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1.	  Introduktion	  
I introduktionskapitlet presenteras bakgrunden kring förpackningens roll som förlängd 
marknadsförare och kommunikatör. Bakgrunden leder fram till en problemdiskussion kring 
marknaden för vitaminer vilken i sin tur utmynnar i en problemformulering kring hur 
förpackningen kan agera som verktyg för att differentiera likartade produkter.  

1.1 Inledning 
 
Det har under de senare åren i Sverige pågått en hälsotrend och vi äter mer vitaminer än 

någonsin (Dagens Nyheter, 2014). Ett sätt för företag som säljer liknande eller samma produkter 

att utmärka sig är via förpackningen. Tidigare forskning visar att förpackningen kan vara ett sätt 

att bygga ett varumärke, skapa en identitet (Underwood, 2003) och öka försäljningen (Clement, 

2007). Hur konsumenten uppfattar produkten har också att göra med konsumentens grad av 

“involvement” (termen involvement kommer i uppsatsen fortsättningsvis att benämnas som 

engagemang) (Vakratsas and Ambler, 1999) och i den här studien undersöks vilka 

förpackningsrelaterade attribut som kunder tycker är viktigast. 

1.2 Bakgrund 
 
Produkters förpackning har fått en allt mer betydande roll och detta har skett i samband med 

nedskärningar på företags reklambudgetar och budget för varumärkesidentitet. Underwood 

(2003) menar att företag under sådana omständigheter istället fokuserar på kommunikationsvägar 

via sales promotion (säljfrämjande åtgärder) och point-of-sale (var och när köpet sker). Vad det 

gäller färskvaror har det även visat sig att allt fler köpbeslut tas direkt i butik och allt fler 

företagsledare har insett att förpackningar kan vara ett sätt att skapa differentiering och identitet 

på marknaden för homogena produkter.  

 

McDaniel och Baker (1977) uttryckte att i och med att konsumenter har gått från att handla 

bakom disk till självbetjäning, där kunden själv går runt i butiken och har direkt tillgång till 

varorna, blir förpackningen ett sista sätt för tillverkare att övertala konsumenter innan de fattar 

ett köpbeslut. Behaeghel (1991) och Peters (1994) tog det steget längre och föreslog att 

förpackningen kunde vara det viktigaste mediet för kommunikation eftersom det når nästan alla 

köpare. Förpackningen är även närvarande vid det tillfället då konsumenten gör sitt köpbeslut 
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och konsumenterna kommer också i kontakt med förpackningen när de söker information kring 

produkten. 

 

En annan dimension av förpackningen är att den förflyttas med produkten och till skillnad från 

annan annonsering (Underwood, 2003) även tar sig in i hemmet hos konsumenten och kan på så 

sätt bli en länk mellan konsumenten och varumärket (Lindsay, 1997).  

 

Enligt Fournier (1998) är en av fördelarna med förpackningar att dess kommunikation bidrar till 

varumärkets identitet. Detta sätt att använda förpackningen för att kommunicera varumärket kan 

vara särskilt viktigt för homogena dagligvaror då konsumenten har relativt låg grad av 

engagemang. En bransch som behöver dra nytta utav differentiering och identitetsskapande är 

vitamintillskott. De vitamintillskott som finns på marknaden har oftast samma innehåll och 

måste därför använda sig av förpackningen för att övertala kunder om att köpa just dem.  

 

Den hälsotrend som letade sig in i Sverige för några år sedan har hållit i sig och många företag 

har dragit nytta av den. Svensk Handel skrev 2013 att tre av fyra konsumenter betraktar sig 

själva som hälsomedvetna när de handlar och 44 % anser att de är mer hälsomedvetna nu jämfört 

med ett år tidigare. 2014 såldes 24 % mer vitamintillskott än fem år tidigare och det indikerar att 

försäljningen kommer att fortsätta öka (Svensk Egenvård, 2014). Den ökade efterfrågan på denna 

marknad av relativt lika och delvis homogena produkter gör det intressant att studera hur en 

differentieringsfaktor som förpackningen påverkar konsumenten vid val av vitamintillskott.  

1.3 Problemdiskussion 
 
Vitaminer finns i flertalet olika former och det finns idag ett stort utbud på marknaden. I och med 

att det inte finns direkta restriktioner för vem som får sälja vitaminer har många företag tagit 

chansen och lagt till det i sin produktportfölj. Apoteken och mataffärerna konkurrerar med 

varandra alltmer sedan det blev tillåtet att sälja vissa läkemedel utanför apoteken 

(Läkemedelsverket, 2014). Detta har gjort att många som inte behöver receptbelagd medicin inte 

längre har en anledning till att besöka ett apotek i lika stor utsträckning.   
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Kosttillskott, där vitaminer ingår, klassas idag som livsmedel och enligt Livsmedelsverkets 

dokument om vägledning för kontrollmyndigheter med flera angående kosttillskott 

(Livsmedelsverket 2013, s.6) ska kosttillskott enligt dokumentets § 3 “... saluhållas till 

slutkonsument i färdigförpackad form. De får således inte säljas i lösvikt.”. § 8 i samma 

dokument säger att förpackningen inte får vilseleda konsumenterna och att den måste förses med 

korrekt information om innehållet. Förutom dessa regleringar får försäljarna av vitaminer och 

mineraler relativt fria händer när de utformar förpackningen.  

 

För att differentiera sig på marknaden har många företag som säljer vitaminer och mineraler tagit 

hjälp av förpackningens utseende. Attribut som förpackningens färg och form används för att 

locka kunderna genom att tilltala deras sinnen och skapa en bild som inger trovärdighet till 

produkten.  

 

Det har gjorts tidigare forskning kring färgers påverkan på olika förpackningar och det har visat 

sig att färgen på förpackningen har en direkt påverkan på konsumentens beslut vid point-of-sale 

när det kommer till lågengagemangsköp (Kauppinen, 2004). Förpackningen påverkar även 

konsumentens uppfattning om kvalitet på själva varan och Underwood et al. (2001) antyder att 

en bild av själva produkten på förpackningen ökar sannolikheten för att konsumenten skapar sig 

en bild av hur produkten verkligen ser ut, känns, luktar, låter eller smakar.  

 

Konsumenter uppfattar förpackningar olika beroende på grad av engagemang (Vakratsas and 

Ambler, 1999) och konsumenter med låg grad av engagemang tenderar att inte lägga ned särskilt 

mycket tid på att granska märke och produktinformation. En informationsrik förpackning tappar 

därav relevans ifall konsumenten har lågt engagemang men blir istället av större vikt ifall 

konsumenten har hög grad av engagemang. Om konsumenten har högt engagemang blir 

informationen som ges på förpackningen viktigare vilket påverkar konsumentens attityd och vilja 

att köpa produkten (Vakratsas and Ambler, 1999; Silayoi and Speece, 2004).  

1.4 Problemformulering 
 

Hälsotrenden som svept in över Sverige de senaste åren har tydligt påverkat försäljningssiffrorna 

av vitaminer. I och med avmonopoliseringen av Apoteket 2009 finns det idag flera olika aktörer 
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inom den svenska vitaminmarknaden som säljer vitamintillskott. Eftersom även 

livsmedelsbutiker sedan 2009 får sälja receptfria läkemedel utvidgas det spektrum av dem som 

slåss om kunderna på marknaden för vitaminer.  

 

För att kunna differentiera sig på en marknad där produkterna är likartade och ibland rent av 

likadana blir förpackningen ett sätt att sticka ut. Hur det på bästa sätt går att tilltala kunden är ett 

återkommande problem för marknadsförare. Den här studien ämnar undersöka denna fråga 

utifrån ett fokus på produktförpackning. 

1.5 Syfte 
 
Syftet med studien är att undersöka vilka förpackningsrelaterade attribut som utgör en tilltalande 

vitaminförpackning.  
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2.	  Teoretisk	  referensram	  
I detta avsnitt presenteras modellen “Conceptual model of packaging elements and product 
choice” som används som teori i uppsatsen. Modellens olika delar presenteras därefter mer 
ingående vilket ska ge läsaren en grund för uppsatsen kommande metod-del.  
 
Den teoretiska referensramen grundar sig utifrån en modell som presenteras av Silayoi och 

Speece (2004). Modellen, “Conceptual model of packaging elements and product choice”, 

beskriver de faktorer som påverkar konsumenterna när de ska ta ett köpbeslut. De 

förpackningselement som är av betydande vikt är grafik, storlek/form, produktinformation och 

förpackningsteknik. Kringliggande faktorer som påverkar dessa fyra är tidspress och 

engagemangsnivå.  
 

 
Figur 1 – Conceptual model of packaging elements and product choice 

(Silayoi, P. & Speece, M. (2004), “Packaging and purchase decisions: a focus group study on the impact of 
involvement level and time pressure”, British Food Journal, Vol. 106 No. 8, p. 624.) 
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2.1 Visuella element 

2.1.1 Grafik 
 
Grafik, enligt Silayoi och Speece (2004), består utav layout, färgkombinationer, typografi samt 

produktfotografi. Alla dessa komponenter bildar en enhetlig bild utav produkten. Vid 

lågengagemangsprodukter har grafik och färg en stor betydelse (Grossman och Wisenblit, 1999). 

Vid många lågengagemangsvaror speglar förpackningen produktens innehåll vilket gör att det är 

förpackningen som främst kommunicerar med konsumenten. Detta gör det viktigt att 

förpackningens design står ut i butikshyllan (Nancarrow et al.,1998).  

 

Grafiken på en etikett kan t.ex. övertyga kunden om varför den köper produkten (Fitzgerald 

Bone and Russo France, 2001). Grafikens effekt finns vid både låg- och 

högengagemangsprodukter. En förpackning som attraherar kunden i affären (vid point-of-sale) 

hjälper kunden att ta ett köpbeslut snabbare (Silayoi och Speece, 2004).  

 

Konsumenter tar också åt sig färgassociationer vilket gör att de föredrar vissa färger vid olika 

produktkategorier (Grossman och Wisenblit, 1999). En färg kan ge associationer till ett visst 

varumärke men också en viss produkt (Silayoi och Speece, 2004). Inom formgivning talas det 

även om funktionell färg, då färgen har större betydelse än vad ögat möter. Färgen symboliserar 

en funktion t.ex. grönt och rött symboliserar av och på, eller vid trafikljusen, gå och stanna (Bo 

Bergström, 2004).  

 

Utifrån Silayoi och Speeces forskning kan en attraktiv förpackning spegla konsumenternas 

personliga egenskaper och grafik på förpackningarna hjälper kunderna att hitta rätt i 

butikshyllan.  

2.1.2 Storlek och form 
 
Förpackningens storlek och form påverkar också konsumentens beslut men inte lika påtagligt 

som grafik. Konsumenter använder främst dessa komponenter för att avgöra produktens volym. 

Långa, utdragna förpackningar tros vara större. Konsumenterna har även en tendens att bli vana 

med att köpa en produkt även om förpackningen inte speglar volymen av innehållet (Silayoi och 

Speece, 2004)  
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Varierande storlekar kan också rikta sig till konsumenter med olika nivåer av engagemang. 

Silayoi och Speece tar som exempel lågprisvaror som konsumenter ser på med lågt engagemang. 

Varorna säljer sig själva och därmed behöver förpackningen inte kosta mycket att producera. 

Stora förpackningar ger känslan av att konsumenten sparar på att köpa denna istället för många 

mindre förpackningar. Detta kan innebära att när kvalitén är svår att bedöma har förpackningens 

storlek ännu större betydelse.  

 

Det finns stora möjligheter för företagen att skapa stor igenkänningsfaktor genom 

förpackningens form, geometri och färg. Många produkter kan identifieras utifrån deras 

förpackning vilket gör det lättare för konsumenten att hitta rätt i butikshyllan (Stern, 1981). 

Förpackningens form kommunicerar även information om företaget vilket påverkar 

konsumenternas föreställningar om varan, förpackningen och företagets värderingar (Bloch, 

1995). 

 

Förpackningens storlek och form är starka verktyg till företagsdifferentiering på butikshyllan och 

senare i kundernas hem. Detta kan medföra mervärde hos konsumenten, men även 

varumärkeslojalitet om förväntningarna uppfylls (Smith, 1998). Är formen och storleken 

funktionell, ergonomisk och passar konsumentens personlighet kan detta ge företagen stora 

fördelar jämte mot sina konkurrenter (Kotler och Keller, 2006).  

2.2 Informativa element 

2.2.1 Produktinformation 
 
Konsumentbeteende när det gäller högengagemangsprodukter tenderar att påverkas mindre av 

bilder och visuella faktorer (Kupeic och Revell, 2001). När det kommer till sådana produkter blir 

istället information om produkten av större vikt. Produktinformation på förpackningen kan hjälpa 

konsumenten ta ett beslut om att köpa produkten eller ej. För mycket eller otydlig information 

kan å andra sidan snarare leda till förvirring (Silayoi och Speece, 2004). Ett sätt för konsumenter 

att minska den förvirring som kan uppstå av för mycket information är att skära ner på 

alternativen (Mitchell och Papavassiliou, 1999). Mer insatta konsumenter brukar applicera denna 

strategi i form av att endast titta på produkter från ett mindre antal producenter. Detta är en form 



8 
 

av varumärkeslojalitet där konsumenten förlitar sig på varumärket för att slippa behöva gå 

igenom för- och nackdelar för varje produkt eller varumärke flertalet gånger (Silayoi och Speece, 

2004).  

 

I Livsmedelsverkets föreskrifter om märkning och presentation av livsmedel (Livsmedelsverket, 

2015) framgår de lagar som verkar i Sverige kring livsmedlens beteckning, ingredienser, 

beteckningar på ingredienser, mängd samt kategori av ingredienser, nettokvantitet av livsmedel, 

datummärkning, förvaringsanvisning, namn och adress på tillverkare, förpackare eller säljare, 

ursprung, bruksanvisning samt alkoholhalt. Alla livsmedelsetiketter skall enligt svensk lag 

behandla ovannämnda faktorer enligt Livsmedelsverkets regleringar. 

 

Konsumenter tillbringar olika mycket tid när de studerar livsmedelsetiketter eller 

produktinformation. Den rådande trenden är att den information som återges om produkten får 

alltmer uppmärksamhet. En anledning till detta är enligt Coulson (2000) att konsumenter blir 

alltmer medvetna samt en allmän ökad medvetenhet kring livsmedelssäkerhet, kost och hälsa. 

Förpackade livsmedel är för de flesta konsumenter dock lågengagemangsprodukter vilket 

innebär att konsumenterna oftast tillbringar mindre tid att studera faktorer som varumärke och 

produktinformation innan de fattar ett beslut kring produkten (Silayoi och Speece, 2004). Enligt 

Wansink (2003) är hemligheten och problemet med etikettinformationen att lyckas fånga både 

låg- och högengagemangskonsumenter.  

2.2.2 Förpackningsteknik 
 
Förpackningsteknik är viktigt dels för att möta konsumenternas krav och behov men också dels 

för att möta de kriterier som finns internt för företagets värdekedja vid förpackningsrelaterad 

produktion. Detta kan innebära begränsningar gällande material, tillverkning samt relaterade 

kostnader (Silayoi och Speece, 2004). 

 

Förpackningen ger konsumenten en föreställning om själva produkten och förpackningens 

material är en av de faktorer som inger konsumenten en föreställning kring produktens kvalité 

(Smith och Taylor, 2001). Smith och Taylor (2001) hävdar att förpackningen har tre 

grundläggande funktioner. Den första är att skydda produkten då den transporteras, förvaras och 

används. Förpackningen ska för det andra vara lätthanterlig vilket likt den skyddande funktionen 
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ger en bild av produktens egenskaper. Den tredje funktionen är att förpackningen ska 

kommunicera med kunden vilket den gör via tidigare nämnda egenskaper tillsammans med andra 

attribut. Dessa faktorer påverkas av förpackningens material i avseende på vikt, storlek, struktur, 

behandling och kostnad. 

 

Enligt McIlveen (1994) finns det en efterfrågan på utveckling av nya produkter som är mer 

effektivt producerade, förpackade för att hålla längre samt mer miljövänliga. Företag verksamma 

inom EU måste utöver att möta konsumenternas samt företagets interna krav vid val av material 

även beakta unionens miljöskyddsregler (Smith och Taylor, 2001).  

2.3 Tidspress 
 
På grund av tidsbegränsning hos många konsumenter blir impulsköp allt vanligare (Silayoi och 

Speece, 2004). En förpackning som lockar vid point-of-sale hjälper kunderna att ta beslut 

snabbare när de har ont om tid. Även ett varumärke som ger trovärdighet och är ett säkert val för 

kunden kan göra beslutsprocessen kortare. Tidspress kan även medföra att vissa planerade köp 

inte alls blir av då de inte prioriteras (Silayoi och Speece, 2007). När konsumenterna har mindre 

tid på sig att handla sjunker engagemangsnivån och visuella faktorer som färg och form får större 

betydelse i och med deras direkta koppling till människors naturliga instinkt. 

 

Under tidspress eller vid lågt engagemang letar kunder ofta efter en färg eller form för att hitta 

produkten de är ute efter. Detta kan företag dra nytta av, men även konkurrenter som kan förvilla 

kunderna i deras jakt efter “sin” vara. Vid likasinnade produkter som använder samma 

färgkombinationer blir det svårare för kunderna att ta snabba beslut i butiken. Detta kan ha som 

följd att kunden inte får med sig den tänkta produkten hem vilket kan medföra både positiva men 

också negativa effekter för företagen. Om kunden köper hem fel vara kan den bli besviken men 

också förvånas över att den överträffar den tänkta varans förväntningar. (Silayoi och Speece, 

2004;Herrington och Capella, 1995) 

 

Vid tidspress eftersöker kunderna enkel och noggrann information som är framträdande på 

förpackningen. Detta är något som förpackningsdesigners bör ta hänsyn till då tidspress har blivit 

allt mer förekommande hos kunder (Silayoi och Speece, 2004). De grafiska elementen på en 
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förpackning har större betydelse än de informativa när kunder har ont om tid och det motsatta 

gäller om kunderna tar sin tid i butiken och gör sina val noggrant. 

2.4 Engagemang 
 
Engagemang är ett viktigt begrepp inom marknadsföring eftersom det förklarar den 

bakomliggande orsaken för konsumentbeteende (Beharrell och Denise, 1995). Engagemang är i 

sin tur kopplat till hur relevant konsumenter anser att en produkt är med avseende på deras 

personliga behov och intressen samt för situationen (Marshall och Bell, 2004). Hollebeek, 

Jaeger, Brodie och Balemi (2007) menar på att detta påverkar varumärkeslojalitet, hur 

konsumenten reagerar på produktinformation och reklam och att detta i sin tur påverkar 

konsumentens köpbeslut. 

 

Vid lågt engagemang lägger konsumenten ner lite tid på att söka information om, och utvärdera 

varumärke och produkt (Kotler et al., 1996). En av orsakerna till detta är att 

lågengagemangsprodukter innebär låg risk (Chaudhuri, 2000). Detta resulterar ofta i låg grad av 

brand loyalty (varumärkeslojalitet) även om konsumenter finner ett varumärke som möter deras 

krav och förväntningar (Ares et al., 2010). 

 

Storlek har visat sig spela roll för konsumenter vid köp av lågengagemangsprodukter. För en del 

av allmänheten ansedda lågengagemangsprodukter, som t.ex. lågprisläkemedel, går det att sänka 

priser genom att skära ner på kostnader för förpackning och reklam. Lågprisläkemedel förpackas 

vanligen i större storlekar för att kommunicera till konsumenterna att det är en bra affär. 

Konsumenterna upplever då att det låga priset i förhållande till storleken på förpackningen 

kommunicerar högt värde jämfört med priset (Prendergast och Marr, 1997). Engagemang för en 

produkt är dock individuellt och Hughes et al. (1998) menar på att nivån av engagemang 

reflekterar graden av personlig relevans i termer av grundvärderingar, mål och självbild när det 

kommer till individens köpbeslutsprocess. 
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3.	  Forskningsstrategi	  &	  Metod	  
I detta kapitel redovisas för den tolkande och kvalitativa ansats studien tagit för att tillgodogöra 
sig kunskap och förståelse kring forskningsproblemet. Den metod som tillämpats är intervjuer 
och kapitlet behandlar mer ingående hur intervjuerna gått till samt redogör för respondenter 
och val av hjälpmedel.  

3.1 Vetenskaplig utgångspunkt 
 
Studien har en hermeneutisk utgångspunkt vilket innebär att den tar sig an problemet utifrån ett 

tolkande utgångsläge. Det hermeneutiska perspektivet, även kallat tolkningsperspektivet, 

fokuserar på förståelse av människors beteende (Bryman och Bell, 2005).  

 

Bryman och Bell sammanfattar hermeneutiken såhär: 
 

“Den grundar sig på uppfattningen att det behövs en strategi som tar hänsyn till skillnaderna 
mellan människor och naturvetenskapens studieobjekt och som därför kräver att 

samhällsforskaren ska lyckas fånga den subjektiva innebörden av social handling.”.  
Bryman och Bell, 2005, s. 29 

 
I och med att uppsatsens syfte bygger på en förståelse av människors handlingar när de väljer 

mellan vitaminförpackningar lämpar sig ett hermeneutiskt angreppsätt bäst för undersökningen.  

3.2 Kvalitativ ansats 
 
Enligt Bryman och Bell (2003, s.40) uppfattas kvalitativ forskning ofta som att den lägger stor 

tonvikt vid induktiv forskning, att den avviker från naturvetenskapliga normer samt att den 

framhåller en föränderlig och social verklighet som baseras på olika individers konstruktioner 

och uppfattningar.  

 

Eftersom den här studien ämnar förstå hur konsumenter tänker och resonerar kring 

förpackningsdesign lämpar sig en kvalitativ forskningsmetod för att svara på studiens 

frågeställningar och generera djupare kunskap kring ämnet.  

3.3 Induktiv metod 
 
Med induktion menas att teorier kan skapas efter generaliserbara slutsatser som dragits via 

observationer. Vid induktiv forskning är alltså teorin resultatet av forskningen. (Bryman och 
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Bell, 2003, s.25). Inom deduktiv teori framställs däremot en hypotes ur en redan existerande teori 

varpå hypotesen testas. Hypotesen kan därefter antingen bekräftas eller förkastas och teorin 

revideras. (Bryman och Bell, 2003, s.23). 

 

Studien ämnar förstå vilka förpackningsrelaterade attribut som konsumenter finner tilltalande vid 

val av vitaminer och studien stöttar sig på modellen “Conceptual model of packaging elements 

and product choice”. Detta ger studien ett deduktivt inslag men eftersom resultatet erhållits via 

kvalitativa intervjuer är metoden främst induktiv i och med att de slutsatser som dragits baseras 

på materialet från intervjuerna.  

3.4 Undersökningsform 
 
Den undersökningsform som valdes i linje med uppsatsens syfte var kvalitativa intervjuer. Nedan 
följer en mer omfattande beskrivning kring hur intervjuerna utförts, hur urvalet sett ut samt en 
presentation av de förpackningar som använts vid intervjuerna.  

3.4.1 Intervju 
 

För att få en djupare förståelse för ämnet har studien tagit en kvalitativ ansats med intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Intervjuerna har styrts efter modellen av Silayoi och Speece som 

presenterades tidigare i teoriavsnittet. För att ta reda på respondenternas ståndpunkter och åsikter 

utan att leda dem har intervjuerna tagit en semistrukturerad form och istället utgått från de teman 

(storlek och form, förpackningsteknik, grafik och färg, produktinformation, tidspress och 

engagemang) som presenteras i Silayoi och Speece’s modell. Som hjälpmedel har 

respondenterna även blivit presenterade för sig sex stycken redan existerande 

vitaminförpackningar och fått diskutera dem utifrån tidigare nämnda teman.  

 

Intervjuerna har utförts i Stockholms stad under perioden 18:e april till 30:e april 2015.  

Med syfte att få tillräckligt med information för att kunna dra slutsatser kring vilka 

förpackningsrelaterade attribut konsumenter uppfattar som tilltalande för vitaminförpackningar 

har åtta intervjuer genomförts. Intervjuerna var alla cirka 20 minuter långa. Av de totalt åtta 

intervjuerna tog två av dem plats i köket hemma hos en av författarna, två stycken i olika 

lärosalar på Kungliga Tekniska Högskolan, en på Espresso House vid Hötorget och resterande 

tre på Teaterbarens café på Kulturhuset. Platserna valdes utifrån vad som var passande för både 
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författarna och respondenterna samt att de var avskilda från höga ljud och andra störande 

moment. När intervjuerna skedde på Espresso House och Teaterbarens café såg författarna till att 

alla deltagande kunde höra varandra och att ingen annan i omgivningen störde sig på dialogen. 

Respondenterna visste innan intervjuerna inte om att det var vitaminförpackningar de skulle 

diskutera utan hade endast blivit informerade om att studien skulle handla om förpackningar. 

Både författarna medverkade under samtliga intervjuer och författarna turades om att öppna 

dialogen med tre stycken initiala frågor: 

 

1. Äter du vitaminer? 

2. Har du ätit vitaminer? 

3. Av vilken anledning äter/åt du vitaminer? 

 

Därefter har författarna introducerat sex stycken vitaminförpackningar för respondenterna varpå 

en diskussion inletts kring förpackningarna samt olika attribut. Respondenterna har till en början 

blivit ombedda att hålla för ögonen då vitaminförpackningarna plockats fram för att minska 

risken att ordningen förpackningarna plockas fram på ska påverka respondenternas tankebanor 

och utlåtanden. Respondenterna har även ombetts att tänka på förpackningarna som att de alla 

innehöll samma vitamin i samma vitaminformat. Författarna är dock medvetna om att 

vitaminernas synlighet samt respondenternas medvetenhet kring deras form, typ, samt övriga 

olikheter påverkar respondenterna trots att de blivit ombedda att diskutera förpackningsattributen 

utan att ta själva vitaminerna i beaktning. Vitaminerna låg dock kvar i förpackningarna eftersom 

förpackningarna annars hade känts annorlunda att ta på och hålla i och respondenterna 

uppmanades av författarna till att ta och hålla i, öppna och känna på de olika förpackningarna.   

 

Med avsikt att inte leda respondenterna till slutsatser som författarna själva dragit har 

intervjuerna därefter tagit olika form beroende på hur respondenterna svarat och vad de tagit upp 

för ämnen. Alla intervjuer har haft en lättsam ton och bägge författarna har uppmuntrat 

respondenter att vidareutveckla resonemang och idéer respondenterna själva tagit upp kring 

förpackningarna och deras attribut. Författarna har inte arbetat utefter förutbestämda roller utan 

intervjuerna har styrts av samtalets gång och på stort har både författarna varit ungefär lika 
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delaktiga under intervjuerna med att ställa frågor eller be respondenter berätta mer om hur de 

tänker.  

 

Som stödpelare för intervjuerna har författarna som tidigare nämnt utgått ifrån de teman som 

Silayoi och Speece presenterar i sin modell. De respondenter som inte självmant gått in på dessa 

teman har författarna därför frågat vad respondenterna tänker kring dessa teman och därefter har 

intervjuerna vidare fokuserat på de faktorer som respondenterna tagit upp.  

 

Respondenterna har även fått rangordna förpackningarna utifrån personlig preferens gällande de 

visuella elementen grafik och färg samt storlek och form. Rangordningen dokumenterades 

genom att ett foto togs på förpackningarna i den ordning som respondenterna valt. Eftersom 

förpackningsteknik och produktinformation varit likartade eller likadan vad det gäller några av 

förpackningarna har dessa ämnen diskuterats men respondenterna har inte ombetts att rangordna 

förpackningarna efter de informativa elementen.  

 

Intervjuerna har spelats in och sedan transkriberats. Enligt Bryman och Bell (2003, s. 374) är det 

fördelaktigt att spela in vid kvalitativa intervjuer eftersom intervjuaren då kan koncentrera sig 

helt på respondenten och inte distraheras av att samtidigt föra anteckningar. En negativ 

konsekvens kan dock vara att respondenten känner oro över att dennes ord kommer finnas 

inspelade vilket kan påverka intervjun (Bryman och Bell, 2003, s. 375). Författarna fick 

respondenternas godkännande om att diskussionerna spelades in.  

3.4.2 Urval 
 

Studiens urval var ett bekvämlighetsurval. Bryman och Bell (2003, s. 377) menar på att 

representativitet uppfattas som mindre viktigt vid djupgående kvalitativa intervjuer. 

Bekvämlighetsurval innebär att urvalet består av personer som vid tillfället varit lättillgängliga 

för forskaren (Bryman och Bell, 2003, s. 124). I den här studien har detta inneburit att de som 

intervjuats varit fyra stycken män och fyra stycken kvinnor födda på 80-90-talet och under 

studiens gång varit tillgängliga för intervju i Stockholm stad.  
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Samtliga intervjuade är vänner eller bekanta till någon av författarna. Med syfte att låta 

respondenterna vara anonyma kommer de hädan efter att benämnas som R1, R2, R3 och så 

vidare där R står för respondent och siffran står för turordning på intervjun. Tre av de manliga 

respondenterna, 22, 24 respektive 26 år gamla (hädanefter benämnda som R4, R3 och R1), 

studerar vid Kungliga Tekniska Högskolan. R3 bor med familjen medan R1 och R4 bor i 

studentboende. Ingen av dem äter för tillfället vitaminer men R3 har ätit D-vitamin för att testa 

ifall han blev piggare av det, R1 har ätit Omega 3, D-vitamin samt brustabletter för att han har 

fått dem och R4 har ätit C-vitamin sporadiskt. Varken R3 eller R1 studerar något direkt kopplat 

till design men R1 har läst kurser med inslag av webbdesign. R4 studerar kemi och har en viss 

kunskap om hur vitaminerna är uppbyggda och hur de hjälper kroppens funktion.  

 

Den fjärde manliga respondenten, R2, är 22 år gammal, bor hemma med familjen och äter 

familjevitaminer eftersom han anser att det är bra för honom och att han annars ej får i sig det 

han behöver. R2 jobbar i livsmedelsbutik. 

 

Bland de kvinnliga respondenterna är två stycken av dem klasskamrater till författarna. R6 som 

är 23 år och R8 som är 25 år studerar programmet Ekonomi, teknik och design tillsammans med 

författarna på Södertörns Högskola. R6 bor ensam i en studentlägenhet medan R8 bor hemma 

med familjen. R6 har ätit multivitamin från Apoteket för att hon fick höra att det var nyttigt och 

att hon inte fick allt hon behövde från den dagliga kosten medan R8 äter familjevitamin, D-

vitamin och kalcium som en frukostrutin eftersom det känns bra för henne att veta att hon får det 

hon behöver. 

 

De andra två kvinnliga respondenterna, R5 på 25 år och R7 på 24 år, bor i egen lägenhet 

respektive i föräldrahemmet. R5 jobbar som säljare i möbelbutik medan R7 studerar biologi vid 

Stockholms Universitet. Varken R5 eller R7 äter i dagsläget vitaminer men R5 har tagit 

brustabletter för att hon kände sig trött och ville få extra energi medan R7 har ätit kosttillskott för 

att hon har fått det av sin mamma.  

 

Bekvämlighetsurvalet motiveras av att de intervjuade förutom att ha varit tillgängliga vid 

studiens gång också har kunnat bidra med den information och kunskap som författarna velat åt. 
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En annan fördel med bekvämlighetsurvalet är att respondenterna känner eller är bekanta med 

författarna. Av denna anledning har respondenterna känt sig bekväma med att intervjuerna 

spelats in vilket personer som inte känner författarna kanske ej skulle samtyckt till.  

3.4.3 Förpackningar 
 

För att hjälpa respondenterna att koppla till vitaminer och vitaminförpackningar med syfte att få 

reda på mer kring vilka associationer samt tankar respondenterna har kring dessa faktorer har 

respondenterna presenterats för sex stycken existerande vitaminförpackningar. 

Vitaminförpackningarna införskaffades med egna medel från författarna och enligt deras tycke. 

Förpackningarna köptes i Stockholms innerstad på Apoteket AB, Life och ICA.  

 

Författarna valde att använda sig av flera olika vitaminsorter eftersom förpackningarna till en 

och samma vitaminsort tenderade att se likartade ut vilket hade försvårat undersökningen av 

olika förpackningsattribut. Eftersom flera parametrar undersöktes valdes alltså förpackningar till 

flera olika vitaminer. Med syfte att med hjälp av förpackningarna kunna inleda diskussioner med 

respondenterna kring de attribut presenterade i Silayoi och Speeces modell, valdes förpackningar 

med olika material, färger, storlekar och förslutningslösningar. Nedan presenteras de 

förpackningar som användes i studien. 
Tabell 1 – Förpackningar 

Förpackning  Varumärke Antal Material Bakgrund och 
förslutning 

Etikett Storlek 

Enomdan 

 

ACO 100 st. 
tabletter 

Plast Vit bakgrund med gult 
”plopp”-lock.  

Gul med 
svart text.  

Höjd 
8,5 cm 
och 
bredd 
4,5 cm. 
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B-vitamin Forte 

 

Apoteket 150 st. 
tabletter 	  

Plast Vit bakgrund med 
grönt barnsäkert 
skruvlock. 

Vit etikett 
med grön och 
svart text.  

Höjd 8 
cm 
och 
bredd 
4,8 
cm.   

C-vitamin med 
blåbärssmak 

 

Apoteket 20 st. 
brus- 
tabletter 

Plast  Vit bakgrund med blå 
kork som går att 
antingen dra eller 
skruva upp.   

Vit etikett 
med blå 
grafik. Svart 
och orange 
samt vit text 
på den blå 
grafiken.  

Höjd 
14,5 
cm 
och 
bredd 
2,8 
cm. 

C-vitamin med 
apelsinsmak 

Friggs 20 st. 
brus-
tabletter  

Plast Vit bakgrund med vit 
kork som antingen går 
att dra eller skruva 
upp.  

Orange 
etikett med 
vit och svart 
text samt 
grafik i form 
av en 
apelsinklyfta.  

Höjd 
14,5 
cm 
och 
bredd 
2,8 
cm. 
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Multivitamin 

 

Life 

 

 

	  

120 
kapsyler 

Glas Brun med svart 
plastlock som skruvas 
av.  

Grön etikett 
med vita 
inslag samt 
mörkgrön 
grafik. Vit 
text.  

Höjd 
11 cm 
och 
bredd 
7 cm. 

Vitamin C + berries 

 

Life  90 
tabletter 
fördelade 
en och en i 
kartor.  

Kartong Vit bakgrund. 
Förpackningen öppnas 
på sidorna med flikar 
som viks ut.  

Framsidan 
har grafik 
med bär med 
vit text på. 
Baksidan av 
kartongen är 
ljusblå med 
svart text.  

Höjd 
11 cm, 
bredd 
3 cm 
och 
längd 
14,5 
cm. 
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4.	  Resultat	  &	  Analys	  
I detta kapitel redovisas resultaten från intervjuerna i tabeller och text. Resultaten beskrivs och 
analyseras sedan utifrån de teman som diskuterats under intervjuerna.  
 

Under intervjuerna gång fick respondenterna rangordna de olika förpackningarna utifrån de 

visuella teman som beskrivs i teori-kapitlet. Dessa var färg och grafik samt storlek och form. 

Under respektive underrubrik presenteras tabeller med respondenternas svar där 1 är den 

förpackning de tyckte bäst om och 6 är den de tyckte sämst om utefter temat. Den förpackning 

med lägst medelvärde är alltså den förpackning som genomsnittligt varit mest omtyckt.  

 

Grafik och färg 
Tabell 2 - Rangordning utifrån grafik och färg 

 

 

Respondenterna kopplade i allmänhet dessa färger till vitaminer: gul, orange, vitt, grönt, rosa och 

röd. Den färg som var inte kopplades direkt till vitaminer var blått, men en respondent 

kommenterade att färgen kopplades mer till vitamin B än någon annan sort. Blått var dock en 

färg som tilltalade vissa av respondenterna, även om den inte skulle få dem att associera till 

vitaminer. Vissa av färgerna kopplades även till smaker, såsom citrus och hallon. Grossman och 

Wisenblit (1999) diskuterar även färgassociationer och flera av respondenterna kommenterade 

att de kopplar färgerna gult och orange till vitaminer. Den gula och den orangea förpackningen 

Förpackning Vitamin C + 
berries 

Multivitamin C-vitamin 
med 
blåbärssmak 

C-vitamin 
med 
apelsinsmak 

Enomdan B-vitamin 
Forte 

R1 1 2 4 6 5 3 
R2 1 2 6 3 4 5 
R3 6 4 2 1 5 3 
R4 5 6 1 2 4 3 
R5 1 2 6 5 3 4 
R6 1 2 3 5 6 4 
R7 1 2 5 3 6 4 
R8 2 5 4 3 6 1 
Medelvärde 2,25 3,125 3,875 3,5 4,875 3,625 
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var dock inte populära när respondenterna skulle rangordna förpackningarna efter personlig 

preferens utifrån grafik och färg. Så här löd några kommentarer angående den gula burken: 

 

”Den gula är fruktansvärt ful.” - R3 (man, 24 år)  

”Den här ser bara ful ut. Den känns inte alls appealing.” - R4 (man, 22 år)  

”Den gula förpackningen såg jättetråkig ut. Jag ser inte ens att det är vitaminer i den.” - R5 

(kvinna, 25 år) 

”Den här känns lite drogformig.” - R7 (kvinna, 24 år) 

 

Det blåa röret innehållandes brustabletter med C-vitamin med blåbärssmak uppfattades som 

konstigt och några respondenter uppgav att de skulle ha valt det orangea röret framför för det 

blåa. De förpackningar med gröna inslag var mest omtyckta av respondenterna vad det gällde 

färg och grafik. Detta kan kopplas till funktionell färg (Bo Bergström, 2004) då grönt 

representerar natur och hälsa.  

 

För en del respondenter var själva motivet på kartongen tilltalande och färgerna kändes lugnande 

och trygga, vilket ingav tillförlitlighet. R6 (kvinna, 23 år) uttryckte sig såhär: 

 

”Jag gillar bilderna. Jag gillar känslan som den förmedlar. Att det är någonting lugnt och 

tryggt. Det känns som att om man vet hur man gör en snygg förpackning så lägger man ner med 

jobb på sin vara. Så jag får förtroende för att det här funkar.” 

 

Trots att kartongen ansågs vara estetiskt tilltalande tyckte inte alla respondenter att det var ett 

lämpligt uttryck för just en vitaminförpackning. R8 (kvinna, 25 år) kommenterade: 

 

”Det känns inte som att det ska vara vitaminer. Det känns som att det ska vara typ godis.” 

 
Som Grossman och Wisenblit (1999) påpekat visade studiens resultat att grafik och färg har stor 

inverkan på hur lågengagemangsprodukter uppfattas av konsumenten. Respondenterna i studien 

ansåg inte vitaminer som något de i dagsläget la ner mycket tid och energi på. I samband med 

detta spelade grafik och färg stor roll för vilka förpackningar som ansågs vara mest visuellt 

attraktiva vid första anblick.  
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Storlek och form 
Tabell 3 - Rangordning utifrån storlek och form 

Förpackning Vitamin C + 
berries 

Multivitamin C-vitamin 
med 
blåbärssmak* 

C-vitamin 
med 
apelsinsmak* 

Enomdan B-vitamin 
Forte 

R1 6 1 4 5 3 2 
R2 6 3 5 4 2 1 
R3 6 3 4 6 1 2 
R4 5 6 1 2 3 4 
R5 6 5 2 3 1 4 
R6 4 1 5 6 2 3 
R7 5 6 4 3 2 1 
R8 6 1 5 4 2 3 
Medelvärde 5,5 3,25 3,75 4,125 2 2,5 

* Trots att rören har exakt samma storlek och form så har respondenterna rangordnat dem olika vilket tyder på att 

andra faktorer påverkats deras omdöme. 

 

Angående glasburkens storlek och form hade respondenterna väldigt delade åsikter då cirka 

hälften av respondenterna ansåg att den var för otymplig och stor medan de andra istället 

uppfattade storleken som en fördel. Enligt Silayoi och Speece inger stora förpackningar en 

känsla av att konsumenten vinner mer på köpet. De respondenter som vid första anblick tydde sig 

till glasburken vid val av förpackning efter form och storlek menade även de på att anledningen 

är glasburkens storlek och faktumet att den rymmer mycket. Glasburken fick även positiv 

feedback angående att dess stora öppning vilket medförde att respondenterna kunde plocka upp 

en tablett åt taget och inte behöva hälla ut fler vid användning. Den fick dock inte endast positiva 

associationer utan R3 (man, 24 år) kommenterade glasburken som: 

 

”Färgen på glasburken känns sådär. Och den är bara otympligt stor om jag ska ha den med mig. 

Det känns inte jättebra. Och det känns som antingen handkräm, så som någon hudvårdsprodukt, 

eller som honung.” 

 

Även detta svarar till teorin om att konsumenter uppfattar att förpackningen ska spegla 

innehållet.  
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Flera respondenter gillade dock formen och storleken på plastburkarna (B-Forte och Enomdan) 

eftersom de var behändiga att hålla i samt att ta med sig. Andra respondenter påpekade att även 

rören var lätta att ta med sig men att en nackdel med dem är att de inte är lika stabila som övriga 

förpackningar. Rören hade även stor igenkänningsfaktor och samtliga respondenter kopplade 

formen på dem till brustabletter. Stern (1981) har påpekat att produkter ofta kan identifieras 

utifrån deras förpackning vilket instämmer med respondenternas reaktioner kring tablettrören 

som direkt kopplades till vitaminer i form av brustabletter.  

 

Produktinformation 

När det kom till produktinformation uppfattade samtliga respondenter att kartongen hade 

tydligast information. De tyckte att det var lättare att ta åt sig information när den spreds ut på 

större ytor, såsom kartongen. R2 (man, 22 år) kommenterade kartongen: 

 

”Det är bara att vända på den. Så kan man se allt.” 

 

Framsidan visade den nödvändiga informationen för att hitta rätt i butikshyllan medan baksidan 

gav mer ingående information. Många tyckte också att den var lätt att läsa på i och med textens 

storlek.  

 

En annan lyckad kombination gällande produktinformation var en klassisk vit bakgrund som 

underlättade textens synlighet. Angående de två plastburkarna (B-Forte och Enomdan) ansåg en 

del att informationen var lätt att finna på båda medan några påpekade att den gröna burken var 

tydlig medan den gula var otydlig. Rören ansågs vara lite svårläsliga eftersom ytan med 

information var väldigt liten och alla respondenter uppfattade informationen på glasburken som 

mycket förvirrande i kombination med färgvalen och liten text. Respondenterna uppfattade den 

vita texten på den gröna etiketten gjorde det svårläst. Utöver detta hade glasburken ett stort 

omfång av information förmedlat i relativt liten storlek på texten. Förpackningen upplevdes ha 

för mycket information vilket i samband med den lilla texten gjorde informationen svårt att ta till 

sig. R6 (kvinna, 23 år) uttryckte sig såhär angående glasburkens information: 

 

”Det här känns lite mycket. Liksom, vart ska jag läsa?” 
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Flera respondenter påpekade också att det är viktigt med information men att för mycket kan bli 

förvirrande medan för lite information känns otryggt. Silayoi och Speece (2004) skriver att för 

mycket eller otydlig information kan leda till förvirring och respondenterna för studien påpekade 

också att information är viktigt men att det bör vara i hanterbart omfång då för mycket och för 

lite information inte hjälper konsumenten att komma fram till ett beslut.  

 

Som Kupeic och Revell (2001) skrivit minskar visuella faktorer i vikt vid 

högengagemangsprodukter. Då blir produktinformation istället en viktigare faktor och 

respondenterna i studien påpekade att vitaminer i dagsläget inte är viktigt för dem. 

Respondenterna klargjorde dock att ifall de skulle komma att bli i behov av vitaminer skulle 

produktinformation vara den viktigaste faktorn.  

 

Förpackningsteknik  

En fördel som togs upp angående de tre burkarna var att det är lättare att ta ut vitaminer från dem 

i och med deras breda öppning. Den gröna plastburken (B-Forte) ansågs av en del vara jobbig att 

få upp i och med att det krävs att konsumenten både trycker och vrider upp locket som ska vara 

barnsäkert. Dessa respondenter tyckte dock om förpackningsslutningen på den gula 

förpackningen medan andra tyckte att den kändes som att den gula förpackningens lock lätt 

skulle gå sönder. Endast en respondent fattade tyckte för kartongens förslutningslösning i och 

med att man kan ta fram en tablett från kartorna åt gången utan att röra resten. Detta ansågs vara 

en nackdel med rören eftersom respondenterna tyckte det var i princip omöjligt att endast få ut en 

tablett åt gången. R5 (kvinna, 25 år) uttryckte sig såhär angående rörens förslutningslösning: 

 

”Dom här är ganska svåra, då ska man ju hälla ut och så ska man få en. Det får man aldrig.” 

 

I övrigt ansåg respondenterna att rörens lock var lätthanterliga eftersom de slapp vrida upp 

förpackningarna. 

 

Smith och Taylor (2001) skriver att förpackningens material är en av de faktorer som kan ge 

konsumenter en bild av själva produktens kvalité. Plast som förpackningsmaterial ansågs av en 

del respondenter som ett bra val i och med att det inte går sönder så lätt medan andra tyckte att 
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plast förmedlade en billig känsla. Det material som blev mest omdiskuterat var glaset. R6 

(kvinna, 23 år) sa såhär om förpackningen:  

 

”Den känns rejäl på något sätt.” 

 

Medan R1 (man, 26 år) kommenterade: 

 

”Jag tycker att det är bra att man ser dom (vitaminerna). Det känns autentiskt som medicin.” 

 

Detta instämmer dels med teorin om att förpackningen säger något om innehållet men i detta 

sammanhang kan det även ha att göra med glasets genomskinlighet vilket gjorde det möjligt att 

faktiskt se vitaminerna inuti.  Kartongen fick inte mycket uppmärksamhet när det kom till 

material förutom att en respondent gillade känslan av pappret medan en annan påpekade att det 

är lätt att återvinna. 

 

Smith och Taylor (2001) skriver även att förpackningen har som funktion att skydda produkten 

och de respondenter som föredrog plast som material framför glas och papper menade på att 

plast inte är ömtåligt. Dessa respondenter sållade även bort glas som material av anledningen att 

det lätt går sönder. McIlveen (1994) skriver om den efterfrågan som finns på produkter som är 

mer miljövänliga och en respondent motiverade tycket för kartongen med att materialet är lätt att 

återvinna.  

 

Tidspress, engagemang och varumärke 

Alla respondenter ansåg vitaminer som mindre viktigt men skulle om de själva var utsatta för 

vitaminbrist lägga ner tid på att hitta rätt vitaminsort för deras behov. Vid ett sådant scenario 

menade respondenterna på att information skulle vara det viktigaste elementet för att ta reda på 

vad vitaminerna innehåller. Utöver detta skulle pris vara den avgörande faktorn. 

 

Prendergast och Marr (1997) tar upp storlekens betydelse i förhållande till pris som tenderar att 

påverka vid lågengagemangsprodukter och de respondenter som tydde sig till glasburken 

gällande storlek och form menade att storleken var en talande faktor. Respondenterna motiverade 

valet av glasburken med att den var stor och innehöll mer.  
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Silayoi och Speece (2004) konstaterar att förpackningsdesign bör beakta tidsbrist samt att grafik 

påverkar mer än information när kunden har begränsat med tid. De skriver också att tidsbrist 

leder till lågt engagemang (Silayoi och Speece, 2007) och som tidigare omnämnt under 

analysdelen av grafik och färg reagerade respondenterna mer på grafik och färg då 

respondenterna blev ombedda att snabbt och spontant välja vilken förpackning de föredrog. 

Respondenterna ansåg inte att vitaminer var en viktig fråga för dem och uppvisade alltså lågt 

engagemang för vitaminer. Som beskrivit under resultat och analys av produktinformation 

menade respondenterna på att ifall de skulle vara i behov av vitaminer, och vitaminer alltså blev 

en högengagemangsfråga för dem, skulle informationen vara den viktigaste faktorn. 

 

Som presenterat i teoriavsnittet går båda faktorerna tidspress och engagemang att koppla till 

varumärken. Under tidspress tenderar konsumenter att hålla sig till varumärken de känner igen 

och har erfarenhet av. Förutom att vara engagerad i en produkt kan konsumenter vara engagerade 

i olika varumärken och särskilt under tidspress tenderar sådana konsumenter att vara 

varumärkeslojala.  

 

Apoteket och ACO ansågs som trovärdiga och relativt likvärdiga varumärken när det gällde 

tillförlitlighet medan respondenterna hade delade åsikter angående Life. En del respondenter 

uppfattade Life som exklusivt, hälsosamt och trendigt men åsikterna var blandade och R3 (man, 

24 år) kommenterade varumärket som:  

 

”Life tror jag ger en lite sämre bild. För det känns privat, lite halv hokuspokus.” 

 

Medan R4 (man, 22 år) uttryckte sig: 

 

”Läkemedel från Life känns inte riktigt hundra.” 

 

Friggs kändes igen tack vare närvaron i dagligvaruhandeln men märket kopplades inte direkt till 

vitaminer. 
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Studiens respondenter visade lågt engagemang för vitaminer och då de ombads att snabbt välja 

vilken förpackning de ansåg vara mest tilltalande samt sedan svara varför visade det sig att färg 

och grafik ha störst påverkan. När de sedan fick mer tid att tänka efter och även beakta de olika 

varumärkena visade det sig att många uppfattade varumärkena Apoteket och ACO som 

tillförlitliga och att det skulle kännas tryggt att köpa vitaminer därifrån. Friggs kopplades inte till 

vitaminer och kändes därför opålitligt medan det var delade åsikter kring Life. En del 

respondenter uppfattade inte Life som tillförlitligt utan mer som “hokus-pokus” och skulle välja 

Apoteket ifall de skulle behöva köpa vitaminer. Andra respondenter tyckte att Life hade byggt 

upp sitt varumärke som ett hälsosamt, naturnära och exklusivt märke och därför skulle de välja 

att handla där. 
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5.	  Diskussion	  
I detta kapitel diskuteras studiens resultat och analys utifrån teman från modellen “Conceptual 
model of packaging elements and product choice”. Diskussionen tar även upp möjliga 
bakomliggande orsaker till resultatet.  
 

Grafik och färg  

Studiens resultat visar på att respondenterna kopplar färger som gult och orange till vitaminer 

men att de gällande själva förpackningen dras till färger som grönt och blått. Under intervjuerna 

kopplades också vissa smaker till vitaminer, t.ex. apelsin och hallon. Detta kan vara en förklaring 

till varför vitaminer hellre kopplas till färger som orange istället för grönt, då exempelvis äpple-

smak på vitaminer inte vanligen förekommer i handeln. Det blåa röret innehållandes c-vitaminer 

med blåbärssmak ansågs av vissa respondenter inte vara tilltalade då de inte kopplade den blåa 

färgen till just C-vitamin. I det fallet föredrogs det orangea röret eftersom det kändes mer 

naturligt och tilldragande. Om detta resultat beror på färg och/eller smak kan endast spekuleras i, 

men eftersom de blå/gröna färgerna föredrogs generellt över de orangea/gula kan smak och färg 

associationer ha en stor del i hur beslutsprocessen ser ut hos en konsument. Det kan också vara 

att en viss sorts vitamin, i detta fall vitamin C, har en association till just citrusfrukter då det 

anses vara den största källan till vitaminen om det ska intas naturligt i kosten. Blåbär kopplas 

helt enkelt inte till vitamin C. Då en respondent istället kopplade den blå färgen till vitamin B 

skulle det möjligtvis vara lämpligare att använda den blåa färgen till vitamin B än vitamin C. 

Den färgkombinationen som trots detta verkade vara effektiv var den grön/blå/röda som fanns på 

kartongen. En respondent förklarade att attraktionen till kartongförpackningen grundades i att 

färgerna var lugnande vilket ingav en trygghetskänsla. Färgerna på bilden som används på 

kartongen är mildare och inte lika skarpa och i och med att kontrasten mellan bild och bakgrund 

inte är lika distinkt kan det vara så att den kombinationen fungerar trots att färgerna inte kopplas 

till vitaminer. En intressant aspekt är att både det blåa röret, med blåbärssmak, och kartongen 

med blåbär med på bilden använder just det bäret som en differentieringsfaktor. Båda 

förpackningarna innehåller vitamin C och även om tabletterna i kartongen inte har den smaken 

lockar de med blåbär, eller “berries”, och dess antioxidanter. Eftersom både Apoteket och Life 

använder blåbär som referens till vitamin C kan detta vara en indikation på att citrusfrukterna 

inte är lika attraktiva som representant längre.  
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Eftersom gul tycks vara en färg som direkt kopplas till vitaminer skulle det vara logiskt att tänka 

sig att den gula plastburken skulle bli omtyckt. Resultatet visade dock på motsatsen då denna 

förpackning fick låga röster gällande färg och grafik. Burken är vit men har gul etikett med svart 

text på och eftersom svart och gult är naturens egna färger att signalera fara på är det möjligt att 

kombinationen av dessa färger på en vitaminförpackning ger fel intryck även om gult generellt 

sätt annars kopplas till vitaminer.  

 

Storlek och form 

De två plastburkarna fick överlag positiv respons angående deras storlek och form. 

Respondenterna tyckte att storleken var behändig och förpackningarna var då lätta att ta med på 

resor eller i handväskan. Förpackningarna var greppvänliga både storlek- och formmässigt vilket 

underlättade öppning och stängning. I och med att förpackningarna inte var för stora för att hålla 

i handen kan detta ha medfört att de kändes lättare att hantera oberoende av vem som skulle 

använda dem. I kontrast till detta tyckte några av respondenterna att rören kändes ostabila och 

trots den smala, runda förpackningen tycktes de inte vara lika lätthanterliga som plastburkarna.  

 

De respondenter som inte tyckte om glasburken gjorde det på grund av dess storlek och dessa 

respondenter tenderade att föredra de mindre förpackningarna av anledningar som att de är 

greppvänliga och lättare att ta med sig. R5 som i övrigt tyckte bra om glasburken kommenterade 

att en fördel med mindre förpackningar är att de går ner i handväskan och inte är så tunga vilket 

gör att de är smidiga att ta med sig vart man än går. I dagens samhälle blir det allt viktigare att 

ständigt vara uppkopplad, nåbar och kunna arbeta inte bara på jobbet utan också på caféet, tåget 

eller hemifrån. Många befinner sig på grund av jobb eller andra anledningar ofta på resande fot 

och efterfrågar därför vardagsprodukter som är lätta att ta med sig på resan. Detta kan vara en 

anledning till varför flera tyder sig till mindre och smidigare förpackningar.  

 

Rören var de förpackningar som hade starkast associationer till vitaminer. Några respondenter 

kommenterade att de åt dem som liten och drog därför en positiv koppling till dem. Även om 

respondenterna blivit ombedda att tänka på förpackningarna som att de alla innehöll samma sorts 

vitaminer och i samma vitaminformat påpekade flera att en nackdel med rören var att det var 

svårt att få ut endast en tablett. Detta antyder på att respondenterna kopplat till sina tidigare 
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erfarenheter av just brustabletter och dess form och vilket i sin tur tyder på att de möjligen inte 

kunnat bortse från vetskapen om vad för slags vitaminer förpackningarna innehåller.  

 

I och med att respondenterna inte alltid lyckats kopplat bort brustabletterna kan de ibland beaktat 

för- och nackdelar gällande själva brustabletterna istället för att endast utvärdera 

förpackningarna. De respondenter som ogillade rören kan ha associerat dem med att de måste ha 

tillgång till ett glas med vatten. De respondenter som tyckte om rören kan omedvetet ha gjort 

liknande kopplingar mellan tabletter och förpackningar men med en bild av att kroppen snabbare 

tar upp vitaminerna via brustabletter. Sådana undermedvetna kopplingar skulle kunna ligga till 

grund för uttalanden kring förpackningarna.  

 

Produktinformation 

Som tidigare nämnt uppfattade respondenterna att det var lätt att läsa text på vit bakgrund. 

Rörens bakgrundsfärg var vit men i och med den långsmala formen upplevde ändå många att 

texten var svårläst. Den gröna plastburken fick positiv respons angående möjlighet att ta till sig 

information medan den gula plastburken fick väldigt delade åsikter. En anledning till detta kan 

ha varit att flera respondenter vid första anblick ansåg förpackningen vara hiskligt ful vilket kan 

ha påverkat deras åsikt angående informationen.  

 

Som tidigare behandlat i uppsatsen är produktinformation av större vikt när det gäller 

högengagemangsprodukter. De som anser vitaminer som viktigt är ofta medvetna om vad de 

behöver och vad de vill ha. Dessa människor tenderar därför att noggrant läsa igenom 

innehållsförteckningar och vet vad det är för information de söker. Av denna anledning störs inte 

medvetna konsumenter lika mycket av ett stort omfång av information även om de inte tar till sig 

all information. Å andra sidan kan det istället kännas som att företaget försöker gömma något 

ifall det är för lite information vilket kan uppfattas som oseriöst.  

 

De förpackningar med mest information är kartongen och glasburken som båda kommer från 

hälsobutiken Life. Detta tyder på att Life riktar in sig på medvetna kunder. När respondenterna 

kommenterade varumärkenas trovärdighet var åsikterna kring Life dock olika vilket diskuteras 

mer under rubriken tidspress, engagemang och varumärke.  
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En annan faktor som kan ha avgjort vilken förpacknings produktinformation som kändes lättare 

eller svårare att ta till sig kan ha varit typsnitt och storlek på texten. Detta är egentligen en 

grafisk fråga men kan ha påverkat respondenternas uppfattning kring produktinformationens 

innehåll undermedvetet.  

 

Förpackningsteknik 

Studien visade på att den förslutningslösning som var mest omtyckt var ett vanligt skruvlock. En 

utav förpackningarna hade dock ett barnsäkert lock, vilket ansågs vara svårt att öppna även för 

vuxna. En anledning till detta kan vara att det är svårt att öppna med bara en hand. Ett lock som 

gick att öppna utan båda händerna tillgängliga var den gula plastburken som är lätt att trycka upp 

med tummen medan burken hålls fast i handen, detta i och med burkens “plopp-”lock. En annan 

förpackning som går att öppna med en hand är kartongen men där uppstår problemet med 

kartorna inuti som kan vara svårhanterliga utan båda händerna tillgängliga. En fråga att diskutera 

här är vad som ska prioriteras vid förpackningstillverkning. Är det bättre att ha en förslutning 

som är så pass säker att mycket kraft behövs och någorlunda koncentration än en förslutning som 

är snabb och enkel att öppna? Vad vill kunderna egentligen ha? 

 

De som inte tyckte att glas var det bästa materialet för vitaminförpackningar pekade på att det 

lätt kunde gå sönder och att förpackningen blev för tung. Dessa respondenter tenderade att 

föredra plastförpackningarna eftersom de var lätta men ändå hårda och tåliga. Som diskuterat 

under rubriken storlek och form verkar det vara många som vill ta med sig vardagsprodukter när 

de reser. Ska förpackningen tas med på resan eller bara ligga i handväskan är det också bra om 

den tål stötar.  

 

De respondenter som inte gillade plastförpackningarna argumenterade för att materialet kändes 

billigt medan de upplevde glas och kartong som mer exklusivt. Detta kan ha varit en slutsats som 

respondenterna kom fram till vid jämförelse av de olika materialen. Hade de å andra sidan endast 

presenterats för till exempel plastförpackningar är det möjligt att de inte dragit samma slutsatser 

angående materialen. Både kartongen och glasburken tillhör varumärket Life vilket en del 

respondenter uppfattade som ett mer exklusivt varumärke vilket också kan ha påverkat deras 

åsikter kring materialet. Det kan också bero på att båda materialen glas och kartong inte är ofta 
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förekommande på apoteken där de flesta har kommit i kontakt med vitaminförpackningar innan. 

Materialen ger en känsla av något annat än vitaminer vilket både är positivt och negativt. Ifall 

Life försöker få sitt varumärke att rikta in sig på en annan typ av kund eller försöker utveckla hur 

vitaminer ska uppfattas är en möjlig förklaring till varför just de väljer att använda sig av dessa 

material.  

 

Tidspress, Engagemang & Varumärke 

Tidspress är något som kan drabba vem som helst. I studien visade det sig att ingen av 

respondenterna ansåg vitaminer som en viktig del i sitt liv och la inte ner någon tid på att köpa 

vitaminer - vitaminer är alltså ingen högengagemangsprodukt för dem. Många kommenterade 

ändå att om de hade haft behov av vitaminer skulle de ha lagt ner tid på att hitta rätt vitamin 

beroende på syftet med tillskottet. De kommenterade även att de hellre försöker inta 

rekommenderad mängd av vitaminer och mineraler genom sin kost och endast om detta inte var 

tillräckligt skulle de köpa vitaminer. Vid frågan om tidspress svarade dock de flesta att de skulle 

gå efter utseende och pris vilket innebär att en väl utformad och grafisk genomarbetad 

förpackning skulle kunna locka kunder som egentligen inte skulle köpa varan ifall de hade haft 

mer tid. Som presenterat i resultat- och analysdelen reflekterade en respondent över detta och 

förklarade det som att ifall ett företag har lagt ner mycket tid och energi på att göra en tilltalande 

förpackning får hon även förtroende för att de lagt ner lika mycket tid och engagemang på själva 

produkten. Detta tyder på att företagen också måste leva upp till kundernas förväntningar. 

Kunder som köper efter utseendet måste se att innehållet är minst lika bra som förpackningen.  
 
Fyra varumärken fanns med i undersökningen - Apoteket, ACO, Life och Friggs. Många av 

respondenterna kopplade vitaminer till medicin och något som inköps på apotek och därför fick 

Apoteket och ACO (som associerades till apotek) bra trovärdighet. Många skulle ha valt 

Apotekets produkter bara för varumärkets skull vilket bevisar att varumärket har en så pass stor 

roll att spela i branschen. Om det är en produkt som ska hjälpa kroppen och dess funktioner går 

de flesta till ett apotek. Vitaminer är alltså något som kopplas till att det behövs när det är något 

som inte står helt rätt till i kroppens system. Vid jämförelse med Life, som bland annat fick 

stämpeln “hokus-pokus”, har apotek i Sverige fortfarande stort inflytande på människor när det 

gäller deras hälsa. 	    
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6.	  Slutsats	  
I slutsatsen presenteras vilka enskilda tema-faktorer som talar mest för vitaminförpackningar. 
De attribut från varje tema som utifrån studien framträtt som mest tilltalande sammanfattas för 
läsaren samt en kombinerad “ideal-förpackning” läggs fram.  
 
Syftet med denna studie var att med hjälp av teorier och insamlad empiri ta reda på vilka 

förpackningsattribut som är mest tilltalade för vitaminförpackningar. Studiens resultat visar på 

att färgerna blått och grönt anses attraktiva samtidigt som mindre förpackningar i mellanstora 

runda former också anses tilltalande. Den mest omtyckta förslutningslösningen visade sig vara 

ett vanligt lock som antingen vrids eller trycks upp. Produktinformation ansågs också vara ett 

viktigt element och likt teorin instämde respondenterna med att rätt mängd information mot en 

bakgrund som gör framhäver texten, är av betydande vikt. Angående material framstod ingen 

klar vinnare men utifrån studiens resultat bör en attraktiv vitaminförpackning vara en mellanstor 

rundad burk med blåa- och/eller gröna färginslag, skruv/”plopp"-lock samt tydlig information på 

vit bakgrund. De enligt studien mest tilltalande attributen för varje kategori kan sammanfattas 

som följande:  

 

● Grafik och färg: blått och grönt.  

● Storlek och form: mellanstora rundade förpackningar.  

● Förpackningsteknik: skruv/”plopp”-lock.  

● Produktinformation: tydlig kärninformation på vit bakgrund.  
 
De enskilt viktigaste faktorerna var dock grafik och färg samt produktinformation. Färg och 

grafik väger tyngst under tidspress när varumärket inte har någon påverkan och 

produktinformation är viktigast vid högre nivå av engagemang.  

6.1 Vidare forskning 
I den här studien har fyra kvinnor och fyra män intervjuats. Studien har dock inte särskilt på 

olika preferenser och åsikter utifrån ett könsperspektiv. Detta är en dock en faktor som skulle 

kunna studeras mer ingående. Samma gäller olika preferenser utifrån ett perspektiv på olika 

åldrar eftersom uppsatsen endast fokuserar på människor födda inom intervallet 1988-1993.  
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I studien användes olika vitaminsorter av den anledningen att vitaminer av samma sort tenderar 

att ha liknande förpackningar. I en annan forskningsstudie är det möjligt att istället utforska 

tilltalande attribut gällande endast en typ av vitamin eller alternativt studera vilka attribut som är 

attraherande för vilka vitaminer ifall de skiljer sig mellan olika vitaminer.  

 

Studien baseras på modellen “Conceptual model of packaging elements and product choice” och 

har därför utgått från de attribut som presenteras där. Ett alternativt angreppssätt skulle kunna 

vara att studera en faktor uteslutande eller istället ta reda på ifall det finns helt andra attribut som 

påverkar konsumenterna.  
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7.	  Egna	  reflektioner	  
 
Trots att respondenterna innan de kom till intervjun inte var förberedda på att de skulle diskutera 

just vitaminförpackningar gick intervjuerna smidigt och författarna fick möjlighet att samla in 

uttömmande svar. Det var förväntat att kartongen, inte ur ett vitaminförpacknings- utan från ett 

generellt perspektiv, skulle bli omtyckt för sitt grafiska uttryck. Att respondenterna kopplar 

färger såsom gult och orange till vitaminer var inte heller förvånande medan det istället var 

överraskande att se att respondenterna fattade tyckte för färgen blå när det kom till 

vitaminförpackningar. Den gula burken fick också förvånansvärt negativ respons trots den gula 

färgen som respondenterna upplevde som vitamin:ig och dess form och storlek där 

förpackningen hamnade på första plats (se tabell 3).  

 

En viktig aspekt att beakta med detta arbete är att det bland annat utgått ifrån förpackningar som 

redan existerar på marknaden. Detta innebär att respondenterna troligen baserat majoriteten av 

sina uttalanden på dessa förpackningar och de attribut förpackningarna har. Hade andra 

förpackningar presenterats med andra attribut som till exempel andra färger eller former är det 

möjligt att respondenterna kommenterat annorlunda.  

 

I studiens tidiga skede övervägde författarna att skapa egna förpackningar som skulle uttrycka 

sig väldigt annorlunda från redan existerande vitaminförpackningar. Författarna diskuterade 

bland annat att presentera idéer som vitaminer i en klassisk syltburk, i en förpackning med 

förslutningslösning som tic-tac-burken, i förpackningar med oväntade färger med mera. Ifall 

sådana idéer istället presenterats är det möjligt att studiens resultat blivit väldigt annorlunda 

eftersom detta skulle utmana den allmänna uppfattningen kring hur en vitaminförpackning ser ut. 

Detta nämns även under vidare forskning som ett alternativ till att studera de attribut den här 

studien tar upp.  

 

En annan viktig synpunkt som är värd att uppmärksammas är att studien inte tar hänsyn till 

faktorn pris. Studien uttalar sig om vilka attribut som är tilltalande för vitaminförpackningar samt 

presenterar en så kallad “ideal-förpackning” men eftersom pris inte behandlats i studien är det 

mycket möjligt att konsumenter skulle välja en ytterst oattraktiv men billig produkt framför en 
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tilltalande men dyr. Med andra ord finns det flera drivande faktorer än förpackningsattribut som 

påverkar konsumenters köpbeslut.	  
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