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Sammanfattning
Föreliggande studie syftar till att undersöka hur förpackningsdesignen kan
komma att påverka konsumentens uppfattning av produktens prisklass. En
visuell innehållsanalys genomfördes av ett femtiotal schampoprodukter, detta
för att plocka ut olika karaktäristiska designelement för respektive prisklass.
Utifrån resultatet skapades två generiska behållare för vardera prisklasser, dessa
behållare testades sedan i en enkätundersökning. I enkäten fick deltagarna
bedöma i vilken prisklass de ansåg de olika behållarna att tillhöra på en skala 1–
9, ordningen på hur behållarna slumpades och deltagarna hade ingen aning vilka
prisklasser de tillhörde.
Resultatet från den visuella innehållsanalysen stämde relativt bra överens med
enkätundersökningen, där deltagarna ansåg att majoriteten av behållarna
tillhörde den prisklass som generiska behållarna designats för efter den visuella
innehållsanalysen. Behållare låg A fick 93 poäng, Låg B fick 112 poäng. Medel
A fick 122 poäng och medel B 155 poäng. Till sist fick hög A 153 poäng och
hög B 173 poäng. Behållare medel B som fick alltså mer poäng än hög A, vilket
var det enda som inte stämde överens med det förväntade resultatet. Slutsatsen
som kunde dras var att de olika prisklasserna bestod av olika designmanér, samt
att utformning av de grafiska elementen varierar inom prisklasserna.
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1 Introduktion
1.1 Bakgrund
I dagens samhälle erbjuds ett stort utbud av produkter och
valmöjligheterna är många. Därför är det viktigt att utforma en
förpackningsdesign som fångar konsumentens uppmärksamhet
samtidigt som den skapar en trovärdighet för produkten och dess
kvalité. En undersökning av Putorak (2014) visar på att
förpackningsdesignen är tredje viktigaste attributet vid köpvalet, det
efter pris och varumärke. Majoriteten av deltagarna i Putoraks
undersökning ansåg dessutom att förpackningens utformning ger ett
intryck av produktens kvalité.
En undersökning av Deliya och Parmar (2012) visar på att
förpackningens design har en stor inverkan på hur produkten
uppfattas. En av anledningarna till det är att konsumenterna ofta har
problem att särskilja produktens innehåll och förpackningen utan ser
dem båda som en helhet (Deliya & Parmar, 2012). Därmed spelar de
olika grafiska elementen exempelvis typografi, illustrationer och färg
en stor roll i utformningen då de påverkar konsumentens uppfattning
av hela produkten. En attraktiv förpackning kan öka värdet på
produkten och få konsumenten att vara villig att betala mer (Halldner
& Malmberg, 2012). Det kan dock även gå i motsatt riktning, genom
att en dyr produkt också kräver en mer attraktiv välarbetad
förpackning för att den ska kännas värd att köpa (Halldner &
Malmberg, 2012).
Samtidigt som det är viktigt att skapa en attraktiv förpackning som
påverkar konsumenten vid köpbeslutet är det lika viktigt att
kommunicera produkten korrekt gentemot konsumenterna. Detta
genom att justera förpackningen så att den stämmer överens med
priset, för att minska risken för att förväntningar inte ska uppfyllas
och därmed skada varumärkesbilden (Orth, Campana, & Malkewitz,
2010).
Kommunikationen, budskapet, färgen, formen och varumärket
samspelar för att få kunder att köpa produkten. Det gäller att
övertyga kunden om varför de ska köpa just denna produkt,
och i slutändan hålla det som utlovas, -för att kunden ska
komma tillbaka och få positiva känslor för produkten.
(Ärnekvist, 2014, s. 34.)

1.2 Syfte
Detta ämne har valts för att undersöka schampoförpackningar
närmare med fokus på designelement som kan komma att påverka
konsumentens uppfattning av produktens prisklass, detta för att
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skapa en djupare förståelse för hur en förpackning bör vara utformad
för att tolkas på ett önskat sätt och därmed positionera sig rätt på
marknaden.

1.3 Kunskapsläget
Det var under industrialismen som förpackningar började komma in
på marknaden för att fungera som ett skydd vid transport, redan då
insåg man förpackningens viktiga roll vilket inte bara var att skydda
varan utan även att kommunicera ett attraktivt varumärke
(Conradson, u.å). Förpackningen har en viktig roll att öka värdet av
produkten, detta genom att sköta kommunikationen mellan försäljare
och konsument samt göra köpbeslutet enklare i butiken (Rundh,
2009).
Marknadsmixen är en välkänd marknadsföringsmetod skapad av
Jerome McCarthy, metoden grundar sig på de fyra P:na som
symboliserar pris, plats, produkt och påverkan (marknadsföringsmix,
2017) där produkten och förpackningsdesignen har en viktig roll då
det blir den sista chansen i marknadsmixen för företaget att
kommunicera med konsumenterna innan ett köpbeslut tas. När
förpackningen har lyckats fånga konsumenternas intresse och
stimulerat dem till att köpa produkten, så behöver produkten även ha
en förpackningsdesign som kan ge konsumenten information om
produkten och därmed uppfylla steg nummer två i processen nedan
(figur 1). Om detta uppfylls kan processen sedan gå vidare till trigger
att köpa och till slut landar i att konsumenten eventuellt köper
produkten igen (Rundh, 2009).

Figur 1

Förpackningsdesign och trigger till köp (Rundh, 2009).

As a matter of fact, people are becoming more and more
demanding; packaging has been gradually shown its important
role in a way to serve consumers by providing information and
delivering functions. With its different functionality to ease
and to communicate with consumers, there is no doubt about
increasingly important role of packaging as a strategic tool to
attract consumers attention and their perception on the product
quality. (Ahmed, Parmar & Amin, 2014, s.132.)
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I en studie av Wang (2013) har en modell utvecklats (figur 2) för att
beskriva förpackningsdesignens påverkan på produkten och
varumärket. I denna kan man se att attityden mot den visuella
förpackningsdesignen leder till flera saker: uppfattad
produktkvalitet, uppfattat produktvärde och i slutändan
varumärkespreferens. Wang (2013) menar att förpackningsdesignen
har en direkt påverkan på hur produkten och varumärket upplevs.

Figur 2

Modell över för förpackningsdesignens påverkan (Wang,
2013)

Ahmed, Parmar och Amin (2014) menar att förpackningen idag är en
av de mest värdefulla strategierna för att nå ut till konsumenterna
inom marknadsföring och bör därför blir prioriterad. Forskning visar
att om det finns flera produkter av samma slag så har förpackningen
en viktig roll i köpbeslutet och detaljer som färg, typografi och
illustrationer påverkar hur produkten uppfattas och attraherar till köp
(Ahmed, Parmar & Amin, 2014).
1.3.1 Varumärkets påverkan
Varumärket kan även det påverka konsumentens uppfattning av
produkten (Melin, 1999). När en konsument ställs inför ett val
mellan två produkter så är det mest troligt att de väljer ett sedan
innan känt varumärke. Om igenkänningsfaktorn inte existerar är
dock den största anledningen till köp, förpackningens utformning
(Macdonald & Sharp, 2000). Då mindre kända varumärken inte har
samma möjlighet att kommunicera med konsumenterna som
välkända varumärken har, så har därmed faktorer som
förpackningens färg och motiv en viktig funktion i att försöka fånga
konsumentens uppmärksamhet vid köpbeslutet (Jina, Persson &
Svensson, 2005).
Airey (2015) menar att en av varumärkets funktioner blir att bygga
en relation mellan konsument och produkt, samt bibehålla denna för
att konsumenten ska återkomma och köpa produkten igen. Som en
varumärkesstrategi jobbar man med produktdifferentiering för att
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skapa något som känns unikt på marknaden, vilket ökar efterfrågan
och därmed minskar priskänsligheten hos konsumenterna (Melin,
1999).
Melin (1999) skriver att det finns två centrala begrepp när
differentiering av produkter diskuteras och dessa är produktattribut
och märkesidentitet, produktattributen infattar delvis
förpackningsdesignen och produktens visuella identitet. Med
märkesidentitet menar Melin att det inte finns en exakt definition av
begreppet men man kan förklara det som vad varumärket står för,
vad som ger det mening och vad som gör det unikt. Melin förklarar
att vid introduktionen av en märkesprodukt har produktattributen en
viktigare betydelse än märkesidentiteten, men under tiden som går
får dock märkesidentiteten en större betydelse medan
produktattributets relevans minskar (figur 3).

Figur 3

Modell av produktattribut och märkesidentitet som
differentieringsfördel över tiden (Melin, 1999).

1.3.2 Färger
Färg används för att påverka konsumenterna till att känna vissa
känslor samt för att särskilja varumärket från konkurrenterna, det
första som tolkas av hjärnan är formerna sedan tolkar den färgen
(Wheeler, 2012). I en studie av Clarke och Costall (2008) beskrivs
bland annat färgerna blå och grön som lugnande och naturliga, röd
och gul beskrivs med ord som kärlek, ilska, passion och lila beskrivs
som en feminin och lugnande färg. Färger skapar således olika
färgassociationer hos människor baserat på bland annat kultur och
tidigare personliga erfarenheter (Clarke & Costall, 2008). Färgvalet
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på förpackningen påverkar därmed känslorna hos konsumenten och
associationer till olika prisklasser skapas, Becker, Rompay,
Schifferstein och Galetzka (2010) menar att en högre färgmättnad
ger en känsla av en lägre prisklass medan en lägre färgmättnad
många gånger ger intrycket av en dyrare produkt.
En annan funktion som färg kan ha på förpackningar är att framhäva
innehållets egenskaper. I en studie av Jina, Persson och Svensson
(2005) förväntade sig vissa respondenter en viss färg till en viss
produktkategori och i överlag var de positiva till att använda sig av
någon sorts färg som relaterade till innehållet.
1.3.3 Typografi
Bergström (2015) beskriver i sin bok att det finns tre formgivningsprinciper att utgå ifrån och dessa är det symmetriska, det
asymmetriska och det kontrastrika. Bergström förklarar att det
symmetriska är när texten utgår från en vertikal axel vilket ger en bra
balans och skapar harmoni, medan den asymmetriska inte utgår efter
en vertikal axel och därmed skapar en mer dynamisk och livfull
layout. Bergström nämner även det kontrastrika arrangemanget där
man jobbar med olika kontraster som storlek, styrka, form, färg och
så vidare för att skapa dynamik. Aspekten med det kontrastrika
arrangemanget kommer inte ingå i analysen i denna studie.
En studie av Ampuero och Vila (2010) har visat att till typografin på
förpackningar i den högre prisklassen så väljs ofta typsnitt som
består av feta, stora och versala bokstäver. Den lägre prisklassen
förknippas istället med användningen av antikvor och sansseriffer
(Ampuero & Vila, 2010).
1.3.4 Grafiska element
Grafiska element som linjer, former och symboler kan användas
både i syfte att skapa en tilltalande design och för att leda
konsumenten genom informationen på förpackningen (Klimchuck &
Krasovec, 2006). Vad man bör tänka på när man utformar grafiska
element för förpackningar är att uppfattningen skiljer sig mellan
kulturer, att det bör tala samma språk som varumärket samt att det
ska passas utefter layouten (Klimchuck & Krasovec, 2006). En
studie av Ahlstrand och Olsson (2012) visar på att bilder som
förmedlar ett budskap om produktens innehåll är mer lockande än en
bild som endast informerar om vad finns i förpackningen.
1.3.5 Logotyp
Även kallat ordmärke, logotypen är en företagets namn återgivet
med ett typsnitt men logotypen kan även använda sig av ett
företagsmärke och om det är tillräckligt unikt så kan varumärket
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uppfattas utan företagets namn (Bergström, 2015). Logotypen är en
av de viktiga delarna när ett varumärke byggs upp, och genom ett
starkt varumärke så kan associationer till logotypen ske omedvetet
(Airey, 2015). Logotyper blir den visuella föreställningen som etsar
sig fast i minnet på konsumenten efter interaktion med en produkt
eller tjänst, en bra logotyp bör vara enkel, relevant, enkel att särskilja
och minnas (Airey, 2015).
1.3.6 White space
White space även kallat ljusrum är ett uttryck för när ett utrymme
lämnas tomt mellan designelement eller mellan bokstäverna i
typografin (Boag, 2011). Boulton (2007) menar att designers
använder det i syfte att skapa en känsla av elegans och hög kvalité,
det skapar en balanserad och harmonisk layout.
1.3.7 Behållarens form
Vid utformning av plastbehållare finns mängder med möjligheter,
det kan vara färgade eller genomskinliga, olika storlekar och former
(Klimchuck & Krasovec, 2006). I en undersökning av Ahlstrand och
Olsson (2012) var formen det visuella element som påverkade
respondenternas prisuppfattning mest, förpackningarna med den
enklaste öppningslösningen vilket ansågs vara skruvkapsyler
uppfattades vara den dyraste förpackningen.
1.3.8 Metodmotivering
Efter att ha läst liknande studier kändes valet av metod passande. En
studie som använt sig både av visuell innehållsanalys och webbenkät
var Hjort Westling och Nordströms (2016) studie kring öletiketter.
Studien ville få svar på hur framgångsrika etiketter inom olika länder
använde sig av olika designfaktorer, men även om konsumenter
kunde skilja från vilket land en ale kommer genom att studera
etiketten (Hjort Westling & Nordström, 2016). Undersökningen
kändes relevant och generiska behållare för respektive land kunde
skapas utifrån metodernas resultat. Vilket även var det som
förväntades kunna göras i föreliggande studie efter genomförd
analys och enkätundersökning, att kunna skapa generiska behållare
för olika prisklasser.

1.4 Problemformulering med hypoteser
Det finns många faktorer som spelar in vid valet av en produkt och
förpackningen är en viktig sådan. Med tanke på den viktiga roll
förpackningsdesignen har för försäljningen så bör designelementen
som förekommer på dessa förpackningar undersökas frekvent för att
skapa en översikt över vad konsumenten har för preferenser i nuläget
Många tidigare studier undersöker de olika designelementen
fristående från produktens behållare, i denna studie ska istället
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generiska behållare skapas och testas på respondenterna så de får
utvärdera designmanéret i sin helhet. Studiens mål är att skapa en
djupare uppfattning hur en förpackningsdesign bör vara utformad för
att produkten ska tolkas tillhöra en viss prisklass, och därmed
uppfattas korrekt av konsumenten. Hur jobbar vi med olika
designmanér och hur påverkar viktiga element som färgmättnad och
white space konsumentens uppfattning av produkten? För att
undersöka detta har följande hypoteser tagits fram:
H1. De olika prisklasserna har identifierbart skilda designmanér
H2. Förpackningar i den lägre prisklassen använder sig mer av
högre färgmättnad och den högre prisklassen av lägre
färgmättnad
H3. Förpackningar i den högre prisklassen använder sig i större
utsträckning av white space

1.5 Avgränsningar
Ett flertal tidigare studier inom ämne undersöker matprodukter, detta
arbete syftar istället att avgränsa sig inom kategorin schampoprodukter. I detta arbete undersöks förpackningen som behållare,
inte ingredienserna, innehållet i behållaren eller kartongen som kan
tillhöra produkten. Varumärkets påverkan på konsumenten har inte
undersökts, utan förpackningsdesignens utformning har legat i fokus.
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2 Metod
2.1 Tillvägagångssätt
En visuell innehållsanalys utfördes först för att plocka ut
karaktäristiska designelement, utifrån detta skapades generiska
behållare för respektive prisklass. En enkätundersökning
genomfördes av de generiska behållarna, där deltagarna fick avgöra
vilken prisklass de ansåg behållarna att tillhöra.
2.1.1 Visuell innehållsanalys
En visuell innehållsanalys av 54 stycken schampobehållare
genomfördes för att hitta karaktäristiska designelement och se
samband mellan olika prisklasser. Schampobehållare valdes ut
genom Google med sökordet schampo, där fem välkända
skönhetswebbutiker i Sverige fanns i toppsökningarna vid tillfället.
De fem första butikerna som dök upp i sökningen som också valdes
ut var:
•
•
•
•
•

Lyko
Eleven
Cocopanda
Kicks
Nordicfeel

Information om webbutiker finns i bilaga 1
Produkturvalet baserades på populärast eller mest sålda kategorierna
på vardera webbutiker. Valet av produkter började på Lyko där 12
stycken behållare valdes ut, sedan fortsatte urvalet i ordningen
Eleven, Cocopanda, Kicks och Nordicfeel. När produkter som redan
valts ut återkom så hoppades de över, samt om något dök upp som
inte var en schampobehållare så valdes den inte ut.
Urvalet schampobehållare finns i bilaga 1
2.1.2 Första urvalet
Kategorier inför den visuella innehållsanalysen skapades sedan efter
en första analys av urvalet, utskrivna bilder på produkterna
placerades intill varandra så ofta förekommande element kunde
identifieras. Efter den första analysen av urvalet kunde kategorier
skapas.
Tre olika prisklasser valdes ut för att placera produkterna i,
prisnivåerna baserades på urvalets olika priser. De olika
produkternas pris räknades ut för antal kronor per 100ml, priserna
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låg mellan 13 och 124 kronor per 100 ml. Efter en översiktlig analys
av produkternas prisomfång specificerades de olika prisklasserna till:
•
•
•

Låg – Mindre än 40 kr/100 ml
Medel – 40 – 75 kr/100 ml
Hög – Högre än 75 kr/100 ml

Kategorier för analysen skapades och under analysens gång
kompletterades eller förändrades underkategorierna för att få ut
tillräcklig med information om de olika designelementen. Följande
kategorier och underkategorier skapades för den visuella
innehållsanalysen:
Typografi
• Typsnittsfamilj layout
• Typsnittsfamilj logotyp
• Formgivningsprincip
Logotyp
• Form
• Placering
• Antal färger
• Orientering
• Typsnittsvariant
• Bokstäver
Grafik
• Antal grafiska element
• Motivets funktion
Behållaren
• Öppning
• Form
• Behållarens färger
Layout
• Färgmättnaden
• Antal färger
• Tryck
• White space
Definitioner av kategorierna finns i bilaga 2
2.1.3 Skapandet av generiska behållarna
Analysens resultat presenterades sedan i tabeller, de olika
prisklassernas designelement med störst procent ur respektive
kategorier valdes sedan ut. En lista sammanställdes av dessa
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designelement, detta för att ge en översikt vad som vanligtvis
användes inom de olika prisklasserna. I vissa kategorier var
underkategoriernas förekomst relativt lika, därför valdes i vissa fall
två stycken alternativ ut som representativa för prisklassen. Där
alternativen i underkategorierna istället hade en stor majoritet så fick
alternativen stå själva som exempel för prisklassen.
På grund av att en underkategori kan ha givit två resultat så skapades
två generiska behållare för varje kategori, så visuella exempel för
respektive alternativ kunde presenteras. Utifrån detta skapades totalt
sex stycken generiska behållare, två för varje prisklass. Ett fiktivt
företagsnamn för produkten skapades med tillhörande logotyp.
Namnet togs ut från fantasin, därefter skissades och skapades en
symbol till logotypen. Utformningen av detta skedde fritt utan någon
specifik bakgrund, det viktiga var att alla behållare skulle ha samma
namn och logotyp för att detta inte skulle påverka resultatet.
2.1.4 Enkätundersökning
När de generiska produkterna hade skapats testades hypoteserna
ytterligare, detta genom en enkätundersökning. Denna utfördes som
en webbenkät, där respondenterna hittades över sociala medier i en
grupp som heter Honey & the bees där medlemmarna var kvinnor,
de uppmanades dock att dela enkäten för även få svar från män.
Medlemsantalet var ungefär 120 000 medlemmar vid tillfället. Inga
specifika krav fanns på deltagarna gällande jobb eller utbildning,
utan enkäten placerades i en grupp där deltagaren frivilligt deltog.
Fördelen med urvalet var att eftersom deltagarna valdes ut från
Facebook så kan erfarenhet från internet antas. Vilket var den
viktigaste faktorn, att det skulle vara deltagare som använder sig av
internet för att beställa varor.
I webbenkäten deltog 25 personer (tabell 1) som fick se de generiska
behållarna två och två bredvid varandra, i tre olika kombinationer
utav prisklasserna (figur 4) för att inte ge någon föraning vilken
prisklass produkten kan tillhöra. Anledningen att behållarna visades
två och två var för att enkäten inte skulle bli så lång, detta för att
minska risken att respondenten inte skulle orka svara på hela
enkäten. Bilderna presenterades i följande ordning, första sidan
behållarna låg A och medel B. Andra sidan hög A och låg B, sista
sidan medel A och hög B.
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Figur 4

Ordningen de generiska behållarna presenterades i enkäten.

Deltagarna fick rösta vilken prisklass de trodde behållarna tillhörde
på en skala 1–9 (1 = Låg prisklass; 9 = Hög prisklass). Efteråt
presenterades resultatet även det i tabeller för att bedöma om
enkätens resultat visade det samma som utfallet från den visuella
innehållsanalysen.
Tabell 1

Deltagarnas ålder och kön

Ålder

15–29

30–44

45–60

Totalt

Kvinna

18

1

2

21

Man

3

0

1

4

Antal

21

1

3

25

2.2 Metoddiskussion
Strategin som valdes ut var en kartläggning av ett urval
schampobehållare, valet av strategi kändes självklart i syftet att
kunna plocka ut de karaktäristiska elementen ur vardera prisklasser.
Den första metoden som valdes ut för att genomföra detta var en
visuell innehållsanalys, vilket användes för att analysera behållarna.
Den andra metoden som användes var en enkätundersökning för att
undersöka om de generiska behållarna och därmed om den visuella
innehållsanalysens resultat kunde bekräftas. Fördelen med
webbenkäten var att den utfördes enskilt och andra människors
åsikter inte kunde ha påverkat deltagarens svar som i exempelvis en
fokusgrupp. Något som kan ha påverkat resultatet var hur deltagarna
röstade. Vid analys av enkätsvaren tenderade många av deltagarna
ge ena behållaren ett väldigt högt värde och den bredvid ett väldigt
lågt, som ett antagande att om behållarna som var placerade bredvid
varandra inte kunde tillhöra samma prisklass.

15/42

3 Resultat och diskussion
3.1 Den visuella innehållsanalysen
En visuell innehållsanalys genomfördes av de olika behållarna och
resultatet delades sedan in i de olika prisklasserna. Syftet med
analysen var att undersöka i vilken utsträckning de utvalda
produkterna använda sig av respektive designelement, samt för att
undersöka hur de skiljer sig mellan prisklasserna. Det totala antalet
produkter som ingick i analysen var 54 stycken, fördelade i låg
prisklass (antal = 13 produkter), medel prisklass (antal = 28
produkter) och hög prisklass (antal = 14 produkter).
Till typografin använde prisklasserna främst sansseriffer (tabell 2)
men även blandat med antikvor. Den största avvikelsen mellan
prisklasserna var i låg där skripter var mer förekommande med 16%.
När det kom till formgivningsprinciperna (tabell 2) var den
symmetriska formgivningsprincipen dominerande inom prisklassen
låg på 77%. I prisklasserna medel och hög var resultatet jämnt delat
med den asymmetriska principen som förekom på 54% respektive
57% av behållarna.
Tabell 2

Typografin i de olika prisklasserna

Kategorier
Typografi
Typsnittsfamilj
layout

Typsnittsfamilj
logotyp

Formgivnings
princip

Prisklasser
Underkategorier

Låg

Medel

Hög

Sansseriff

63%

84%

82%

Antikva

21%

13%

12%

Skript

16%

3%

6%

Sansseriff

62%

65%

73%

Antikva

23%

26%

27%

Skript

8%

3%

7%

Övrigt

8%

6%

0%

Symmetrisk

77%

46%

43%

Asymmetrisk

23%

54%

57%

Grafiska element på behållarna förekom på ungefär hälften av
behållarna inom alla prisklasser (tabell 3). Till motivens funktion i
låga prisklassen var 67% av de grafiska elementen relaterade till
produkten. I medel och hög fick motivets funktion istället 80%
vardera som dekoration.
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Tabell 3

Grafiska elementens utformning inom prisklasserna

Kategorier
Grafiska element

Prisklasser
Underkategorier

Låg

Medel

Hög

46%

50%

40%

Relaterat till produkt 67%

20%

20%

Som dekoration

80%

80%

Behållare med grafiska element
Motivets funktion

33%

Till logotyper använde låg prisklass oftare sig av text som logotyp
men även en kombination av symbol och text (tabell 4). I medel
prisklassen var text den vanligaste formen på logotypen med 57%,
medan den höga prisklassen mer frekvent använde sig av en
kombination av text och symbol på 57%.
Logotypen var främst placerade på toppen i alla prisklasserna (tabell
4), I den låga prisklassen förekom logotypen aldrig på mitten av
behållaren. Beträffande logotypens orientering på behållaren var
92% i den låga prisklassen placerat horisontell (tabell 4), i medel och
hög var den horisontella placeringen vanligast men de hade även
vertikal placering på 18% tillika 14%. Typsnittsvarianten normal
fick högst procent i alla prisklasser (tabell 4), emellanåt
kombinerades den antingen med en fet eller tunn typsnittsvariant.
Versaler användes främst i logotyperna (tabell 4) och gemener hade
högre procent ju lägre prisklass.
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Tabell 4

Logotypens utformning inom prisklasserna

Kategorier
Logotyp
Form

Placering

Prisklasser
Underkategorier

Låg

Medel

Hög

Text

54%

57%

43%

Kombination

46%

43%

57%

Toppen

71%

55%

53%

Mitten

0%

29%

37%

Botten

29%

16%

11%

1,5

1,6

1,3

Horisontell

92%

82%

86%

Vertikal

8%

18%

14%

Tunn

31%

22%

31%

Normal

44%

56%

50%

Fet

25%

22%

19%

Gemener

31%

23%

13%

Versaler

69%

77%

87%

Antal färger (medelvärde)
Orientering

Typsnittsvariant

Bokstäver

Klicklock var den öppningsfunktion som användes mest frekvent hos
alla prisklasser (tabell 5). Främst inom medel prisklassen med 75%,
där även pump var vanligt med 18%. Hög var den prisklass som
främst använde sig av skruvkork på 36% och minst av pump på 7%.
Den vanligaste formen i den låga prisklassen var cirkulär cylinder på
38% (tabell 5) och behållare med kort hals på 31%. Dessa var även
de vanligaste formerna i prisklass medel som cirkulär cylinder på
29% och behållare med kort hals på 21%, även behållaren med lång
hals förekom ofta på 18%. I den högsta prisklassen fick behållaren
med lång hals och rektangulär cylinder 21% vardera, övrigt fick
högst procent på 36%.
Till behållarens färg använde låg prisklass främst sig av vit/beige på
26% (tabell 5) och guld/gul på 21%. I prisklass medel var även där
vit/beige den mest återkommande färgen på 32%, lila färg återkom
också på 18%. I prisklass hög var grön och blå de mest frekvent
använda färgerna båda på 19%.
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Tabell 5

Behållarens utformning inom prisklasserna

Kategorier

Prisklasser

Behållare
Öppning

Form

Behållarens färg

Tabell 6

Underkategorier

Låg

Medel

Hög

Klicklock

62%

75%

57%

Pump

15%

18%

7%

Skruvkork

23%

7%

36%

Tub

8%

14%

7%

Cirkulär cylinder
Behållare med kort
hals
Behållare med lång
hals
Rektangulär
cylinder
Övrigt

38%

29%

14%

31%

21%

0%

8%

18%

21%

0%

4%

21%

15%

14%

36%

Vit/beige

26%

32%

13%

Svart/grå

11%

3%

13%

Grön

5%

6%

19%

Lila

5%

18%

0%

Blå

11%

9%

19%

Rosa

8%

6%

13%

Guld/gul

21%

15%

6%

Brun

5%

9%

13%

Röd

11%

3%

0%

Genomskinlig

0%

0%

6%

Layoutens utformning inom prisklasserna.

Kategorier
Layout
Färgmättnad

Prisklasser
Underkategorier

Låg

Medel

Hög

Låg

23%

36%

43%

Mellan

38%

36%

57%

Hög

38%

29%

0%

2,8

2,9

2,6

På etikett

38%

7%

14%

På behållaren

38%

93%

86%

Båda

23%

0%

0%

Litet

46%

18%

14%

Mellan

38%

50%

43%

Stort

15%

32%

43%

Antal färger (medelvärde)
Tryck

White space
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Låg prisklass var den enda prisklassen som använde både tryck på
behållaren och etiketten vilket fick 23% (tabell 6). I medel
prisklassen hade 93% sitt tryck på behållaren samt 7% på etiketten, i
den höga prisklassen hade 86% trycket på behållaren och 14% på
etiketten.
Färgmättnaden hos den låga prisklassen tenderade att dra mer åt det
högre hållet (tabell 6) med 38% på mellan mättnad och 38% på hög
mättnad. Medel prisklassens färgmättnad var något utspridd, dock
hamnade låg och mellan mättnaden på 36% där den lägre mättnaden
ökat 13% från den låga prisklassen. Den höga prisklassen hade 0%
av hög mättnad, 57% mellan mättnad och resterande på låg mättnad.
Antal färger i layouten varierade men inga märkbara skillnader
kunde urskiljas (tabell 6).
Till white space använde den låga prisklassen sig främst av litet
white space (tabell 6) vilket uppgick till 46% och 38% på mellan
white space. Medel prisklassen använde sig mest av mellan white
space på 50% samt 32% av stort white space. Den höga prisklassen
använde sig främst av stort white space på 34% men även av mellan
white space på 43%.
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3.2 Prisklassernas olika designmanér
Sammanställningen av den visuella innehållsanalysens resultat och
de mest förekommande underkategorierna presenteras nedan (tabell
7).
Tabell 7
Kategorier

Typografi

Logotyp

Grafiska
element

Behållare

Prisklassernas olika designmanér
Underkategorier

låg

mellan

hög

Typsnittsfamilj layout

Sansseriff &
Detaljer i skript

Sansseriff

Sansseriff

Typsnittsfamilj logotyp

Sansseriff &
Antikva

Sansseriff &
Antikva/seriff

Sansseriff

Formgivningsprincip

Symmetrisk

Symmetrisk &
Asymmetrisk

Asymmetrisk

Form

Text &
Kombination

Text

Kombination

Placering

Toppen

Toppen &
Toppen/mitten

Toppen & mitten

Antal färg

1–2

1–2

1

Orientering

Horisontell

Vertikal &
horisontell

Horisontell

Typsnittsvariant

Normal & fet

Normal

Normal &
Normal/tunn

Bokstäver

Versaler &
gemener

Versaler

Versaler

Behållare med grafiska
element

46%

50%

40%

Motivets funktion

Relaterat till
produkten

Dekoration

Dekoration

Öppning

Klicklock

Klicklock &
Pump

Färgmättnad

Mellan & Hög

Låg & mellan

Låg & mellan

Antal färger

2–4

2–3

2–3

Tryck

På etikett & på
behållare

På behållaren

På behållaren

White space

Litet & mellan

Mellan

Mellan & Stort

Form

Behållarens färg

Layout

Klicklock &
Skruvkork
Behållare med
Cirkulär cylinder Cirkulär cylinder
lång hals,
& behållare med & behållare med
rektangulär
kort hals
kort hals
cylinder & övrigt
Vit/beige &
Vit/beige & lila Blå & grön
guld/gul

I den visuella innehållsanalysen kunde skilda designelement
urskiljas. I kategorin typografi var skillnaderna mellan prisklasserna
detaljer i skripter som främst förekom i den låga prisklassen, men
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även skillnader i formgivningsprinciperna. Logotypen hade även den
olika utformningar inom prisklasserna, exempelvis i form, placering,
typsnitt och bokstäver. Alla prisklasser hade ungefär lika många
behållare med grafiska element, men funktioner av de olika
elementen kunde urskiljas. Även öppning, färg och form på
behållaren varierade. De flesta formerna förekom i alla prisklasser,
dock kunde skillnader i hur hög utsträckning de olika formerna
användes urskiljas. Även färg och färgmättnad skiljde sig åt,
färgmättnaden i prisklass låg var högre än i prisklasserna mellan och
hög. Färger som vit/beige och guld/gul var mer förekommande i
prisklass låg, medan den högre prisklassen hade blå och grön som
vanligast färg. Högre prisklassen hade ett större white space, medan
den låga prisklassen hade ett mindre white space.

3.3 Diskussion visuell innehållsanalys
I typografin var den största avvikelsen mellan prisklasserna
användandet av skripter, den låga prisklassen använde sig i störst
utsträckning av detta medan användningen av skripter i övriga
prisklasser var låg. Något detta skulle kunna kopplas till är
användningen av white space, den lägre prisklassen använder sig
mer av ett litet white space. Därmed måste ytan fyllas med diverse
objekt och skripternas främsta funktion blir i ett dekorativt syfte.
Detta skulle även kunna vara en förklaring till varför den lägre
prisklassen har ett mer utspritt resultat mellan typsnittsfamiljerna.
Till formgivningsprincipen var den asymmetriska principen mer
använd i medel och hög prisklass än den låga prisklassen, detta
skulle kunna ha en koppling till behållarens form. I den höga
prisklassen var rektangulära cylindern och övrigt de mest
förekommande kategorierna, de annorlunda formerna skulle kunna
försvåra arbetet med den symmetriska layouten.
Till grafiska element var det mer vanligt att det förekom motiv med
funktion i den låga prisklassen, detta skulle återigen kunna kopplas
till white space. Eftersom den låga prisklassen använder sig av
mindre white space och därmed har mer utrymme att jobba med, kan
större motiv användas. I mellan och hög prisklass tilläts mer white
space och motivets funktion var främst dekorativt, motivets
placering blev i bakgrunden bakom text eller andra ställen där det
inte drog för mycket uppmärksamhet.
Logotyperna skiljde sig bara något mellan prisklasserna, medel
använde sig i större utsträckning av text som logotyp, medan den
högre prisklassen istället oftare hade en kombination av text och
symbol. Logotypens placering skiljde sig främst åt i den låga
prisklassen där den aldrig användes på mitten av behållaren, på de
behållare där placering av logotyp på mitten användes var även ett
tomt utrymme utan grafiska element ovanför logotypen ofta
förekommande. Eftersom den låga prisklassen använde sig av lägre
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white space hade prisklassen möjligtvis inte utrymme att placera
logotypen på mitten av behållaren, och därmed förlora plats för text
eller grafik.
Förklaringen att det var mer vanligt hos medel och hög prisklass
skulle kunna vara att logotypen oftare placerades vertikalt på
behållaren, därmed tar den mindre plats på toppen av behållaren.
Versaler var vanligare än gemener i logotyperna i den högre
prisklassen, vilket även framkom av i en studie av Ampuero och Vila
(2010) där feta versaler var mer vanligt i den högre prisklassen.
Däremot kunde inga större skillnader finnas mellan typsnittsvariant i
denna studie, normal användes mest ibland i kombination med ett
tunt eller fetare typsnitt.
Behållarens utformning skilde sig även mellan prisklasserna, både i
färg och form. Öppningsfunktionen som var vanligast inom alla
prisklasser var klicklocket, pump var mest vanligt i medel av alla
prisklasser. Den höga prisklassen använde sig mer av skruvkork
vilket i tidigare forskning har uppfattas som den mest exklusiva
öppningsfunktionen (Ahlstrand & Olsson, 2012). I den lägre
prisklassen var runda behållare dominerande, både som cirkulär
cylinder och behållare med kort hals. Detta skilde sig inte markant åt
i medelprisklassen där de även var de vanligaste formerna, dock
förekom behållaren med lång hals mer inom prisklass medel än låg. I
den högre prisklassen var formerna rektangulär cylinder och övrigt
de mest populära, anledningen till så stor procent i övrigt var de
många olika formerna i urvalet inom prisklassen. Mer utförliga
underkategorier i former borde definierats i den visuella
innehållsanalysen för att kunnat få ett utförligare svar.
Användandet av en synlig etikett förekom mer frekvent inom den
lägre prisklassen, detta kan även förklara varför den vanligast färgen
på behållaren var vit inom prisklassen trots att färgmättnaden var
högst i prisklassen vilket återgavs på etiketten. I medel och hög
prisklass hade majoriteten av produkterna sitt tryck direkt på
behållarna, därför kunde fler olika färger urskiljas på behållarna.
Färgmättnaden drog mer åt det högre hållet ju lägre prisklassen var
och tvärtom, vilket bekräftar resultatet från studien av Becker,
Rompay, Schifferstein och Galetzka (2010).
Grön och blå var de mest förekommande färgerna i den höga
prisklassen, anledningen till detta skulle kunna vara associationerna
de skapar vilket är lugnt och naturligt (Clarke & Costall, 2008).
Användningen av white space skilde sig även det åt i de olika
prisklasserna, där den låga prisklassen hade mindre white space och
den högre mer. Detta stämmer även överens med tidigare forskning
som anser att white space används för att skapa en mer exklusiv
layout (Boag, 2011).
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3.4 De generiska behållarna
Den visuella innehållsanalysens resultat sammanställdes till en lista
där designelement med störst procent ur respektive underkategorier
plockades ut, alternativt om två designelement fått likvärdig procent
så plockades båda ut som en kombination. Sex generiska behållare
skapades sedan som ett visuellt exempel, två för vardera prisklasser
där designelementen baserats på den skrivna listan.
3.4.1 Låg prisklass
Efter en sammanställning av den visuella innehållsanalysen kunde
följande element urskiljas ur den låga prisklassen. Resultatet blev två
behållare (figur 5) båda med liknande färg men med de olika
färgmättnaderna hög och mellan. I vänstra behållaren användes
skripter i kombination med sansseriffer medan den högra använde
antikvor och sansseriffer, prisklassen använde sig både av gemener
och versaler i logotypen. Öppningslösningen var klicklock och
behållarens olika former var en cirkulär cylinder och behållare med
kort hals. Den vänstra behållaren använde sig av ett grafiskt element
som var relaterat till produkten, detta genom en illustration av en
apelsin eftersom produkten hade apelsindoft. Både behållarna
använde sig av den symmetriska formgivningsprincipen, den vänstra
behållaren hade sitt tryck på en etikett och den högra direkt på
behållaren. Till white space så använde sig den låga prisklassen av
både litet och mellan, där den högra fick litet white space och den
vänstra mellan white space.
Kategori 1 - Typografi
• Typsnittsfamilj layout: Sansseriff – A & B, Små detaljer i skript
– A
• Typsnittsfamilj logotyp: Sansseriff – A, Antikva – B
• Formgivningsprincip: Symmetrisk – A & B
Kategori 2 - Logotyp
• Form: Text – A, Kombination (text & symbol) – B
• Placering: Toppen – A & B
• Antal färger: 1 – Behållare A, 2 – B
• Orientering: Horisontell – A & B
• Typsnittsvariant: Normal – B, Fet – A
• Bokstäver: Versaler – B, Gemener – A
Kategori 3 – Grafiska element
• Behållare med grafiska element: 46% – A
• Motivets funktion: Relaterat till produkten – A
Kategori 4 – Behållaren
• Öppning: Klicklock – A & B
• Form: Cirkulär cylinder – A, Behållare med kort hals – B
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•

Behållare färg: Vit/beige – B, Guld/gul – A

Kategori 5 - Layout
• Färgmättnad: Mellan – B, Hög – A
• Antal färger: 2 – B, 4 – A
• Tryck: På etikett – A, På behållare – B
• White space: Litet – A, Mellan – B

Figur 5

Generiska behållare för prisklass låg, vänster = A, höger = B

3.4.2 Medel prisklass
Även i prisklass medel var de runda behållarna karaktäristiska både
som cirkulär cylinder och behållare med kort hals (figur 6), till
öppningen användes både klicklock och pump. De två färger som
var vanligast inom prisklassen var vit/beige och lila. Sansseriffer
användes främst i layouten, sansseriffer eller en kombination av
sansseriff och antikva användes främst i logotypen. Till
formgivningsprincipen användes både asymmetrisk i den vänstra och
symmetrisk i den högra. Placering av logotypen bestod av toppen
och toppen/mitten, orienteringen var både vertikal och horisontell på
behållarna.
Kategori 1 - Typografi
• Typsnittsfamilj layout: Sansseriff – A & B
• Typsnittsfamilj logotyp: Sansseriff – A, Antikva
översta/Sansseriff under – B
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•

Formgivningsprincip: Asymmetrisk – A, Symmetrisk – B

Kategori 2 - Logotyp
• Form: Text – A & B
• Placering: Toppen – B, Toppen/mitten – A & B
• Antal färg: 1, 2 – A & B
• Orientering: Vertikal – A, Horisontell – B
• Typsnittsvariant: Normal – A & B
• Bokstäver: Versaler – A & B
Kategori 3 – Grafiska element
• Behållare med grafiska element: 50% – A
• Motivets funktion: Dekoration – A
Kategori 4 - Behållaren
• Öppning: Klicklock – A, Pump – B
• Form: Cirkulär cylinder – A, Behållare med kort hals – B
• Behållare färg: Vit/beige – A, Lila – B
Kategori 5 - Layout
• Färgmättnaden: Låg – A, Mellan – B
• Antal färger: 2 – A, 3 – B
• Tryck: På behållaren – A & B
• White space: Mellan – A & B

Figur 6
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Generiska behållare för prisklass medel, vänster = A, höger =
B

3.4.3 Hög prisklass
I prisklass hög användes främst sansseriffer både i layout och
logotyp (figur 7), logotypens form var en kombination av text och
symbol och hade placering både på toppen och mitten. Den
asymmetriska formgivningsprincipen användes i störst utsträckning
inom prisklassen. Grafiska elementets funktion inom prisklassen var
som dekoration, vilket användes på sidan av den högra behållaren.
Behållarnas färger inom prisklassen kännetecknades av grön och blå,
färgmättnaden var mellan och låg. Trycket var placerat direkt på
behållaren, white space mellan och hög användes i prisklassen.
Kategori 1 - Typografi
• Typsnittsfamilj layout: Sansseriff – A & B
• Typsnittsfamilj logotyp: Sansseriff – A & B
• Formgivningsprincip: Asymmetrisk – A & B
Kategori 2 - Logotyp
• Form: Kombination (text & symbol) – A & B
• Placering: Toppen – B, Mitten – A
• Antal färger: 1 – A & B
• Orientering: Horisontell – A & B
• Typsnittsvariant: Normal – B, Normal/tunn – A
• Bokstäver: Versaler – A & B
Kategori 3 – Grafiska element
• Behållare med grafiska element: 40% – A
• Motivets funktion: Dekoration – A
Kategori 4 - Behållaren
• Öppning: Klicklock – A, Skruvkork – B
• Form: Behållare med lång hals – A, Rektangulär cylinder – B,
övrigt
• Behållare färg: Blå – B, Grön – A
Kategori 5 - Layout
• Färgmättnad: Låg – B, Mellan – A
• Antal färger: 2 – B, 3 – A
• Tryck: På behållaren – A & B
• White space: Mellan – A, Stort – B
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Figur 7

Generiska behållare för prisklass hög, vänster = A, höger = B

3.4.4 Diskussion generiska behållare
Vid sammanställning av listan med designelement för respektive
prisklassen blev det tydligt att somliga prisklasser inte gick att
representera med endast en generisk behållare. Därför skapades två
behållare för vardera prisklasser för att kunna visuellt presentera de
kategorier där två underkategorier fått relativt lika procent.
Skillnader mellan prisklasserna kom inte att bli överdrivet
prononcerade. Detta för att det främst skulle vara prisklassernas
representativa element som separerade behållarna åt, så det
avgörande för deltagarnas åsikter hade en relevans för hypoteserna.
Precis som i undersökningen av Becker, Rompay, Schifferstein och
Galetzka (2010) bestod de generiska behållarna i lägre prisklassen av
hög och mellan färgmättnad, medan hög samt medel prisklassen
använde sig av mellan eller låg färgmättnad.
Till typografin så nämnde tidigare forskning att versala bokstäver
användes främst i den höga prisklassen (Ampuero & Vila, 2010),
visuella innehållsanalysen visade dock på att versala bokstäver var
dominerande i alla kategorier. Men analysen visade även på att
gemener i var mest förekommande i den lägre prisklassen, därför
fick en av de generiska behållarna i låg prisklass använda sig av
detta i logotypen.
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3.5 Enkäten
De 25 deltagarna ombads bedöma de sex behållarna på en skala 1–9
i vilken prisklass de ansåg produkterna att tillhöra (1 = Låg prisklass;
9 = Hög prisklass). Resultatet från enkätundersökningen (figur 8)
blev att behållare låg A fick 93 poäng (tabell 8) och medelvärde på
93, låg B fick 112 poäng och medelvärdet 4,5. Medel A fick 122
poäng och medelvärde 4,9, medel B fick 155 poäng samt medelvärde
6,2. Hög A fick poäng 153 och medelvärde 6,1, till sist fick hög B
173 poäng och medelvärdet 6,9.
Tabell 8

Resultat från enkätundersökning (n=25)
Låg A

Låg B

Medel A

Medel B

Hög A

Hög B

Summapoäng

93

112

122

155

153

173

Medelvärde

3,7

4,5

4,9

6,2

6,1

6,9

Figur 8
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De generiska behållarnas poängordning

3.5.1 Diskussion enkät
Resultatet från enkätundersökningen visade att de generiska
behållarna var placerade nästintill rätt inom de olika prisklasserna.
Det enda som inte blev som förväntat var behållaren medel B som
fick två mer poäng än hög A och därmed ett lite högre medelvärde.
Skillnaderna mellan medel B och hög A som skulle kunnat påverka
deltagarnas uppfattning av produkten var färg, typsnitt i logotyp,
öppningslösning och form på behållaren. Logotypen kan ha påverkat
då kombinationen av sansseriff och antikva utan symbol inte
användes på någon annan behållare. Även hur de olika behållarna
presenterades i enkäten kan ha varit en faktor som påverkade
resultatet.
Skapandet av de generiska behållarna utefter den visuella
innehållsanalysens resultat var inte det enklaste. Även om analysen
avgjorde hur designelementen skulle utformas på behållarna så fanns
mindre faktorer som behövdes beslutas om. Ett exempel på detta var
hur behållarna i de olika prisklasserna skulle utformas för att inte
skilja sig för mycket med avseende på detaljer som inte behandlas i
föreliggande studie. Trots svårigheterna var resultatet lyckat, detta då
behållarna röstades vara nästintill i rätt prisklass.
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4 Slutsatser
Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur de olika
prisklasserna använder sig av designelement för att skapa en
behållare som upplevs tillhöra en viss prisklass. Fast de generiska
behållarna inte skilde sig markant åt så kunde deltagarna fortfarande
koppla olika prisklasser till dem, resultatet visade på att deltagarna
placerade behållarna nästintill rätt i de förväntade prisklasserna.
Den här studien ger inte svar på hur alla enskilda designelement som
används på behållaren påverkar konsumentens prisuppfattning,
däremot bör det ge en inblick på hur man kan arbeta med det
grafiska designmanéret som en helhet för att produkten ska uppfattas
tillhöra en viss prisklass. Studien syftade att ge svar på följande
hypoteser:

4.1 Hypotes 1: De olika prisklasserna har
identifierbart skilda designmanér
Redan efter den visuella innehållsanalysen så blev det tydligt att de
olika prisklasserna hade identifierbart skilda designmanér. Detta då
prisklasserna hade skillnader inom alla de olika huvudkategorierna
typografi, logotyp, grafik, behållare och layout (tabell 7). Även
enkäten bekräftade att prisklasserna hade identifierbart skilda
designmanér, då den visade att deltagarna i hög grad kunde uppfatta
olika prisklasser utifrån behållarnas designmanér (tabell 8). Dock
verkade designmanéren på vissa behållare vara mer representativa
för vissa prisklasser, detta baserat på hur deltagarna röstade i
enkäten. Som i prisklassen låg där deltagarna hade enklare att skilja
behållare låg A från prisklass medel än behållare låg B. Behållaren
Medel A drog istället åt den lägre prisklassen än medel B som
deltagarna uppfattade tillhöra den högre prisklassen. Till sist
uppfattades hög A vara av en lägre prisklass än hög B, som i högsta
grad uppfattades vara av den högsta prisklassen.

4.2 Hypotes 2: Förpackningar i den lägre
prisklassen använder sig mer av högre
färgmättnad och den högre prisklassen av
lägre färgmättnad
Resultatet från den visuella innehållsanalysen och enkäten visade
nästintill samma sak som studien av Rompay, Schifferstein och
Galetzka (2010), där den lägre prisklassen använder sig av högre
färgmättnad, och högre prisklassen använder sig av lägre
färgmättnad. I den visuella innehållsanalysen fick prisklass låg
mellan och hög som färgmättnad, medan de övriga två prisklasserna
fick färgmättnad låg och mellan. Samtidigt som skillnader mellan de
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olika prisklasserna kunde urskiljas i analysen, kunde man utifrån
enkäten även se skillnader mellan behållarna inom de olika
prisklasserna.
Resultatet från enkäten hade en relativt stor spridning, där deltagarna
inte var helt överens. I prisklass låg tolkades behållare A vara av en
lägre prisklass än behållare B, det var också den behållare som
bestod av en högre färgmättnad. Medel prisklassens behållare A
hade istället en lägre färgmättnad och tolkades ha en lägre prisklass
en behållare B. I den högsta prisklassen hade behållare B en lägre
färgmättnad än behållare A och upplevdes tillhöra en högre
prisklass. Majoriteten ansåg därmed främst att de behållare med
högre färgmättnad gav intryck av en lägre prisklass, och tvärtom.
Spridningen av åsikter i enkäten gör det dock svårt att dra en
generell slutsats kring färgmättnaden, men man kan efter den
visuella innehållsanalysens resultat utgå från att de dyrare
förpackningarna oftare använder sig av en lägre färgmättnad, och de
billigare förpackningarna av en högre färgmättnad.

4.3 Hypotes 3: Förpackningar i den högre
prisklassen använder sig i större
utsträckning av white space
Även denna hypotes stämde in på resultatet från både den visuella
innehållsanalysen och enkäten. I analysen framkom det att den högre
prisklassen var den som främst använde sig av ett stort white space
och minst av lågt white space. Den låga prisklassen var istället den
prisklass som använde sig minst av stort white space och mest av
litet white space. Vilket stämde överens med de resultat som
framkom av enkäten, där behållare A som hade litet white space
också var den behållare som tolkades vara av lägst prisklass. Det
fanns två behållare med stort white space och dessa var hög B, som
tolkades vara av högst prisklass. Men även medel A som deltagarna
ansåg tillhöra prisklass medel.
Den slutsats man skulle kunna dra efter dessa resultat är att white
space kan ha en påverkan på i vilken prisklass produkten uppfattas
vara, dock är det möjligtvis inte en faktor som har en ensam
påverkan på konsumenten utan bara som en del av en helhet.

4.4 Förslag till fortsatta studier
Fortsatta studier inom ämnet skulle kunna vara att fördjupa sig
ytterligare inom de olika designelementen, för att undersöka hur
dessa påverkar konsumenten enskilt. Detta var något som blev svårt
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att göra utifrån de metodval som använts i denna studie, då det mer
gav en helhetsuppfattning.
Ett exempel på ett designelement som skulle kunna gå och fördjupa
sig inom ytterligare är behållarens form, vilket även nämns av
Ahlstrand och Olsson (2012) i deras undersökning som en avgörande
faktor. Men även undersöka white space vidare inom
förpackningsdesign, då det har påvisats ha en påverkande faktor för
att skapa en känsla av exklusivitet. Men i vilken utsträckning måste
white space användas för att uppnå detta, hur litet eller stort
utrymme behövs.
Något annat som skulle kunna gå att undersöka ytterligare är hur
schampobehållarens designmanér förändras när produkten riktar sig
mot kvinnor respektive män. Vilket inte fanns en möjlighet att
undersöka närmare i denna studie då urvalet baserades på mest sålda
och populäraste produkterna, och majoriteten av webbutikernas
kunder med rätt hög sannolikhet bestod av kvinnor.
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Bilagor
Bilaga 1 – Webbutiker och urvalet produkter
Lyko är en webbshop som inriktar sig på försäljning av hårdvård och
skönhet, lyko har marknadens bredaste sortiment på webben, 40
stycken fysiska butiker samt salonger både i Sverige och Norge.
(Lyko, u.å)

Figur 9

Urvalet av produkter från Lyko

Eleven finns i Sverige, Norge och Finland och är en av de mest
ledande skönhetsbutikerna i norden och en av de äldsta
skönhetsbutikerna på webben i Sverige. Eleven AB grundades 2007
och har idag tre fysiska butiker i Sverige. (Eleven, u.å)

Figur 10
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Urvalet av produkter från Eleven

Cocopanda Cocopanda är en webbshop som säljer smink, hårvård,
hudvård osv. Företaget är en del av Brandsdal group (Cocopanda,
u.å).

Figur 11

Urvalet av produkter från Cocopanda

Kicks är en av nordens största skönhetskedjor som startades 1991
och säljer makeup, doft, hudvård och hårdvård. Med 150 butiker i
Sverige, Norge, finland men även e-handel på webben. (Kicks, u.å)

Figur 12
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Urvalet av produkter från Kicks

Nordicfeel startades 2006 och var en av de tidigaste webbutikerna i
Sverige inom skönhet. Nordicfeel är en av de ledande
skönhetsbutikerna i norden inom hudvård, parfym och make-up.
(Nordicfeel, u.å)

Figur 13
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Urvalet av produkter från Nordicfeel

Bilaga 2 – Definition av kategorier
Typografi
•
•
•

Typsnittsfamilj layout – Sansseriff, antikva eller skript
Typsnittsfamilj logotyp - Sansseriff, antikva eller skript
Formgivningsprincip – Symmetrisk eller Asymmetrisk

Figur 14

Antikva kännetecknas av sina fötter även kallade seriffer,
medan sansseriffer saknar fötter och är jämntjocka. Skripter
karaktäriseras av handskrivna typsnitt.

Logotyp
•
•
•
•
•
•

Form – Text eller kombination (figur 15)
Placering – Toppen, mitten och botten
Antal färger i logotypen
Orientering – Horisontell eller vertikal
Typsnittsvariant – Tunn, normal eller fet
Bokstäver – Gemener eller versaler

Figur 15

40/42

Logotyp med endast text (vänster) samt kombination där både
text och symbol används (höger).

Grafiska element
•
•

Antal grafiska element i layouten
Motivets funktion – Relaterat till produkt - exempelvis
användning av kokosnötter som motiv när detta används i
produkten. Dekoration – När motivet endast har en funktion som
dekoration och inget specifikt syfte (figur 16)

Figur 16

Motivets funktion som relaterat till produkt (vänster) eller
som dekoration (höger).

Behållaren
•
•

•

Öppning – Klicklock, pump eller skruvkork (figur 17)
Form – Tub, cirkulär cylinder, behållare med kort hals, behållare
med lång hals, rektangulär cylinder eller övrigt (figur 18).
Former som var unika och inte gick att placera inom en kategori
placerades under kategorin övrigt.
Behållarens färger – Vit/beige, svart/grå, grön, lila, blå, rosa,
guld/gul, brun, röd eller genomskinlig

Figur 17
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Öppningslösningarna pump, klicklock och skruvkork.

Figur 18

Cirkulär cylinder, behållare med kort hals, behållare med lång
hals och rektangulär cylinder.

Layout
•
•
•
•

Färgmättnad – Låg, mellan eller hög (figur 19)
Antal färger på behållaren
Tryck – På etikett, på behållaren eller båda
White space – Litet, mellan och stort

Figur 19
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Exempel på klassificering av färgmättnad i Lab-värden

