tidigare nämna normer gällande former och färger inom förpackningsdesign 

finns det även mer kommunikativa normer som en god förpackning bör följa för att öka 

produktens konkurrenskraft och bidra till bättre kundrelationer.23 Dessa kommunikativa 

normer är: 

 

Sanningsenlighet - Det finns en allmän skepsis hos konsumenter gentemot produkter som 

finns på marknaden. Denna skepsis rör i största grad kvaliteten som produkten påstås ha 

samt om den motsvarar vad den lovar i fråga om påverkan i både förpackning och 

reklam. Motsvaras inte produktens sända budskap vid användning skapar detta en 

missnöjd konsument. De olika budskapen kan till exempel vara att produktkvaliteten 

visar sig vara undermålig, att en produkt som marknadsförs som äkta svensk visar sig 

vara tillverkad i Kina eller om produktens förpackning är väldigt stor medan produkten i 

sig är väldigt liten. Dessa är olika faktorer som förpackningsdesignen måste vara sann 

med. Inträffar olika scenarier som visar att påverkan inte överensstämmer med 

verkligheten skapas en stark misstro gentemot varumärket. En produkt som däremot 

motsvarar påverkan via förpackningsdesign leder till nöjdare konsumenter. Uppstår detta 

scenario vid flera tillfällen bildar konsumenten en väldigt god syn på varumärket vilket 

leder till en stor kundlojalitet och vidare att varumärkets namn eller symbol direkt 

associeras till en kvalitetsmässigt god produkt. 

 

Uppriktighet - Det finns, utöver att produkten ska vara sanningsenlig, en önskan hos 

konsumenter att förpackningen är uppriktig. Detta berör liknande principer som 

sanningsenliga normer, bland annat att förpackningen inte ska vara mycket större än 

produkten. Andra kriterier rörande en uppriktig förpackning är att en eventuell bild på 

varan ska likna den reella produkten. I en situation där förpackningen och dess budskap 

inte motsvaras, mynnar detta ut till missnöje och konsumenten blir mer benägen att byta 

varumärke, vilket leder till lägre kundlojalitet.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 Underwood, R.L. och Ozanne, J. (1998) “Is your package an effective communicator? A normative 
framework for increasing the communicative competence of packaging”, Journal of Marketing 
Communications, Vol. 4, Iss: 4, sid. 207-220  
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Begriplighet - En förpackning måste vara begriplig och lättförstådd. Är förpackningen för 

komplicerad leder det till en irritation hos konsumenten. Den bör dessutom vara begriplig 

i den mening att den inte ska vara skrymmande då detta kan uppfattas negativt. Är 

förpackningen för stor eller om produkten inte tydligt kan ses, riskeras detta att uppfattas 

som att förpackningen döljer något och den blir på så sätt obegriplig för konsumenten. En 

obegriplig förpackning sorteras automatiskt bort av konsumenten och blir därför 

konkurrensmässigt svagare. Motsvarande är en enkel och beskrivande förpackning som 

tydligt visar dess innehåll, vilket ur begriplighetssynpunkt är att föredra. 

 

Legitimitet - Den legitima normen innebär främst att varumärket aktivt måste göra sig 

medveten om vilken marknad som de agerar på, samt i vilket kontext produkten kommer 

att användas. Ett exempel på bruten legitimitet är saxförpackningar i hårdplast som 

kräver en sax eller dylikt redskap för att kunna öppnas. Det har vid ett sådant scenario 

ingen egentlig betydelse hur nöjd konsumenten är med enbart produkten i fråga. En 

produkt vars förpackning inte är genomarbetad gällande legitimitet och kontext leder till 

en stor irritation hos konsumenten, vilket ger en sämre syn på varumärket. Legitimitet 

kring förpackningar kan även innefatta informationen som ges. Säljer varumärket 

generella husgerådsartiklar och på förpackningen visar hur dessa ska användas, kan detta 

uppfattas som övertydligt och onödigt. Detta bidrar till en negativ känsla av produkten 

och varumärket, vilket leder till en svagare konkurrensfördel. En förpackning med god 

legitimitet är de som skiljer sig från andra förpackningar i butiken. Det kan exempelvis 

vara att de är enkla att använda eller att förpackningen tydligt visar väsentlig information. 

Den mest legitima produkten är med andra ord oftast den som är mest praktisk och 

funktionell. 

2.3.	  Varumärkeskapital	  	  
Ett viktigt steg för varumärken i att stärka sin konkurrenskraft är att bygga upp ett starkt 

varumärkeskapital.24 Varumärkeskapital innefattar varumärkets totala värde och hur detta 

påverkar konsumenters syn, både gällande varumärket och dess produkter. Det bygger på 

flertalet faktorer, vilka är: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24 Aaker, D.A. och McLoughlin, D. (2007) Strategic Market Management: European edition 



	   15	  

Varumärkeskännedom – Detta innefattar hur väl konsumenter känner till varumärket. 

Kännedomen kan vara att enbart kunna namnet eller att känna igen det på till exempel en 

förpackning. Om konsumenten känner till varumärket ger detta en starkare anledning för 

hen att köpa deras produkter. Konsumentens kännedom om varumärket ger även 

möjlighet för kundrelationer mellan varumärke och konsument. 

 

Förväntad kvalitet - Som tidigare nämnt är kvalitet väldigt svårt att definiera men är ändå 

ett avgörande attribut i hur produkten uppskattas av konsumenter. Kvalitet kan definieras 

som den förväntade upplevelsen och värdet på produkten. Med ett högt pris förväntas 

produkten ha en högre kvalitet, då konsumenten förväntar sig att få tillbaka investeringen 

i form av värdefaktorer. 

 

Varumärkesassociationer - Vilka saker eller händelser konsumenter associerar till 

varumärket är också betydande för ett starkare varumärkeskapital. Många olika attribut, 

såsom design, symboler och/eller slogans, bidrar till att konsumenten får en positiv 

relation till varumärket. Samtidigt skapar attributen en högre kännedom om varumärket 

ifråga.  

 

Varumärkeslojalitet – Lojalitet innefattar hur villiga konsumenter är att köpa varumärkets 

produkter igen. Detta är en otroligt viktig faktor för alla varumärken, då lojala 

konsumenter fortsätter att köpa deras produkter för en överskådlig framtid. 

Varumärkeslojalitet ger också en fördel i word-of-mouth-spridning konsumenter emellan 

och sänker kostnader för påverkan och reklam då varumärket redan har en stark kundbas. 

 

För att bygga ett starkt varumärkeskapital krävs det att varumärket är konsekvent, 

modernt och har rätt positionsstrategi. Exempel på detta är om produktförpackningarna 

sänder rätt signaler, om de är konsekventa i förpackningsdesignen och om de har 

symboler eller namn som är lätta att känna igen och komma ihåg.   
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2.4.	  Sammanfattning	  och	  relevans	  av	  teorier	  
Med ett ständigt växande utbud av produkter och nya kanaler för påverkan gentemot 

konsumenter blir förpackningsdesign en allt viktigare process för varumärken. Det är 

under köpbeslutet vid butikshyllorna som den sista chansen att övertyga konsumenter att 

välja en produkt finns. Förpackningsdesign är dessutom en exceptionellt bra 

kommunikatör vad det gäller varumärkens image, symboler och kärnvärden, vilket även 

kan skapa en starkare konkurrenskraft gentemot konkurrenter. Via produktens utformning 

skapas nya relationer mellan varumärket och konsumenter. Det är av dessa anledningar 

essentiellt att utforma en förpackning som kan motsvara de strategier och mål som 

varumärket har för att skapa konkurrenskraft samt för att differentiera sig gentemot 

konkurrenter. 

 

Det finns diverse normativa föreställningar gällande konsumenters syn rörande vilka 

färger, former och typografier förpackningsdesign bör ha beroende på produktens 

prisstrategi. Dessa normer är något som bör finnas i åtanke vid utformning av 

förpackningsdesign. I uppsatsens konsumentundersökning ska författarna se hur väl dessa 

normer stämmer överens med svenska konsumenters syn på förpackningar, med fokus på 

jämförelse mellan billigt och exklusivt. Detta kommer även ligga till grund när 

författarna gör den andra undersökningen, kategorisering av produkter, för att se hur väl 

varumärken tar till vara på dessa normer samt hur de kommunicerar konsumenters 

förväntningar på vad som är billigt och exklusivt. Med anledning av detta är former och 

färger i förpackningsdesign av stor relevans för uppsatsen. 

 

Det finns utöver dessa rent utseendemässiga normer även kommunikativa normer 

gällande förpackningsdesign. Dessa berör hur sann förpackningen bör vara mot 

konsumenter för att öka i konkurrenskraft och differentiering gentemot konkurrenter. De 

olika normerna är att förpackningen både grafiskt, funktionellt och informativt måste vara 

sann, uppriktig, begriplig och legitim. Uppfyller inte förpackningen dessa kriterier 

försämras konsumenters syn på både produkt och varumärke. Uppfyller däremot 

förpackningen dessa kriterier skapas stora konkurrenskrafter, vilket leder till ökad 

försäljning och starkare kundrelationer. I denna uppsats kategoriseringsstudie kommer 
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författarna att använda sig av teorier kring kommunikativa normer rörande 

förpackningsdesign, detta främst för att se om de förpackningar som undersöks följer de 

olika normerna samt hur väl de gör det.  

 

Varumärken bygger över tid upp ett varumärkeskapital vilket är avgörande för 

konsumenters syn på dem. Dessa är bland annat varumärkeskännedom, förväntad kvalitet 

på produkter, varumärkesassociationer samt varumärkeslojalitet. Ett starkt 

varumärkeskapital sänker kostnaderna för påverkan medan det höjer intäkterna genom 

försäljning, vilket skapar en större kundbas. Det är med andra ord av stor betydelse för 

varumärken att ha detta i åtanke när diverse strategier utarbetas. Förutom produkter av 

hög kvalitet och ett välkänt varumärkesnamn bidrar god förpackningsdesign även till ett 

starkare varumärkeskapital. Genom att använda sig av en konsekvent utformning på 

förpackningar, typografi, symboler och former blir varumärket mer pålitligt ur 

konsumenters synvinkel vilket leder till en starkare konkurrenskraft. I denna uppsats blir 

detta en väsentlig del av analysen samt kategorisering av förpackningar. Teorin gällande 

varumärkeskapital är därav av stor vikt för uppsatsen då författarna undersöker hur väl 

varumärken hur konsekvent varumärken arbetar med färger, former, symboler och 

typsnitt på deras förpackningar.  
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3.	  Metod	  
 

I detta kapitel behandlas det valda tillvägagångssättet för datainsamling i empirin. Två 

metoder klargörs för att sedan behandlas i ett metodkritikavsnitt. 

3.1.	  Konsumentundersökning	  
I den första av de två undersökningarna vänder sig författarna till konsumenterna. Dessa 

är ett urval på 100 respondenter där hälften, det vill säga 50 stycken, är kvinnor och 

resterande del män. Hälften av respondenterna, 50 stycken, befinner sig i Stockholms 

innerstad (se Avgränsning 1.5). Samtliga av dessa respondenter är tillfrågade på gatan 

och är i åldrarna 30-80 år. Resterande del, 50 stycken, är studenter på Södertörns 

Högskola. Dessa sitter samtliga under mer lugna förhållanden i skolans bibliotek och har 

god tid på sig att begrunda undersökningens frågor. De är i en ålder mellan 18 och 30 år. 

Dessa medvetna geografiska val är gjorda för att uppnå den önskade åldersintervallen och 

i en strävan att få en så bred urvalsgrupp som möjligt.  

 

I undersökningen får respondenten göra ett val mellan två produkter. Produkterna är 

jämförbara med varandra då de tillhör samma produktkategori. Förpackningen, som 

produkten ligger i, kommer respondenten att se tryckt på ett papper i A4-format. 

Respondenten blir sedan tillbedd att gissa vilken av de två utvalda produkterna som 

denna anser vara dyrast. Efter avlagt svar ges en följdfråga till varför denna tror sig ha 

den uppfattning som hen har. För att underlätta sammanställningen har författarna 

begränsat svarsalternativen till ett antal områden som berör förpackningens utseende. 

Den svarande har möjlighet att ange flera av alternativen som svar. Den bakomliggande 

anledningen till uppfattningen gällande den dyrare förpackningen respektive den billigare 

eftersöks och därför blir respondenten tillfrågad att besvara detta. När frågor gällande de 

två första produkterna är besvarade går undersökningen vidare med två nya produkter. 

Sammanlagt är det tio förpackningar som jämförs om fem par.  

 

De attribut som kan anges som avgörande för den billigare produkten är typsnitt, färg, 

form, bild och antal moment. Samma attribut finns gällande den dyrare. Anger 

respondenten en anledning som inte hör till de angivna förslagen förs detta in under 
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övrigt. Efter angivet attribut efterfrågas även en motivering till valet. Anger respondenten 

typsnitt som attribut motiveras detta med till exempel “upplevs som barnsligt” eller 

“känns diskret”. Respondenten får själv aldrig se undersökningsunderlaget utan detta är 

något som författarna fyller i medan respondenten i fråga uppmanas att tänka och svara så 

fritt som möjligt utan påverkan av de olika svarsalternativen. Undersökningen är med 

andra ord att likna med en intervju av kvalitativ karaktär. Den insamlade datan 

konkretiseras sedan genom att i största möjliga mån kategoriseras och noteras i 

undersökningsunderlaget som kvantitativ data. Underlaget är ett hjälpmedel för att 

underlätta grupperingen av svarsalternativen, vilket underlättar den kommande 

sammanställningen. 

 

Förutom de olika attributen kommer även respondentens kön samt ålder att 

dokumenteras. Detta är för att kunna uppmärksamma eventuella likheter och skillnader 

de olika responsgrupperna emellan. För att underlätta insamlingen av data döps samtliga 

produkter. Förpackningar i produktpar 1 benämns 1.1 och 1.2, produktpar 2 benämns 2.1 

och 2.2 och så vidare. Författarna kommer även kunna se eventuella skillnader 

produktkategorierna emellan. 

 

De produktkategorier som valts ut i denna undersökning är knivar, salladsbestick och 

korkskruvar. (För undersökningsunderlag se bilaga 1, för bildarken se bilaga 2) Val av 

produkter har gjorts genom besök i butiker i Stockholms city där produkter tillhörandes 

varsin kategori och prissegment har valts ut. 

3.2.	  Kategoriseringsstudie	  
Efter insamlad data från ovanstående undersökning kommer en utvärdering av tio 

förpackningar utföras. De valda produkterna återfinns i de flesta butikerna inom husgeråd 

i Stockholms city. Butikerna är Åhléns, Nordiska Kompaniet, Cervera, John Wall samt 

Clas Ohlson. Anledningen till denna utvärdering är att få större insikt i hur företag, i 

praktiken, arbetar med förpackningsdesign och prisdifferentiering. Sortimentet författarna 

har valt att fokusera på är hushållsartiklar. I utvärderingen ska författarna kategorisera 

fem olika förpackningar från marknadens billigare sortiment rörande hushållsartiklar 
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samt fem olika förpackningar från marknadens dyrare sortiment. Utvärderingen görs 

utifrån olika attribut. (För undersökningsunderlag se bilaga 3, för bildarken se bilaga 4) 

 

Dessa attribut är: 

Typsnitt - kursiv/fet/normal, versaler/gemener/versaler och gemener, samt storlek på 

textblock i förhållande till förpackningens framsida. 

Färg - kulör, mörk/ljus 

Form på förpackningen - Rundad/Kvadratisk/Rektangulär 

Bild - Om det finns, Verklig/Tecknad 

Exponering av produkt - Om det görs, Reell/bild 

Antal moment 

 

På undersökningsunderlaget ges exempel på vardera attribut så inga tvetydigheter 

uppstår. Med antal moment menas antalet block den grafiska formgivningen består av. 

Ett moment kan vara ett textblock, det vill säga ett block med text som antingen är 

förklarande eller beskrivande för produkten, en bild, verklig eller illustrerad som 

produktexponering eller för att förmedla en känsla. Exempel på bild kan vara motiv av 

människor, frukter eller en logotyp, i grafisk form eller i text. Illustrering av hur 

författarna räknar dessa moment: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2	  Moment	   4	  Moment	  
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Följande produkter som kommer ingå i undersökningen är matbestick, salladsbestick, 

knivar och korkskruvar. En produkt från vardera produkt- och priskategori kommer 

undersökas. Utifrån den berörda produkten bestäms prisgränserna för vad som klassas 

som en produkt med ett lågt pris respektive ett högt pris. Prisindelningen har skett efter 

besök i butiker i Stockholms city då en iakttagelse av prissättningen har gjorts. 

Uppskattningsvis 10 % av produkterna tillhörde lågpris-segmentet medan 10 % tillhörde 

högpris-segmentet. Utifrån denna iakttagelse gjordes följande indelning: 

 

Produkt  Lågpris Högt pris 

Kniv   0-250 SEK. 1000< 

Salladsbestick  0-250 SEK. 600< 

Korkskruv  0-200 SEK. 350< 

Bestick 24-set  0-1300 SEK. 1900< 

 

Författarna har valt att fokusera på ytterligheterna lågpris och högt pris för att på ett så 

tydligt sätt som möjligt kunna urskilja skillnader segmenten emellan. Prisgränserna är en 

uppskattning och gränserna mellan ytterligheterna och ett mellansegment kan vara 

diffusa. För att på ett så tydligt sätt som möjligt kunna urskilja två segment som 

prismässigt markant skiljer sig från varandra har författarna valt att inte ta hänsyn till ett 

mellansegment och har av den anledningen enbart fokuserat på ytterligheterna. 

 

De produkter som ställts mot varandra är samtliga jämnställda. Med detta menas att det är 

samma sorts knivar som jämförts med samma ändamål, det är manuella korkskruvar som 

jämförts utan elektroniska finesser, och bestickseten har båda varit 24-set innehållandes 

bestick i rostfritt stål. Varje produktpar har samma användningsområde, finesser och är 

av samma sort. Det som skiljer dem är prissättningen, förpackningen och produkternas 

designade yttre. 

 

Utifrån ovanstående kategorisering kommer sedan en utvärdering och jämförelse av de 

olika förpackningarna kunna genomföras, detta med den sammanställda datan från 

konsumentundersökningen som grund. Förpackningarnas attribut och prissättning jämförs 
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med den insamlade datan från konsumentundersökningen för att se hur väl 

förpackningarna legitimerar sitt höga respektive låga pris. Stämmer kategoriseringen 

överens med konsumenternas uppfattning gällande lyx eller budget är priset legitimt. 

3.3.	  Metodkritik	  
Det finns en uppenbar risk med att författarna har valt de bilder och bildpar som används 

i konsumentundersökningen. Även om strävan är att bilderna ska vara representativa för 

en billig respektive en dyrare produkt spelar alltid författarnas förutfattade meningar 

omedvetet en viss roll. Likaså gäller för undersökningsunderlaget där konsumentens svar 

till största mån ska grupperas. Vid grupperingen finns en risk för att författarnas 

personliga uppfattning återigen spelar in. Detta riskerar att påverka resultatet negativt då 

utslaget kan komma att påverkas till den grad att det inte återspeglar legitima antaganden. 

 

Populationen är till antalet 100 för att kunna ge en så sann bild som möjligt av 

konsumenters uppfattning. Då urvalet inte skett slumpmässigt och samtliga tillfrågade 

befinner sig i Stockholm, medför detta risken att resultatet inte kommer återspegla den 

verkliga uppfattningen hos konsumenter. Författarna har gjort ett så kallat 

bekvämlighetsurval vilket riskerar att spegla resultatet. Fördelen med detta urval är att 

sannolikheten för att samtliga tillfrågade svarar är hög. 

 

Under kategoriseringsstudien kommer författarna begränsa sig till bestämda områden 

gällande värdering av förpackningsdesignen. Detta förbiser eventuella övriga faktorer 

som påverkar uppfattningen gällande en produkts förpackning. De valda produkterna 

riskerar att inte återspegla merparten av produkter i samma prissegment på marknaden, 

då valen saknar vetenskapligt stöd och därmed inte legitimeras. 
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4.	  Empiri	  och	  resultat	  
 

Nedan redovisas en sammanställning av den insamlade datan från de två studierna. 

Varje studie redovisas för sig. 

4.1.	  Sammanställning	  från	  konsumentundersökningen	  
 

En summering rörande var bilds resultat för att sedan i ett sammanfattande stycke 

redovisa det sammanlagda resultatet över samtliga bilder. 

4.1.1.	  Produktpar	  1	  
Bild 1.1 

Majoriteten (21 av 56) ansåg att denna såg ut att ha ett 

högre pris på grund av bilden. Den egentliga faktorn var 

inte bilden utan motivet, det vill säga designen på 

salladsbesticken som kändes exklusiva och påkostade. 

Sammanlagt ansåg 56 % av respondenterna att denna 

förpackning såg dyrast ut. 

 

Bild 1.2 

 Merparten (18 av 44) av de tillfrågade ansåg att denna 

förpacknings stilrenhet var avgörande för dess exklusiva 

utseende. Tätt efter antal moment låg färgen som 

anledning. Värden som “hemlighetsfull” och 

“intetsägande” nämndes som stärkande attribut i fråga om 

exklusivitet. 44 % av respondenterna ansåg att denna 

förpackning var den av de två som såg ut att kosta mest. 

	  

	  

	  
	  

Produktpar 1

Produktpar 1
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4.1.2.	  Produktpar	  2	  
Bild 2.1 

 Hela 71 % ansåg att denna förpackning såg ut att vara det 

dyraste alternativet. Tydlig majoritet av dessa ansåg att 

stämpeln i form av en krona hade en stor påverkan och 

även den grafiskt utformade bilden spelade en betydande 

roll. 

 

 

 Bild 2.2 

Enbart 29 % ansåg att denna förpackning såg mest exklusiv 

ut. Den främsta anledningen till detta var bilden på de 

designade salladsbesticken. Den bakomliggande 

anledningen var med andra ord inte bilden utan bestickens 

formgivning. 

	  

4.1.3.	  Produktpar	  3	  
    Bild 3.1 

 Merparten (58 %) ansåg att denna förpackning såg ut att 

kosta mest. Detta bildpar var dock det svåraste för 

respondenterna att ta ställning till då majoriteten vid ett 

första intryck ansåg att båda alternativen såg billiga ut. 

Därav svarade hela 72 % att de inte kunde svara på vilken 

den avgörande faktorn till beslutet var. Vad som talade 

emot denna förpackning var illustrationen i form av en 

bruksanvisning, vilket fick förpackningen att likna “något 

man köper på IKEA” och med andra ord inte kostade så 

mycket. Även det höga antalet moment fick denna 

förpackning att upplevas billig. 

 

 

Produktpar 2

Produktpar 2

Produktpar 3
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Bild 3.2 

42 % av respondenterna valde denna förpackning som den 

dyraste. Tillskillnad från bild 3.1, där 81 % inte kände till 

anledningen, kunde dryga fjärdedelen av de som valde 

denna förpackning motivera sitt val. Den främsta 

anledningen var den grafiska bilden som syns till höger på 

förpackningen. Vad som däremot påverkade att den kändes 

billig var framförallt att den kändes plastig då hela 

förpackningen var inplastad. 

4.1.4.	  Produktpar	  4	  
           Bild 4.1 

21 % ansåg att denna förpackning såg ut att vara den 

dyraste. Anledningen till detta kände dock merparten inte 

till. Vissa nämnde att knivens utformning såg dyr ut. Vad 

som talade för att det var en billigare förpackning var 

benämningen “Allround”. Merparten påpekade att de 

efterfrågade olika knivar för olika ändamål och att en kniv 

för allt inte var en trovärdig kvalitetsprodukt. 

 

            Bild 4.2 

Hela 79 % ansåg att denna förpackning såg ut att kosta 

mest. 55 av 79 ansåg att anledningen till detta var de få 

moment som fanns på förpackningen, det vill säga att den 

var stilren. Även den svarta färgen förstärkte känslan av 

exklusivitet. Ord som “hemlighetsfull” och “diskret” stärkte 

känslan av lyx. Flertalet respondenter valde denna 

förpackning på grund av varumärkeskännedom. De kände 

igen varumärket och visste att företaget erbjuder exklusiva 

knivar. 

 

 

Produktpar 3

Produktpar 4

Produktpar 4
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4.1.5.	  Produktpar	  5	  
           Bild 5.1 

32 % ansåg att denna förpackning såg mer exklusiv ut. Den 

dominerande anledningen (20 av 32) var den blå färgen.  

Den “kändes Designtorget”, och adjektiv som nytt och 

modernt stärkte den exklusiva känslan. Den blå färgen hade 

dock även motsatt effekt, detta på merparten av de 

tillfrågade. 22 % svarade att färgen bidrog till att kniven 

såg plastig ut, vilket drog ner exklusiviteten markant. 

 

     Bild 5.2 

68 % av respondenterna upplevde denna förpackning som 

dyrare. Merparten av dessa (dryga 40 %) ansåg att 

Schweiz-märket var avgörande i denna uppfattning. 

Schweiz-flaggan sågs som ett riktmärke för kvalitet och 

exklusivitet. 

4.1.6	  Det	  sammanlagda	  resultatet	  sett	  över	  samtliga	  bilder	  

 
KVINNA MAN Totalt 

Typsnitt 11 10 21 
Färg 53 36 89 
Form 2   2 
Bild 53 58 111 
Antal Moment 31 30 61 
Vet ej 100 116 216 

 
250 250 500 

 

 

Den markant största anledningen till att en förpackning ansågs kosta mer än en annan var 

bilden. I dessa fall var bilden utformad på något av följande fem sätt: 

 

-Grafiskt framställd på “ett genomarbetat och designat sätt”.  

-Bilden kunde också vara ett fotografi av produkten som ansågs vara stilfull med ett 

väldesignat yttre.  

-En stämpelliknande bild i form av en krona, Kunglig Hovleverantör, hade en avgörande 

Produktpar 5

Produktpar 5
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betydelse i hur förpackningen upplevdes då detta höjde den förväntade kvaliteten och 

stärkte känslan av exklusivitet. 

-En symbol i form av en schweizisk flagga höjde, liksom emblemet, den förväntade 

kvaliteten och stärkte känslan av exklusivitet. Detta på grund av de goda associationer 

gällande kvalitet och kunskap som flaggan medförde.  

-Bilden är i form av en välkänd logotyp. Varumärkeskännedom höjer förtroendet. Har 

varumärket profilerat sig som exklusivt höjer detta också den förväntade kvaliteten och 

exklusiviteten. 
 

Förutom bild var även färgen på förpackningen av stor betydelse. En mörk, enfärgad 

förpackning som var svart eller röd signalerade lyx och skvallrade om ett högre pris. 

Antal moment visade sig ha betydelse i de fall där förpackningarna var väldigt 

sparsamma och diskreta. Adjektiv som hemlighetsfull och intetsägande stärkte dessa 

förpackningars känsla av en dyrare prislapp. 

 

 
KVINNA MAN Totalt 

Typsnitt 1 2 3 
Färg 9 15 24 
Form   1 1 
Bild 15 10 25 
Antal Moment 8 9 17 

 
33 37 70 

 

Anledningar till de val som gjordes gällande de billigare produkterna var däremot färre. 

Enbart 70 av de 500 val som gjordes (100 respondenter á 5 val) motiverades. I de fall då 

motivering saknades kände respondenten att denne inte visste anledningen i fråga, eller 

att förpackningen ansågs billigare på grund av att den andra produkten såg dyrare ut. 

Majoriteten av de anledningar som angavs var dock bild och färg. Denna bild skiljde sig 

dock från attributet bild gällande de produkter som såg dyrare ut. Bilder som drog ner 

helhetsintrycket och därmed fick förpackningen att se billigare ut var följande: 
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-Mindre tilltalande logotyper.  

-Bilden var i form av tecknad bruksanvisning rörande hur produkten ifråga kan användas.  

-Bilder på frukter eller liknande som illustrerar vad produkten i fråga kan användas till 

ansågs också bidra till att förpackningen såg billigare ut.  

 

Färgen på produkt 5.1 retade många respondenter. En gäll färg bidrog till att produkten 

upplevdes som billigare. Även ett högt antal moment var avgörande i detta avseende. 

 

Inga markanta skillnader rörande bidragande orsaker noterades könen emellan, varken för 

billig eller dyrare produkt. 

4.2.	  Sammanställning	  från	  kategoriseringsstudien	  
 

Presentation av sammanställningen från studien med hjälp av en tabell för att sedan 

klargöra de likheter och skillnader kategorierna emellan. 

 

 

 
 

 
 

Kategori 
Billig 

Kategori 
Dyr 

knivar 
   

 
Namn Bread Knife Mac 

 
Pris 99 SEK. 1375 SEK. 

 
Typsnitt Normal, V&g Normal, - 

 
Stlk text <1/4 <1/4 

 
Färg, L/M Blå, Ljus Svart, Mörk 

 
Form Rektangulär Rektangulär 

 
Bild Ja, verklig x 

 
Exponering Ja, reell x 

 
Antal moment 4 2 

    
 

Namn Allround Knife Global 

 
Pris 49 SEK. 1400 SEK. 

 
Typsnitt Normal, V Fet, V 

 
Stlk text <1/4 <1/4 

 
Färg, L/M Vit, Ljus Svart, Mörk 

 
Form Rektangulär Rektangulär 

 
Bild Ja, verklig x 

 
Exponering Ja, bild x 

 
Antal moment 2 2 

 
   



	   29	  

salladsbestick 

 
Namn Anders Petter KLONG 

 
Pris 99 SEK. 750 SEK. 

 
Typsnitt Normal, V&g Normal, V 

 
Stlk text <1/4 <1/4 

 
Färg, L/M Vit, Ljus Röd, Mörk 

 
Form Rektangulär Rektangulär 

 
Bild x x 

 
Exponering Ja, bild x 

 
Antal moment 4 1 

korkskruvar 
   

 
Namn Xtend 

Georg 
Jensen 

 
Pris 179 SEK. 399 SEK. 

 
Typsnitt Normal, V&g Normal, V 

 
Stlk text <1/3 <1/4 

 
Färg, L/M Vit, Ljus Grå, Mörk 

 
Form Rektangulär Rektangulär 

 
Bild Ja, animerad x 

 
Exponering Ja, reell Ja, reell 

 
Antal moment 5 3 

bestick 24-set 
   

 
Namn WMF Robert Welch 

 
Pris 1299 SEK. 1900 SEK. 

 
Typsnitt Normal, V&g Normal, - 

 
Stlk text <1/4 <1/4 

 
Färg, L/M Vit, Ljus Svart, Mörk 

 
Form Rektangulär Kvadrat 

 
Bild x x 

 
Exponering Ja, bild Ja, bild 

 
Antal moment 4 2 

 

Generellt för produkter tillhörandes den billigare kategorin är flertalet attribut som är 

genomgående på förpackningarna. I nästan samtliga fall (4/5) används både versaler och 

gemener. Färgen på förpackningen är genomgående ljus och allt som oftast vit (4/5). 

Produkten exponeras i samtliga fall, detta i form av en bild (3/5) eller så är förpackningen 

är utformad på så vis så produkten syns (2/5). Antal moment på förpackningarna är 

relativt högt. 

 

Produkter tillhörandes den dyrare kategorin skiljer sig märkvärt från den billigare. Endel 

används versaler (3/5) och i annat fall kinesiska tecken eller ett egendesignat typsnitt i 

form av en logotyp. Färgerna på förpackningarna är genomgående mörka (5/5) och färger 
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som svart, grått och rött används, där svart är det mest frekventa (3/5). Samtliga 

förpackningar saknar bild och antalet moment är lågt. I ett fall uppnås tre moment medan 

det i de resterande enbart finns ett eller två. 
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5.	  Analys	  
 

Ett analyserande avsnitt där studierna först analyseras var och en för sig för att sedan 

jämföras. Som grund till analysen ligger de tidigare nämnda teorierna från kapitel 2. 

5.1.	  Analys	  av	  konsumentundersökningen	  	  

5.1.1.	  Produktpar	  1	  
För produktpar 1 valde 56 % av respondenterna produkt 1.1, salladsbestick av WMF. 

37,5 % av dessa motiverade valet med bilden på produkten. Förpackningen som ansågs 

mest exklusiv innehåller både fler moment, produktexponering, bilder samt vit bakgrund. 

Det andra alternativet visade en förpackning av salladsbestick från KLONG, vilken hade 

mörkröd bakgrund och ett moment i form av en logotyp. KLONG valdes av resterande 46 

%. 40,9 % av dessa valde förpackningen för antalet moment och 29,5  motiverade valet 

med den röda färgen. Enligt ramarna för teorin ”färger och former för förpackningar” 

bör KLONGs förpackning ansetts mer exklusiv av konsumenterna med tanke på antal 

moment och dess färg. WMFs förpackning stämmer väl överens med den normativa 

föreställningen att en produkt i ett billigare segment ska vara ljus samt illustrera något 

övrigt än produktexponering. Förpackningen är väl genomförd för det billigare segmentet 

men anses ändå som en exklusivare produkt än KLONGs. Anledningen till att WMFs 

produkt valdes av fler var det stora antalet som lockades av produktexponeringen. 

Förpackningen blir mer kommunikativt sanningsenlig än den förpackning som inte 

exponerar produkten. Det finns fördelar med både produktexponering och avsaknad av 

den. Den exponerade kan locka konsumenter till köp genom att vara tydlig och ärlig, 

medan den förpackning som inte exponerar produkten ses som mer hemlig och väcker 

nyfikenhet. Ytterligare en motivering till varför produkt 1.1 föredrogs är att produkt 1.2, 

KLONG, kan ses som svårbegriplig. Förpackningen blir för hemlighetsfull för 

konsumenter att förstå i och med att den inte visar vad för sorts produkt det är. 

5.1.2.	  Produktpar	  2	  
I produktpar 2 uppfattades 2.1, salladsbestick från Gense, som mer exklusiv av 71 % av 

respondenterna. Den vanligaste anledningen för detta val var den grafiska 

produktexponeringen samt emblemet för Kunglig Hovleverantör. Emblemet gav en tydlig 

påverkan då detta automatiskt likställdes med en exklusiv produkt. I jämförelse mellan 
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Genses produktförpackning och det alternativ som av konsumenter ansågs vara billigare, 

salladsbestick av Anders Petter, stämmer normerna för färger och former väl in. Produkt 

2.1 som ansågs vara mer exklusiv har mörkare färg, en grafisk produktexponering istället 

för en verklig bild samt färre moment. I kontrast till detta var Anders Petters förpackning 

vit med gröna detaljer, hade en riktig produktbild och flertalet moment såsom en bård, 

logotyp samt produktnamn. Utifrån de kommunikativa normerna skiljer sig dessa 

förpackningar inte märkvärt från varandra. Båda är sanna, legitima, uppriktiga och 

begripliga då förpackningarna är utav liknande storlek, båda är tydliga med vad för 

produkt det är, och båda visar tydligt namn och logotyp. Resultatet av jämförelsen mellan 

dessa betonar hur stor konkurrenskraft det ger att ha en välarbetad, genomtänkt och 

utförd strategi vad gäller designspråk rörande förpackningar.  

5.1.3.	  Produktpar	  3	  
I produktpar 3 var produkterna relativt lika vad gäller deras förpackningsdesign. Trots 

detta ansåg 58 % att produkt 3.1, korkskruv från X.tend, var den produkten med ett högre 

pris. Anledning till valet saknades ofta då respondenter hade svårt att ge en motivering 

till detta. En anledning till varför så många valde X.tends produkt var dock att produkt 

3.2, korkskruv från Pulltex, var inplastad vilket gav ett billigare intryck. En del av 

respondenterna lockades även av mässingsdetaljer på X.tends produkt, en faktor som inte 

har med förpackningen att göra. De som angav Pulltexs produkt som dyrare ansåg 

däremot att X.tends förpackning gav ett billigare uttryck i och med det att den i princip är 

täckt av text och har en instruerande bild. Ingen av dessa förpackningar följer de normer 

rörande färger och former för förpackningsdesign inom ett exklusivare segment. Båda 

förpackningarna har faktorer som finns för ett billigare segment då båda har många 

moment, ljusa färger samt bilder på både instruktion, produkt och en sorts livsstilsbild. 

Kommunikativt sett är Pulltexs förpackning väl utförd. Vid motivering av den produkt 

som upplevdes billigare ansåg 18 av respondenterna att produkt 3.1 gav ett billigare 

intryck på grund av de många momenten samt instruktionsbilden. Detta tyder på att 

många av respondenterna anser att X.tend gjort för mycket i sin förpackningsdesign vad 

gäller legitimitet och begriplighet gentemot konsumenter. Produkt 3.1 kan inte heller ses 

som helt uppriktig och sanningsenlig då det på förpackningen står exklusiv teknik och 

design, vilket inte kan motiveras genom varesig priset - 179kr, designen - vilken är 
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väldigt ordinär för produktkategorin, eller känslan som den ger. Produkten är fastspänd 

med två ståltrådar. Förpackning med produkt ger ett billigt intryck vid kontakt. 

5.1.4.	  Produktpar	  4	  
Hela 79 % av respondenterna valde produkt 4.2, kökskniv från Global, som den dyrare. 

Det var även den produkt som i enkäten bäst följde de utseendemässiga normer för en 

exklusiv vara. Förpackningen är helt svart med ett moment, vilket är varumärkets logotyp 

och produktens namn. Den mörka färgen var motivering av val för närmare 33 % och de 

få momenten för 37 % av respondenterna. Detta visar att en mörk färg, föredragsvis svart, 

samt få moment på förpackningen ger ett väldigt exklusivt intryck, vilket stämmer 

överens med teorin ”färger och former inom förpackningsdesign”. Kommunikativt sett 

är denna förpackning, liksom produkt 1.2, hemlig och en av få förpackningar i 

konsumentundersökningen som saknar produktexponering. Den är trots detta sann mot 

konsumenten. Storleken stämmer väl överens med den faktiska produkten och den är 

även väldigt begriplig då produktens namn visas samtidigt som den inte blir övertydlig. 

21 % av respondenterna ansåg att produkt 4.1, Allround Knife, var mer exklusiv. Av de 

som motiverade valet var bilden den mest förekommande faktorn. Förpackningen är 

enkel med vit bakgrund med exponering av den svarta kniven och en distinkt bild på en 

lime, vilket får den att sticka ut. Det är den gröna bilden som fick respondenterna att välja 

denna förpackning då den ses som lite roligare än Globals alternativ. Förpackningen kan 

ge ett exklusivt uttryck men den rimmar väl med de normer gällande färger och former 

rörande produkter i ett billigare segment. Liksom WMFs förpackning i produktpar 1 är 

denna förpackning ljus, har produktexponering och en bild. Samtliga är faktorer som 

förknippas med en billigare produkt. Ur ett kommunikativt perspektiv är Allround Knife 

tydlig och sann mot konsumenten. 

5.1.5.	  Produktpar	  5	  
I det sista produktparet ansåg 68 % av respondenterna att produkt 5.2, kniv från 

Victorinox, var mer exklusiv. Hela 41 % av dessa motiverade valet med Victorinox 

logotyp som var tydligt synlig på förpackningen. Detta betyder inte att alla respondenter 

ansåg att förpackningen var mer exklusiv, utan snarare att de likställde symbolen med 

kvalitet och exklusivitet. I och med att produkten är riktat mot ett låg-/mellanprissegment 

är förpackningen god då den har en ljus silverfärg och tydlig produktexponering med ett 
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genomskinligt plastparti som tydligt visar produkten. Förpackningen fallerar dock 

rörande kommunikationen den sänder. Det finns ingen så kallad falsk påverkan i form av 

text, däremot är knivens spets är täckt av kartong och förpackningen är avsevärt mycket 

längre. Detta var något som uppmärksammades av flera respondenter. Det går med 

anledning av detta inte att säga att förpackningen är uppriktig eller sanningsenlig. Trots 

dessa brister ansågs Victorinox förpackning som mer exklusiv. Det andra alternativet, 

kniv från Pure Komachi, ansågs av 32 % vara den exklusivare produkten. Produkten är 

liksom Victorinox i ett låg-/mellanprissegment och förpackningen använder sig av väldigt 

starka färger. En blå produkt och gul förpackning. Då förpackningen är en genomskinlig 

hårdplastform blir produkten extra synlig. Detta förstärks av att produktens färg är starkt 

blå och är monterad på en bjärt gul yta. Förpackningen är, liksom den tidigare nämna, 

mycket längre än den faktiska produkten, men i och med att spetsen inte är täckt blir 

förpackningen ändå sanningsenlig. Den försöker inte dölja något vilket är känslan man 

får i fallet hos Victorinox. 62,5 %, (20/32), av de som ansåg att Pure Komachis produkt 

var mer exklusiv motiverade detta med färgerna som produkten och förpackningen har. 

Intressant är att det till antalet var fler (22/68) som valde bort kniven på grund av samma 

anledning. Detta produktpar var även det där det var en markant skillnad i valet ur ett 

genusperspektiv. Av respondenterna som valde Pure Komachi var 21 stycken kvinnor. 16 

av dessa valde produkten på grund av färgen medan enbart 4 av 11 män gjorde 

detsamma. 

5.1.6	  Sammanfattning	  för	  analys	  på	  konsumentundersökningen	  
Överlag stämde förpackningarna i konsumentundersökningen överens med de normer 

gällande formgivning och budskap inom området. Det fanns dock undantag, till exempel 

är Pulltex korkskruv positionerad i ett högre prissegment. Detta återspeglas däremot inte i 

förpackningsdesignen då den innehåller bilder utöver produktexponering, många olika 

moment samt många och ljusa färger. Ur ett kommunikativt perspektiv är X.tends 

korkskruv varken sanningsenlig eller uppriktig då produktens budskap är Exklusiv teknik 

och design, något som inte kan motiveras då produkten är i ett låg-/mellanprissegment 

och har en väldigt billig känsla vid användning. Den är inte heller fullständigt legitim då 

det finns en tydlig beskrivning på hur produkten ska användas, något som inte bör finnas 

på en generell produkt. Inte heller Victorinox kniv kan sägas vara begriplig eller 



	   35	  

sanningsenlig gentemot konsumenten då förpackningen är mycket större än produkten. 

Denna förpackning ger också en känsla av att gömma produkten då knivens spets döljs. 

 

De produkter som har valts av störst andel respondenter, salladsbestick från Gense, kniv 

från Global och kniv från Victorinox, är också de produkter respondenterna har haft störst 

varumärkeskännedom om och hög förväntad kvalitet på. Vad gäller Gense 

uppmärksammade många respondenter emblemet för Kunglig Hovleverantör, vilket höjer 

förväntningarna på produkten då detta anses som en kvalitetsstämpel. Globals kniv valdes 

till stor del av anledningen att förpackningen ger ett väldigt exklusivt intryck men även 

för att många respondenter kände till varumärket och därför likställde namnet till kvalitet 

och exklusivitet. Gällande det sista produktparet, i jämförelsen mellan Pure Komachi och 

Victorinox, motiverade många respondenter med att de kände igen Victorinox logotyp, 

ett emblem likt den Schweiziska flaggan. Även detta likställdes med kvalitet och 

exklusivitet.  

 

Utifrån de motiveringar som respondenterna gjort för sina val angående de exklusiva 

förpackningarna är bild den främsta. Bilden på förpackningen ansågs vara anledningen 

för totalt 22,5 % (111/500). Den näst mest förekommande motiveringen var färgen, 

vilken stod för sammanlagt 17,8 % (89/500). Detta betyder att konsumenter anser att bild 

på förpackningen och dess färg är de faktorer som mest påverkar ett exklusivt intryck. 

Samtidigt är det tydlig att formen på förpackningen nästan helt saknar betydelse då enbart 

0,4 %, (2/500), angav det som motivering. Inte heller typsnittet är av större vikt. 4,2 % 

(21/500), angav att det var faktorn till att förpackningen upplevdes mer exklusiv.  

 

Gällande undersökningens tre dyraste produkter, salladsbestick från KLONG, 

salladsbestick från Gense och kniv från Global, är förpackningarna ett viktigt moment 

genom de respektive produktlinjerna. Alla tre varumärkena har en tydlig och enhetlig 

utformning av sina produkter som alla följer de olika nämnda normativa riktlinjer som 

finns. Detta i kombination med en, överlag, god varumärkeskännedom från konsumenter, 

är faktorer som gör att dessa varumärken har ett högt varumärkeskapital och en hög 

förväntad kvalitet på deras olika produkter.  
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5.2.	  Analys	  av	  kategoriseringsstudien	  

5.2.1.	  Produktpar	  1	  
Produkt 1.1 i detta produktpar, brödkniv från Ergonomi, stämmer till stor del överens 

med förväntningar på en produkt i ett lågprissegment. Det finns en beskrivande bild på 

produkten samtidigt som den exponeras genom den genomskinliga plasten. Färgen är 

dock avvikande, med en mörkblå bakgrund bryter förpackningen vad som förväntas av 

den då en produktförpackning i detta segment bör vara ljus och föredragsvis vit. Produkt 

1.2, kökskniv från MAC, har en tydlig inriktning mot ett så kallat top-segment. Detta 

märks inte bara på prissättning och produkt utan även i utformningen av förpackningen. 

Den är robust och täckt av skinnliknande textur helt i svart. Förutom varumärkets logotyp 

har den också en text i japanska tecken placerade centrerat i lodrätt riktning. Denna text 

är liksom logotypen guldfärgad och längst ned finns ett rött emblem, även det i japanska 

tecken. Denna förpackning är tydligt exklusiv och hemlighetsfull då den är i mörka och 

sobra färger samtidigt som den helt saknar bilder eller produktexponering. Rörande 

budskapen, som dessa två förpackningar sänder, är Ergonomis produkt tydlig och 

sanningsenlig med produktens funktionalitet. MACs förpackning är betydligt mer 

hemlighetsfull. Detta likställs dock inte med att produkten saknar sanningsenlighet eller 

legitimitet, då det enkelt går att öppna förpackningen för att kunna se produkten.  

5.2.2.	  Produktpar	  2	  
I produktpar 2 är det samma produkter som jämförs som i produktpar 4 i 

konsumentundersökningen, 5.1.4. Sammanfattningsvis från detta par är att båda 

förpackningarna följer de förväntningar konsumenter har för respektive prissegment. 

Produkt 2.1, Allround Knife, som är placerat i ett lågprissegment, har vit bakgrund, 

produktexponering samt en övrig bild. Förpackningen uppfyller även de normer som 

finns gällande budskap som sänds inom förpackningsdesign. Produkt 2.2, kniv från 

Global, har en svart bakgrund och logotyp samt text i silverfärgade versaler. Detta är 

faktorer som starkt associeras till ett högre prissegment. Denna förpackning är, liksom 

MACs i produktpar 1, hemlighetsfull men även Globals förpackning är enkel att öppna 

för att se produkten. 



	   37	  

5.2.3.	  Produktpar	  3	  
Den billigare produkten, produkt 3.1, salladsbestick från Anders Petter, har vit bakgrund 

och flertalet moment. Produktexponering, varumärkets logotyp, namn och väsentlig 

information visas. Produkten för den dyrare kategorin, produkt 3.2, salladsbestick från 

KLONG, har enbart varumärkets namn och logotyp i svart synligt på en mörkröd 

bakgrund. Förpackningen är, liksom de två tidigare studerade produkterna tillhörandes ett 

högre prissegment, hemlighetsfull men också enkel att öppna för att närmare kunna se 

den faktiska produkten. Dessa två förpackningar stämmer med andra ord väl överens med 

de normer som finns gällande utseende och budskap för respektive prisposition. 

5.2.4.	  Produktpar	  4	  
Förpackningarna i produktpar 4 avser korkskruvar i ett billigare och ett dyrare 

prissegment. X.tends produkt 4.1, som tidigare analyserats i kapitel 5.1.3, når, som 

tidigare sagt, inte upp till de kommunikativa normerna gällande legitimitet och 

uppriktighet. Detta då budskapet exklusiv teknik och design inte kan motiveras, varesig 

genom pris eller utformning. Det finns dessutom en tydlig instruktion för användning på 

förpackningen, något som sänker förpackningens legitimitet ytterligare då X.tend inte kan 

visa att de har full förståelse för marknaden. Produkt 4.2, korkskruv från Georg Jensen, är 

tydligt anpassad för ett exklusivare produktsegment. Detta syns i förpackningens 

utformning som innehåller mörka och sobra färger, en diskret bild på produkten samt 

varumärkets namn i versaler. Kommunikativt och utformningsmässigt är denna 

förpackning uppriktig och ärlig gentemot konsumenter, då den tydligt kan kategoriseras 

till ett top-segment som förstärks av ett högre pris. 

5.2.5.	  Produktpar	  5	  
Produktpar 5 är en jämförelse mellan två bestickset om 24 delar. Produkt 5.1, WMF, 

representerar i detta fall ett billigare segment. Förpackningen är ren och enkel med fyra 

moment, vilka är produktexponering i form av bild på en kniv, en gaffel och en sked, 

varumärkets logotyp samt en kortare produktförklaring. Detta är placerat på en vit 

bakgrund. Utifrån de olika normerna för en förpackning i ett billigare segment uppfylls 

dessa mycket väl. Produkt 5.2 från Robert Welch är riktad mot ett exklusivare segment. 

Förpackningen innehåller två moment - varumärkets logotyp/namn samt en bild på 

produktexponering, detta på en svart bakgrund. Liksom WMFs förpackning är denna 
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klart representativ för en produkt i ett dyrare segment i och med de mörka färgerna och 

de få momenten. 

5.2.6.	  Sammanfattning	  för	  analys	  på	  kategoriseringsstudie	  
Samtliga förpackningar som jämförts i denna kategoriseringsstudie är klart representativa 

för respektive prissegment. De produkter som befinner sig i ett lägre prissegment är 

nästan uteslutande vita eller ljusa och alla har någon form av produktexponering, 

antingen genom bild eller att produkten syns. Typsnitten är olika men majoriteten av text 

på dessa är en blandning av versaler och gemener. Förpackningarna innehåller 

genomgående många olika moment, såsom bilder utöver produktexponering. Detta är 

samtliga faktorer på förpackningar som förknippas med ett billigare prissegment.  

 

Samtliga förpackningar i det exklusiva segmentet uppfyller de olika normer som omfattas 

av denna uppsats teoretiska ramverk rörande formgivning och kommunikation i 

förpackningsdesign. Samtliga av dessa förpackningar har mörka färger, få moment och 

saknar bild på annat motiv än produkten. Genomgående för dessa förpackningar är också 

förekomsten av versaler i text, alternativt användning av specifik logotyp för varumärket 

eller japanska tecken. Detta betyder att de förpackningar som undersökts och jämförts väl 

når upp till de faktorer konsumenter förväntar sig av en förpackning positionerad i ett 

exklusivare segment. Samtliga varumärken som undersökts använder sig av en tydlig 

designprofil genom hela deras respektive produktsortiment. Detta i kombination med väl 

utförd förpackningsdesign och en god formgivning på de faktiska produkterna leder till 

att konsumenter förväntar sig en hög kvalitet av produkterna. De nämna faktorerna ger 

varumärkena MAC, Global, KLONG, Georg Jensen och Robert Welch, ett högre 

varumärkeskapital, vilket motiverar deras position som varumärken i ett exklusivare 

segment.  

5.3.	  Jämförelse	  mellan	  de	  olika	  studierna	  
I stort sett är resultaten från de båda studierna lika. De faktorer som främst påverkar 

känslan av en exklusiv förpackning är dess färg, en rätt placerad och/eller en grafiskt 

utformad produktexponering samt en känd symbol eller logotyp för varumärket. Detta 

visades tydligt i kategoriseringsstudien där samtliga undersökta förpackningar i det 

dyrare prissegmentet var mörka och sobra. I konsumentundersökningen var de 
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förpackningar med mörkast färg överlag de som ansågs mer exklusiva. För produktpar 3 

var båda förpackningarna ljusa och kan därmed inte exemplifiera detta antagande. Bland 

de produktparen med en tydlig färgskillnad, mörk förpackning kontra ljus, upplevdes de 

mörka förpackningarna mer dyrbara i tre av fallen. Detta innebär att 75 % av de mörka 

förpackningarna i konsumentundersökningen ansågs mer exklusiva i relation till en 

ljusare förpackning. Det produktpar där den ljusa förpackningen ansågs mer exklusiv var 

produktpar 1 där 56 % av respondenterna ansåg att WMFs produktexponering gav ett mer 

exklusivt intryck än den hemlighetsfulla mörkröda förpackningen från KLONG. Den 

faktor som konsumenterna ansåg vara mest avgörande för valet av förpackning var 

bilden, detta då 22,5 % angav detta som motivering. De två produktpar där bilden var av 

störst betydelse var produktpar 2, där Genses grafiska produktexponering samt emblemet 

för Kunglig Hovleverantör ledde till att 29 % av respondenterna ansåg att den 

förpackningen gav ett mer exklusivt intryck. Även i produktpar 5, där 28 % av 

respondenterna angav Victorinox produkt som mer exklusiv, var det bilden som var den 

mest förekommande motiveringen. I Victorinox fall representerade bilden deras logotyp. 

Logotypen är en stark symbol för varumärket och detta tolkas som att denna förpackning 

ansågs mer exklusiv på grund av varumärkeskännedom och en förväntad kvalitet. 

Faktumet att bild eller logotyp på förpackningen har en stor betydande roll i fråga om 

förpackningens exklusiva budskap var också en tydlig faktor för kategoriseringsstudien. 

Enbart två av de fem förpackningar som jämfördes i denna studie innehöll en faktisk bild, 

däremot hade alla förpackningar tydliga symboler eller logotyper, vilka representerar 

respektive varumärke. Sammanfattningsvis är den mest avgörande faktorn för att en 

förpackning ska upplevas som exklusiv en mörk färg, en väl genomförd 

produktexponering i form av bild samt varumärkets symboler eller logotyper. 

5.4.	  Teorianalys	  och	  sammanfattning	  
De tidigare studier och teorier som använts till grund för denna uppsats menar att en 

förpackning i allmänhet ska vara sanningsenlig, uppriktig, begriplig och legitim gällande 

budskapet som sänds till konsumenten. Specifika faktorer som gör att en förpackning 

anses som exklusiv är mörka eller sobra färger, få moment, text skriven i versaler samt 

enkla eller inga bilder. Faktorer som leder till att en förpackning tolkas som billigare är 

ljusa färger, bilder på användning av produkten eller bilder på andra motiv. Det finns 
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utöver de nämna normerna även diverse faktorer som leder till ett högre 

varumärkeskapital, vilket i sin tur leder till en starkare marknadsposition. Dessa faktorer 

är en konsekvent utformning av förpackningsdesign genom hela produktlinjen samt 

upprepad användning av specifika varumärkessymboler eller logotyper. Generellt för de 

studerade produktförpackningar positionerade i ett högre prissegment är att alla är mörka 

till färgen, versaler eller tecken som inte är latinska används, samt att samtliga har tydliga 

symboler eller logotyper. Logotyper, emblem och varumärkeskännedom var i många fall 

avgörande för respondenter under konsumentundersökningen. Känner konsumenten igen 

symbolen eller logotypen och associerar detta till ett specifikt varumärke tenderar hen att 

välja denna produkt om de övriga alternativen är mer okända. Detta styrktes tydligt i 

undersökningen då förpackningar med till exempel logotyp för Global och emblem för 

Kunglig Hovleverantör ansågs som mer exklusiva än den jämförda förpackningen. Enligt 

de normer för utformning av förpackningar var användning av versaler en viktig faktor 

för produkter inom ett högre prissegment. Detta var tydligt i kategoriseringsstudien då 

samtliga förpackningar uppfyllde detta kriteriet. I konsumentundersökningen var 

användning av versaler en mindre viktig faktor för att uppfattas som exklusiv då 

typsnittet enbart var den avgörande anledningen för valet i 4,2 % av fallen. Detta betyder 

att de respondenter författarna i denna uppsats tillfrågat inte anser att typsnittet är av stor 

vikt utan de påverkas snarare av en välgjord logotyp. Att mer exklusiva förpackningar är 

mörka och sobra färger styrktes i de båda undersökningarna. I kategoriseringsstudien var 

samtliga förpackningar svarta eller i en mörk nyans, som exempelvis röd. Totalt var fyra 

förpackningar i konsumentundersökningen i mörk nyans och samtliga jämfördes med en 

ljus eller färggrann produkt. Av dessa fyra förpackningar ansåg respondenterna att tre av 

dem upplevdes som mer exklusiva. De olika resultaten som nåtts i denna uppsats stärker 

tydligt de normer som använts som bas i undersökningen.  
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6.	  Diskussion	  
 

I detta kapitel diskuteras resultatet och delar författarna anses ska lyftas fram. 

 

Vissa avvikelser förekom gällande konsumenters uppfattning och företagens utformning 

på förpackningar. Framförallt rörde detta ett för högt antal moment, vilket gjorde kunden 

förvirrad och fick förpackningen att kännas spretig. Resultatet rörande produkten i fråga 

var något författarna anade redan innan resultatet var fastställd. 

 

Enligt teorier och resultatet från kategoriseringsstudien används versaler frekvent vid 

exklusivare produkter, detta för att stärka den mer exklusiva känslan. Resultatet från 

konsumentundersökningen visade däremot att versaler knappt påverkade respondenterna, 

vilket förvånade författarna. Endel påverkar versaler respondenten utan att denna är 

medveten om det eller så kan detta påstående förkastas. Det krävs vidare studier gällande 

typsnittets påverkan på konsument för att med större säkerhet kunna dra slutsatser. 

Kanske är det textblockets storlek och placering som är mer avgörande än valet av 

versaler eller gemener? 

 

Att bilden hade en så stor inverkan var något som delvis förvånade författarna. 

Kvalitetsstämplar och emblem var en stor och avgörande faktor. Många respondenter 

visste inte exakt vad exempelvis kronan, Kunglig Hovleverantör, stod för men uppfattade 

det ändå som en kvalitetsgaranti. Detta kan innebära att förpackningar skulle kunna ha ett 

kronliknande märke för att stärka sitt förtroende och höja sin förväntade kvalitet. Övriga 

igenkännliga varumärkessymboler eller logotyper, likt Victorinox logotyp vilken liknar 

en Schweizisk flagga, har motsvarande inverkan. Detta är något som skulle kunna 

utnyttjas vid förpackningsdesign i syfte att stärka förtroendet och höja förväntningarna på 

produkterna i fråga. Att bilden i form av ett fotografi av produkten fick varan att se mer 

exklusiv ut var oväntat. Som krav för detta var att produkten i fråga var modern och 

väldesignad. Detta innebär att om man som företag satsar på produktens design så ger det 

automatiskt en mer exklusiv förpackning vid exponering av produktens formgivning. 



	   42	  

Detta oavsett om förpackningen, tillskillnad från standard för exklusiva förpackningar, är 

ljus till färgen.  

 

Enligt teorier anses en förpackning som exklusiv med mörka eller sobra färger, få 

moment, samt enkla eller inga bilder. En förpackning tolkas som billigare med ljusa 

färger, bruksanvisning i bildform eller bilder på andra motiv. Samtliga ovanstående 

påståenden överensstämmer med studiernas resultat. 

 

Fördelar för en produkt som anses exklusiv är att den förväntas ha en högre kvalitet. En 

högre kvalitet legitimerar ett högre pris, vilket innebär att kunden är villig att betala mer i 

jämförelse med en produkt som utstrålar billighet. I de fall två produkter har samma 

prisstrategi men där den ena förpackningen anses mer exklusiv får denna produkt en 

konkurrensfördel. Då förpackningen utstrålar en exklusivitet anses den ha högre kvalitet 

än konkurrenten, vilket medför att denna produkt föredras framför den andra. Författarna 

tror att detta kan bli utfallet även då priset och eventuellt kvaliteten är densamma.  

 

Fördelar med en produkt som anses utstråla billighet är att den kommunicerar ett lägre 

pris. I de fall då informationssökning eller involveringsgrad är låg väljes produkter i stor 

grad utifrån deras utseende. Författarna tror att kunder som söker ett mer prisvärt 

alternativ tenderar att välja den produkt som ser billigare ut. 
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7.	  Slutsats	  
 

För att underlätta sammanställningen av slutsatser inleds detta kapitel med en 

tillbakablick på det tidigare fastställda syftet. Sedan presenteras de tidigare konstruerade 

frågeställningar var för sig för att sedan besvaras utifrån resultat och analys från 

uppsatsens studier. Kapitlet avslutas med vidare forskning. 
 

Syftet är att kartlägga och analysera generella antaganden kring uppfattning av en 

produkts pris utifrån förpackningens utformning. 

7.1.	  Vad	  är	  signifikant	  för	  konsumenters	  uppfattning	  gällande	  dyr	  
respektive	  billig	  produkt	  utifrån	  förpackning?	  
Den mest förekommande anledningen till att en förpackning ser dyrare ut är bilden. För 

att bilden ska upplevas som mer exklusiv bör den uppfylla minst ett av följande kriterier: 

-Att bilden är grafiskt framställd på “ett genomarbetat och designat sätt”.  

-Att bilden är i form av ett fotografi på produkten som är stilfull med ett väldesignat yttre.  

-Att bilden föreställer en kvalitetsstämpel som ett emblem för Kunglig Hovleverantör 

vilket likställs med exklusivitet. 

-Att bilden är i form av en schweizisk flagga ger goda associationer gällande kvalitet och 

kunskap. 

-Att bilden är en välkänd logotyp. Varumärkeskännedom höjer förtroendet. Har 

varumärket profilerat sig som exklusivt höjer detta också den förväntade kvaliteten och 

exklusiviteten. 

 

Förutom bildens påverkan är även förpackningens färg av stor betydelse. En enfärgad 

mörkröd eller svart förpackning upplevs som dyrare samtidigt som antalet moment är 

avgörande. Förpackningar som i designen är sparsamma och diskreta upplevs som 

hemlighetsfulla och intetsägande, vilket stärker känslan av en dyrare produkt. 

 

Samma faktorer som ovan, det vill säga bild, färg och antal moment, påverkar även 

förpackningen i avseende att se billigare ut. Kriterier för att bilden ska påverka 

förpackningen i detta avseende är följande: 
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-Att bilden består av en mindre tilltalande logotyp . 

-Att bilden är en illustrerad bruksanvisning rörande hur produkten ifråga kan användas. 

Detta gör att produkten upplevs som något för alla.  

-Att bilden är i form av ett fotografi på frukter eller liknande som förtydligar vad 

produkterna kan användas till.  

 

Förutom bild så bidrar en gäll färg till att produkten och förpackningen upplevs som 

billigare. Även ett högt antal moment är en bidragande faktor i detta avseende. 

7.2.	  Hur	  utformar	  företag	  sina	  produktförpackningar	  utifrån	  produktens	  
pris?	  
Generellt för produkter tillhörandes den dyrare kategorin är att färgen på förpackningarna 

är mörka i kulörer som svart, grått och rött. Antal moment är få, i de flesta fall enbart ett 

eller två stycken. Vanligt förekommande är versaler och i annat fall används ett annat 

alfabet än det latinska, som exempelvis kinesiska tecken. Även ett egendesignat typsnitt i 

form av en logotyp förekommer.  

 

På förpackningar till produkter tillhörandes den billigare kategorin används både versaler 

och gemener. Färgen på förpackningen är genomgående ljus och vit. Produkten 

exponeras i form av en bild eller så är förpackningen utformad så att produkten är synlig. 

Antal moment på förpackningarna är relativt högt och bilder, både animerade eller reella, 

är standard.  

7.3.	  Hur	  väl	  stämmer	  förpackningarna	  överens	  med	  konsumenters	  
generella	  uppfattning	  gällande	  prisklass	  och	  förpackning?	  
Den mörka färgen på dyrare förpackningar rimmar med konsumenters uppfattning 

gällande en dyrare förpackning. Även antalet moment stämmer överens med 

konsumenters föreställning. Däremot upplever konsumenter i flera fall förpackningar 

med fotografi av produkten som exklusiv, detta då produkten är stilren och väldesignad. 

Detta är dock något som dyrare förpackningar saknar och inte utnyttjar. En bild i form av 

en stämpel signalerar kvalitet vilket ger konsumenter uppfattning om att produkten är mer 

exklusiv. Detta är något som inte utnyttjas märkbart i företagens förpackningsdesign 

rörande dyrare produkter. 
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Ett högt antal moment signalerar billighet till konsumenterna vilket rimmar med 

utformningen på billigare förpackningar. Då mörka färger signalerar exklusivitet blir det 

en rimlig följd att motsatsen, det vill säga ljusa färger på förpackningar, signalerar 

billighet. Detta rimmar också med företagens förpackningsdesign. En gäll färg ger 

konsumenter uppfattning att produkten är billig vilket inte nyttjas i formgivningen av de 

billigare förpackningarna. En bild som illustrerar hur produkten används eller vad 

produkten kan användas till ger konsumenten uppfattningen att produkten är billig. 

Exempelvis kan bilden föreställa frukt på en fruktknivsförpackning eller ett vinglas på en 

förpackning tillhörandes en korkskruv. Detta är också något som frekvent används vid 

formgivning av förpackningar tillhörandes billigare produkter. 

7.4	  Vidare	  forskning 
-Fortsatta studier gällande typsnittets verkliga påverkan på konsument skulle validera 

vidare slutsatser gällande versaler och gemeners påverkan. Intressant vore att undersöka 

huruvida textblockets storlek och placering är relevant i relation till dagens studier med 

bokstavs-fokus.  

-En gäll färg gav konsumenten en uppfattning av att produkten var billig. Studier 

gällande olika kulörer skulle visa om detta är fallet för samtliga gälla färger, om det 

enbart gäller ett antal eller om produkten i sig i kombination med färgen är avgörande. 

-Ett emblem eller en stämpel signalerade att produkten var mer exklusiv. Skulle detta gå 

att utnyttja vid den grafiska formgivningen av förpackningen och skulle ett emblem, 

oavsett betydelse eller innebörd, ha samma påverkan? 
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8.	  Självkritik	  och	  validitet	  
I och med att förpackningarna i konsumentundersökningen var fotograferade och visades 

enbart upp som en papperskopia kan detta ha gett ett annat uttryck än om respondenten 

skulle fått hålla i den reella förpackningen. Nu hamnade fokus enbart på det grafiska 

uttrycket och formgivningen, medan andra aspekter såsom papperskvalitet eller typ av 

tryck förbisågs. Studierna begränsades också avsevärt genom att den kvalitativa datan 

skalades ner i ett kvantitativt ramverk. Detta begränsade djupet i undersökningarna och 

berörde därigenom faktorerna mer ytligt. Resultat från dessa studier ska därför ses som 

riktlinjer för framtida studier och ge signaler gällande vilka områden som skulle vara 

intressanta att undersöka närmare istället för att påvisa nya specifika trender. 
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9.	  Källkritik	  
Förpackningsdesign är ett relativt outforskat område. Större del av forskningen som 

gjorts är främst riktad mot matvaruhandeln. Detta medför en begränsning utifrån ett 

företagsekonomiskt perspektiv då utbudet av vetenskapliga artiklar inom området är 

relativt litet. Merparten av de valda artiklarna är heller inte nypublicerade utan är fem till 

femton år gamla. Eventuella förändringar i dagens konsumtionssamhälle kan då ha 

förbisetts.	  
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Bilagor	  

Bilaga	  1	  Konsumentundersökning	  
↺ Kvinna   ↺ Man 
↺ 20-29   ↺ 30-45   ↺ 46-60   ↺ 61-70   ↺ 71-80 

Produktpar 1 
Förpackning 1.1 
↺ Dyr   ↺ Billig 
↺ Typsnitt   ↺ Färg   ↺ Form   ↺ Bild   ↺ Antal moment   ↺ Övrigt: _________________  
↺ Motivering: _________________ 
Förpackning 1.2 
↺ Dyr   ↺ Billig 
↺ Typsnitt   ↺ Färg   ↺ Form   ↺ Bild   ↺ Antal moment   ↺ Övrigt: _________________  
↺ Motivering: _________________ 

Produktpar 2 
Förpackning 2.1 
↺ Dyr   ↺ Billig 
↺ Typsnitt   ↺ Färg   ↺ Form   ↺ Bild   ↺ Antal moment   ↺ Övrigt: _________________  
↺ Motivering: _________________ 
Förpackning 2.2 
↺ Dyr   ↺ Billig 
↺ Typsnitt   ↺ Färg   ↺ Form   ↺ Bild   ↺ Antal moment   ↺ Övrigt: _________________  
↺ Motivering: _________________ 

Produktpar 3 
Förpackning 3.1 
↺ Dyr   ↺ Billig 
↺ Typsnitt   ↺ Färg   ↺ Form   ↺ Bild   ↺ Antal moment   ↺ Övrigt: _________________  
↺ Motivering: _________________ 
Förpackning 3.2 
↺ Dyr   ↺ Billig 
↺ Typsnitt   ↺ Färg   ↺ Form   ↺ Bild   ↺ Antal moment   ↺ Övrigt: _________________  
↺ Motivering: _________________ 

Produktpar 4 
Förpackning 4.1 
↺ Dyr   ↺ Billig 
↺ Typsnitt   ↺ Färg   ↺ Form   ↺ Bild   ↺ Antal moment   ↺ Övrigt: _________________  
↺ Motivering: _________________ 
Förpackning 4.2 
↺ Dyr   ↺ Billig 
↺ Typsnitt   ↺ Färg   ↺ Form   ↺ Bild   ↺ Antal moment   ↺ Övrigt: _________________  
↺ Motivering: _________________ 

Produktpar 5 
Förpackning 5.1 
↺ Dyr   ↺ Billig 
↺ Typsnitt   ↺ Färg   ↺ Form   ↺ Bild   ↺ Antal moment   ↺ Övrigt: _________________  
↺ Motivering: _________________ 
Förpackning 5.2 
↺ Dyr   ↺ Billig 
↺ Typsnitt   ↺ Färg   ↺ Form   ↺ Bild   ↺ Antal moment   ↺ Övrigt: _________________  
↺ Motivering: _________________ 
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Bilaga	  2	  Bildark	  för	  konsumentundersökningen 
Produktpar 1 

 

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

Produktpar 1

Produktpar 1
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Produktpar	  2	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Produktpar 2

Produktpar 2
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Produktpar	  3	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Produktpar 3

Produktpar 3
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Produktpar	  4	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Produktpar 4Produktpar 4
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Produktpar	  5	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Produktpar 5Produktpar 5
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Bilaga	  3	  Kategoriseringsstudie	  
 

För varje enskild produkt fylls följande information i. Sammanlagt rör det sig om tio 

produkter där fem är tillhörandes kategorin ett längre pris och fem kategorin ett högre 

pris. 

 
Produktens namn_________________ Produktens pris _________________ 
Typsnitt: ↺ Kursiv   ↺ Fet   ↺ Normal | ↺ VERSALER ↺ gemener ↺ VERSALER & gemener 
Textblockets storlek i förhållande till förpackningens framsida: _______ 
Färg: Kulör _________________   ↺ Mörk  IIIIIIIIIIIIIIIII   ↺ Ljus 
Form på förpackning: ↺ Rundad   ↺ Fyrkantig   ↺ Avlång 
Bild: ↺ Ja ↺ Nej  -   ↺ Verklig  ↺ Animerad 
Exponering av produkt: ↺ Ja ↺ Nej  -   ↺ Verklig  ↺ Bild 
Antal moment _________________   
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Bilaga	  4	  Bildark	  för	  kategoriseringsstudie	  
Produktpar 1 

	  	  	  	  	  Bread	  Knife	   	   	   	   	   	   Mac	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Produktpar 6
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Produktpar	  2	  
	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Allround	  Knife	   	   	   	   	   Global	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 

 

 

 

Produktpar 4Produktpar 4
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Produktpar 3 

Anders Petter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

KLONG 

 

Produktpar 2

Produktpar 1
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Produktpar 4 

    X.tend     Georg Jensen 

 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Produktpar 3
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Produktpar	  5	  
	  	  	  	   	   	   	  	  WMF	  	   	   	   	   	  

	  
	  

Robert	  Welch	  
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Bilaga	  5	  Resultatet	  i	  tabeller	  från	  konsumentundersökningen	  
Produktpar 1  Motivering till av dyrare vara 

    BILD 1.1 
   

 
KVINNA MAN Totalt 

Typsnitt       
Färg 7 2 9 
Form       
Bild 11 10 21 
Antal Moment 4 2 6 
Vet ej 7 13 20 

 
29 27 56 

    BILD 1.2 
   

 
KVINNA MAN Totalt 

Typsnitt       
Färg 7 6 13 
Form       
Bild 4 2 6 
Antal Moment 8 10 18 
Vet ej 2 5 7 

 
21 23 44 

    BILD 1.1 + 1.2 
  

 
KVINNA MAN Totalt 

Typsnitt       
Färg 14 8 22 
Form       
Bild 15 12 27 
Antal Moment 12 12 24 
Vet ej 9 18 27 

 
50 50 100 

 

Produktpar 1  Motivering till val av billigare vara 

    BILD 1.1  
   

 
KVINNA MAN Totalt 

Typsnitt       
Färg       
Form       
Bild 1   1 
Antal Moment 2 1 3 
Vet ej       

 
3 1 4 
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BILD 1.2 
   

 
KVINNA MAN Totalt 

Typsnitt       
Färg   2 2 
Form       
Bild 3   3 
Antal Moment       
Vet ej       

 
3 2 5 

    BILD 1.1 + 1.2 
  

 
KVINNA MAN Totalt 

Typsnitt       
Färg   2 2 
Form       
Bild 4   4 
Antal Moment 2 1 3 
Vet ej       

 
6 3 9 

 
Produktpar 2  Motivering till val av dyrare vara 

    BILD 2.1  
   

 
KVINNA MAN Totalt 

Typsnitt 4 3 7 
Färg 6 2 8 
Form       
Bild 13 16 29 
Antal Moment 1   1 
Vet ej 10 16 26 

 
34 37 71 

    BILD 2.2 
   

 
KVINNA MAN Totalt 

Typsnitt       
Färg 2 3 5 
Form       
Bild 3 5 8 
Antal Moment 1   1 
Vet ej 10 5 15 

 
16 13 29 
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BILD 2.1 + 2.2 

 
KVINNA MAN Totalt 

Typsnitt 4 3 7 
Färg 8 5 13 
Form       
Bild 16 21 37 
Antal Moment 2   2 
Vet ej 20 21 41 

 
50 50 100 

 

Produktpar 2  Motivering till val av billigare vara 

    BILD 2.1  
   

 
KVINNA MAN Totalt 

Typsnitt       
Färg       
Form       
Bild 4 2 6 
Antal Moment 1   1 
Vet ej       

 
5 2 7 

    BILD 2.2 
   

 
KVINNA MAN Totalt 

Typsnitt   1   
Färg       
Form       
Bild   1 1 
Antal Moment       
Vet ej       

 
0 2 1 

    BILD 2.1 + 2.2 
  

 
KVINNA MAN Totalt 

Typsnitt   1 1 
Färg       
Form       
Bild 4 3 7 
Antal Moment 1   1 
Vet ej       

 
5 4 9 
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Produktpar 3  Motivering till val av dyrare vara 

    BILD 3.1  
   

 
KVINNA MAN Totalt 

Typsnitt 2 2   
Färg 2   2 
Form       
Bild 1 1 2 
Antal Moment 2 1 3 
Vet ej 23 24 47 

 
30 28 58 

    BILD 3.2 
   

 
KVINNA MAN Totalt 

Typsnitt 1 1 2 
Färg   2 2 
Form       
Bild 8 3 11 
Antal Moment 2   2 
Vet ej 9 16 25 

 
20 22 42 

    BILD 3.1 + 3.2 
  

 
KVINNA MAN Totalt 

Typsnitt 3 3 6 
Färg 2 2 4 
Form       
Bild 9 4 13 
Antal Moment 4 1 5 
Vet ej 32 40 72 

 
50 50 100 

 
Produktpar 3  Motivering till val av billigare vara 

    BILD 3.1  
   

 
KVINNA MAN Totalt 

Typsnitt   1 1 
Färg       
Form       
Bild 3 6 9 
Antal Moment 5 4 9 
Vet ej       

 
8 11 19 
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BILD 3.2 

 
KVINNA MAN Totalt 

Typsnitt 1   1 
Färg       
Form   1 1 
Bild       
Antal Moment   2 2 
Vet ej       

 
1 3 4 

    BILD 3.1 + 3.2 
  

 
KVINNA MAN Totalt 

Typsnitt 1 1 2 
Färg       
Form   1 1 
Bild 3 6 9 
Antal Moment 5 6 11 
Vet ej       

 
9 14 23 

 

Produktpar 4  Motivering till val av dyrare vara 

    BILD 4.1  
   

 
KVINNA MAN Totalt 

Typsnitt 1   1 
Färg       
Form       
Bild 4 2 6 
Antal Moment       
Vet ej 7 7 14 

 
12 9 21 

    BILD 4.2 
   

 
KVINNA MAN Totalt 

Typsnitt 3 4 7 
Färg 11 15 26 
Form 1   1 
Bild       
Antal Moment 13 16 29 
Vet ej 10 6 16 

 
38 41 79 
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BILD 4.1 + 4.2 

 
KVINNA MAN Totalt 

Typsnitt 4 4 8 
Färg 11 15 26 
Form 1   1 
Bild 4 2 6 
Antal Moment 13 16 29 
Vet ej 17 13 30 

 
50 50 100 

 

Produktpar 4  Motivering till val av billigare vara 

    BILD 4.1  
   

 
KVINNA MAN Totalt 

Typsnitt       
Färg       
Form       
Bild 4 1 5 
Antal Moment   1   
Vet ej       

 
4 2 6 

    BILD 4.2 
   

 
KVINNA MAN Totalt 

Typsnitt       
Färg       
Form       
Bild       
Antal Moment   1 1 
Vet ej       

 
0 1 1 

    BILD 4.1 + 4.2 
  

 
KVINNA MAN Totalt 

Typsnitt       
Färg       
Form       
Bild 4 1 5 
Antal Moment   2 2 
Vet ej       

 
4 3 7 
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Produktpar 5 Motivering till val av dyrare vara 

    BILD 5.1  
   

 
KVINNA MAN Totalt 

Typsnitt       
Färg 16 4 20 
Form 1   1 
Bild       
Antal Moment       
Vet ej 4 7 11 

 
21 11 32 

    BILD 5.2 
   

 
KVINNA MAN Totalt 

Typsnitt       
Färg 2 2 4 
Form       
Bild 9 19 28 
Antal Moment   1 1 
Vet ej 18 17 35 

 
29 39 68 

    BILD 5.1 + 5.2 
  

 
KVINNA MAN Totalt 

Typsnitt       
Färg 18 6 24 
Form 1   1 
Bild 9 19 28 
Antal Moment   1 1 
Vet ej 22 24 46 

 
50 50 100 

 

Produktpar 5  Motivering till val av billigare vara 

    BILD 5.1  
   

 
KVINNA MAN Totalt 

Typsnitt       
Färg 9 13 22 
Form       
Bild       
Antal Moment       
Vet ej       

 
9 13 22 
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BILD 5.2 

 
KVINNA MAN Totalt 

Typsnitt       
Färg       
Form       
Bild       
Antal Moment       
Vet ej       

 
0 0 0 

    BILD 5.1 + 5.2 
  

 
KVINNA MAN Totalt 

Typsnitt       
Färg 9 13 22 
Form       
Bild       
Antal Moment       
Vet ej       

 
9 13 22 

 

Sammanlagt samtliga produktpar 
 

    Motivering Dyr  
  

    
 

KVINNA MAN Totalt 
Typsnitt 11 10 21 
Färg 53 36 89 
Form 2   2 
Bild 53 58 111 
Antal Moment 31 30 61 
Vet ej 100 116 216 

 
250 250 500 

 

Motivering billig 
  

    
 

KVINNA MAN Totalt 
Typsnitt 1 2 3 
Färg 9 15 24 
Form   1 1 
Bild 15 10 25 
Antal Moment 8 9 17 

 
33 37 70 

 


