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Sammanfattning 
 
I denna kandidatuppsats besvaras frågan om vilka designlösningar på förpackningen till 
en olivolja som i butikssammanhang positionerar sig som mer exklusiv och därmed 
bidrar till att målgruppen inhandlar produkten. För att ta reda på detta har observationer 
på sådana olivoljeflaskor gjorts i tre utvalda butiker. Utifrån dessa observationer har 
sedan en trendanalys gjorts. Med utgångspunkt ur trendanalysen har ett designarbete 
gjorts där fyra olika olivoljeförpackningar tagits fram baserade på element som används 
på en majoritet av dagens olivoljeförpackningar som positionerar sig som mer exklusiva. 
Förpackningarna är 3D-modeller modellerade i 3D Studio Max och etiketterna har 
skapats i Illustrator och Photoshop och har i den sistnämnda programvaran 
sammanfogats med förpackningarna. Med hjälp av bärbar eye-trackingutrustning fick 
fyra deltagare se de framtagna förpackningarna och med blicken svara på frågor 
angående dessa. Förpackningarna visades med hjälp av en projektor på en vägg, i naturlig 
storlek och uppradade på en simulerad butikshylla. Efter detta intervjuades deltagarna 
genom att använda kvalitativa frågor angående deras åsikter om olivoljeförpackningarna. 
Resultaten visar att varumärkesnamnets utformning är viktigt samt att en förpackning till 
en olivolja som positionerar sig som mer exklusiv bör vara gjord av glas, vara mjuk och 
följsam, samt innehålla ett mönster på etiketten. Form och mönster är de element som 
verkar vara de mest minnesvärda elementen och för att locka målgruppen är det viktigt 
med en förpackning som sticker ut på butikshyllan. En alltför innovativ form är inte att 
rekommendera medan en innovativ etikett kan vara fördelaktig. Tidigare erfarenheter har 
en betydelse vid val av förpackning och varumärkesnamn, produktbeskrivare och 
produktnamn bör tydligt uttryckas. Det är även fördelaktigt om designlösningen får 
konsumenten att vilja använda förpackningen som en del av köksinredningen. Färger, 
ovanliga för denna typ av produkt, kan skapa ett positivt ”hyllintryck” och färger som 
associeras till positivitet, värme, sol och energi kan i synnerhet locka konsumenter inom 
målgruppen. Symmetri i utformningen av etiketter för olivoljor som positionerar sig som 
mer exklusiva är fördelaktigt liksom användningen av en ljus nyans i etiketten i kontrast 
till ett mörkare textelement och/eller grafiskt element. 
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Abstract 
 
In this bachelor thesis the question regarding which design solutions, concerning the 
packaging to an up-market olive oil, contribute to the target group purchasing the 
product. To find out, observations on the up-market olive oil packaging of today was 
made in three selected stores. Based on the observations a trend analysis was made. With 
this analysis as a base, a design task, where four different olive oil packages were 
produced. These packages were based on elements frequently used on the present olive 
oil packaging. The packages are 3D-models made in 3D Studio Max and the labels were 
made in Illustrator and Photoshop. The labels were then merged with the packages using 
Photoshop. Using portable eye-tracking equipment, four participants were shown the 
four different olive oil packages, and got to answer questions concerning these packages, 
by using their eyes. The packages were shown through a projector, on a plain wall, in 
natural size and lined up on a simulated store shelf. Afterwards the participants answered 
qualitative questions regarding their opinions concerning olive oil packaging. The results 
show that the formation of the brand name is of importance and that a packaging for an 
up-market olive oil should be made out of glass, have a streamlined shape and a label 
that contains a pattern. The most memorable elements seem to be shape and pattern and 
in order to attract the target group, it is important to use a packaging design that stands 
out on the store shelf. An overly innovative shape is not to be recommended, but an 
innovative label can be beneficial. Prior experiences are of importance when choosing a 
packaging and brand name, product descriptor and product name should clearly be 
expressed. It is also beneficial if the design solution makes the consumer want to use the 
packaging as a part of the interior design in the kitchen. Colors unusual for this type of 
product can be used to create a positive ‘shelf impact’ and colors associated with 
positivity, warmth, sun and energy can especially tempt the consumers of the target 
group. Symmetry in the layout of the labels for up-market olive oil is beneficial as well as 
the use of a light color tone on the label in contrast to a darker text element and/or 
graphic element. 
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Förord 
 
Författarna vill tacka Linnea Björk Timm som lånade ut eye-trackingutrustningen, lärde 
ut hur den fungerade samt hjälpte till när problem uppstod. Utan detta hade författarna 
inte kunnat genomföra detta arbete. 

Författarna vill även tacka alla deltagare som ställde upp på eye-trackingexperiment 
och intervjuer. 

Sist men inte minst säger författarna även tack till handledare Tobias Trofast som gett 
bra tips och råd under arbetets gång. 
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Begreppsammanfattning 
 
Didon: Teckensnitt där det finns en tydlig kontrast mellan hårstreck och vertikala 
grundstreck. Serifferna på teckensnittet har liten eller ingen hake alls. (Fonts.com, 2013)  
 
Extrem: Teckensnitt som inte passar in under någon av de övriga kategorierna för 
teckensnitt. De kan förekomma på logotyper, rubriker och även på omslagen till magasin och 
böcker. (Mattison, 2012) 
 
Heat map: En grafisk representation av data där de olika värdena representeras av färger. 
 
Hy (Hue): Mängden av en färg kallas för hy (hue) och refererar ofta till den grad färger 
beskrivs som lika eller olika varandra. (Klimchuk & Krasovec, 2013) 
 
Mekan: Teckensnitt som har gemensamt med sanseriffer att de är jämntjocka vid hårstreck 
och grundstreck men med överdrivna seriffer. (Mattison, 2012) 
 
Mättnad (Saturation): Färgens intensitet. Antalet pigment i en färg. Definieras av styrkan 
och klarheten i hyn. (Klimchuk & Krasovec, 2013) 
 
Nyans (Tint): Ren färg blandad med vitt. (Klimchuk & Krasovec, 2013) 
 
Obligatorisk copy (Mandatory copy): Information och märkning som enligt lagstadgar 
måste finnas tillgänglig på en förpackning. (Klimchuk & Krasovec, 2013) 
 
Produktbeskrivare (Product descriptor): Ord som beskriver produktens innehåll, fördel 
eller funktion. Kan bland annat innebära smak eller lukt på en vara. (Klimchuk & Krasovec, 
2013) 
 
Romance copy: Engagerande fras som används för att skapa ett känslomässigt band mellan 
produkt och konsument. (Klimchuk & Krasovec, 2013) 
 
Skript: Typografisk kategori som efterliknar handskriven text. (Mattison, 2012) 
 
Sekundärcopy (Secondary copy): Information som följer exempelvis produktnamn eller 
varumärkesnamn, men som har en lägre hierarki. (Klimchuk & Krasovec, 2013) 
 
Skugga (Shade): Ren färg blandad med svart. (Klimchuk & Krasovec, 2013) 
 
Violator: Term som används för en visuell enhet placerad på en förpacknings grafiska 
detaljer i syfte att väcka uppmärksamhet eller tillkännage en speciell egenskap hos produkten 
eller förpackningen. Detta stör medvetet designen på det primära displayfältet. (Klimchuk & 
Krasovec, 2013) 
 
Värde (Value): Ljusheten och mörkheten i en färg. (Klimchuk & Krasovec, 2013) 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Betydelsen av en väl utformad förpackningsdesign har ökat och är nu en väsentlig del i 
produkters utveckling och marknadsföring (Keller et al., 2012). I dagens butiker finns 
ofta ett flertal likvärdiga produkter, vilket resulterar i konkurrens varumärkena emellan. 
Att väcka intresse på butikshyllorna har blivit mycket viktigt (Keller et al. 2012). Eftersom 
en produkts förpackningsdesign många gånger skapar det första intrycket av varumärket 
och då förpackningen ofta är det enda konsumenten ser innan den öppnas, har 
förpackningarna många gånger blivit det konsumenter förknippar och associerar ett 
varumärke med (Klimchuk & Krasovec, 2012). 

Under de senaste åren har andelen personer som använder olivolja ökat i Sverige och 
över hälften av dessa använder olivolja flera gånger i veckan. Storkunderna anser att 
smak, kvalitet, tidigare erfarenheter samt varumärke är viktiga detaljer vid val av olivolja. 
(Di Luca & Di Luca AB, 2009) I dagens butiker finns flera valmöjligheter och att 
använda en förpackningsdesign som tydligt förmedlar varumärkets identitet och sticker 
ut, har blivit väsentligt för att klara sig i konkurrensen (Nancarrow et al., 1998; 
Simms & Trott, 2010). 
 

1.2 Problembeskrivning 

Förpackningsdesignen är viktig och en inkonsekvent förpackningsdesign kan påverka 
varumärket genom att produkterna kan förlora varumärkesvärde (brand equity). I sin 
studie visar Pieters och Warlop (1999) att konsumenten under tidspress i större 
utsträckning filtrerar bort textinformation snarare än grafisk sådan och att 
filtreringsmönstret förändras under uppgiftsorienterad motivation. I och med detta blir 
det extra viktigt att konsumenten uppfattar varumärkesimagen och att konsumentens 
förväntningar uppfylls (Ampuero & Vila, 2006; Nancarrow et al., 1998). Enligt 
Chou och Wang (2012) visar tidigare studier att två av tre köpbeslut är påverkade av 
förpackningens utformning. 

Något författarna velat titta speciellt på är olivoljeförpackningar vars mål är att, med 
hjälp av förpackningsdesignen, positionera sig som mer exklusiva i butikerna. Med 
exklusiv avses här Nationalencyklopedins definition av ordet som högklassig och mycket 
elegant eller kräsen (Nationalencyklopedin, 2013).  
 

1.3 Syfte 

Syftet med detta utforskande designprojekt är att utveckla lösningar på hur förpackningar 
till olivolja som i butikssammanhang positionerar sig som mer exklusiv kan utformas för 
att på bästa sätt tilltala dess målgrupp. 
 

1.4 Frågeställning 

Den preliminära frågeställningen är följande:  
Vilka designlösningar på förpackningen till en olivolja som i butikssammanhang 
positionerar sig som mer exklusiv bidrar till att målgruppen inhandlar produkten? 
För att kunna besvara denna frågeställning kommer författarna, under arbetets gång, 
även att besvara följande preciserade frågeställningar: 
 



 �

1. Hur ser dagens förpackningstrender ut på olivoljemarknaden? 
2. Vilka associationer ger de element som används på dagens förpackningar?  
3. Vilka designfaktorer får målgruppen att föredra en förpackningsdesign framför 

en annan, baserat på dagens trender? 
 

1.5 Avgränsningar 

På grund av att utrustningen som användes för eye-trackingexperimentet fanns att tillgå 
vid Linköpings Universitet, samt behovet av en projektor gjordes ett bekvämlighetsurval 
inom det geografiska området. Då en generell regel är att deltagarna ska vara inom 
målgruppen för varumärket (Tobii Technology AB, 2008) gjordes ytterligare 
avgränsningar vid val av deltagare. Dessutom avgränsades studien ytterligare genom att 
inte inkludera deltagare med synnedsättning. 

Utöver de nämnda avgränsningarna valde även författarna att använda en kontrollerad 
miljö vid eye-trackingexperimentet. Istället för att deltagarna skulle gå runt i en butik fick 
de istället utföra testet i en simulerad butiksmiljö. Genom detta kunde författarna 
påverka omfattningen av sinnesintryck. Även miljöfaktorer som människor, ljud och ljus 
kunde kontrolleras. I och med att en kontrollerad miljö användes kan antalet 
störmoment reduceras och experimentet fick ett tydligt fokus. Studien undersökte endast 
det primära displayfältet och formen på förpackningarna. 
�
�
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2. Metod 

2.1 Metodbeskrivning 

Till grund för studien ligger en blandmetod som utgörs av ett utforskande designprojekt. 
Då designprojektet fokuserar på en viss produktkategori kan detaljerade kunskaper inom 
det specifika området upptäckas. Studien kan även i liknande arbeten appliceras på 
verkliga varumärken med liknande produktkategorier. 
 

2.2 Tillvägagångssätt 

Inledningsvis observerades vilka trender som fanns på olivoljeförpackningarna i 
dagsläget. Observationerna ägde rum i butiker, dels för att kunna återskapa likvärdiga 
prototyper i 3D, dels för att observera omfattningen av utbudet. Därefter utformades 
fyra olika designförslag på förpackningar för en exklusiv olivolja. 

För att designförslagen skulle ge ett så verkligt intryck som möjligt valde författarna 
att göra 3D-modeller av förslagen. Dessa modeller gjordes i programmet 3D Studio Max. 
Efter detta valdes namn ut till varje förpackning vilka inspirerades av de observerade 
förpackningarna. 

För att ta reda på vad målgruppen ansåg vara viktigt angående förpackningars 
utseende samlades data in genom ett eye-trackingexperiment följt av kvalitativa 
intervjuer. Experimentet gick ut på att författarna skapade en butiksmiljö i form av en 
3D-modell av en butikshylla. Denna visades i naturlig storlek på en projektor för att 
försöka återskapa en så realistisk butiksmiljö och köpsituation som möjligt. Utrustningen 
som användes var den bärbara HED från SensoMotoric Instruments. Deltagarna fick 
instruktioner innan experimentet påbörjades. Innan första frågan ställdes ombads de 
blunda tills de olika förpackningarna visades, detta för att deltagarnas uppmärksamhet 
skulle vara helt nollställda vad det gäller förpackningarna. 
 

2.2.1 Val av deltagare 
Då eye-trackingutrustningen fanns i Linköping, men var bärbar kunde författarna flytta 
denna fritt. Eftersom författarna var bosatta i Norrköping och på grund av behovet av 
en passande lokal utfördes experimentet i Norrköping och utifrån det gjordes ett 
bekvämlighetsurval. Fem deltagare valdes ut att delta i experimentet, genom kontakt via 
telefon och mail till bekanta bosatta i området kring Norrköping och Linköping. En 
generell regel när deltagarna skulle väljas ut för eye-trackingexperimentet var att det alltid 
skulle göras med personer inom varumärkets eller produktens kundkategori (Tobii 
Technology AB, 2008). Målgruppen definierades utifrån Di Luca & Di Luca AB:s 
marknadsinformation kring storkunderna, det vill säga personer med ett matintresse, 
regelbundna användare av olivolja i matlagningssammanhang samt som värdesätter 
kvalitet (Di Luca & Di Luca AB, 2009). Enligt Linnea Björk Timm är ett bortfall på 30 
procent vanligt i samband med eye-tracking då utrustningen, på vissa deltagare, kan ha 
svårt att läsa av ögonrörelserna av olika anledningar (Björk Timm, 2013).  
 

2.2.2 Intervjuer 
Frågorna sammanställdes utifrån idéer från Piqueras-Fiszman et al. (2013), Pieters och 
Warlop (1999), Littel och Orth (2013). Även Cresswells frågeställningsmall för frågor har 
inspirerat författarna. Detta för att lättare kunna besvara frågeställningarna.  
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Fas 1 – Kvantitativa frågor 
I fas 1 låg fokus på de kvantitativa frågorna varpå det insamlade materialet analyserades. 
De kvantitativa frågeställningarna konstruerades för att besvara vad deltagarna väljer då 
de har särskilda kriterier att utgå ifrån. Deltagarna fick se fyra olika exempel på 
förpackningar till olivoljan. De stod en meter ifrån den simulerade butikshyllan där 
förpackningarna stod och fick där uppgifter som de besvarade genom att titta på det som 
de ansåg vara det rätta alternativet.  

Materialet som producerades var rörligt och visade ögats rörelse över förpackningarna 
i form av fokuspunkter. Den visade även vad deltagaren betraktade först och hur länge 
det betraktades. Det insamlade materialet kunde även ses som ett värmediagram (heat 
map) där deltagarnas fokuspunkter på olika attribut kunde utläsas. 

 
Fas 2 – Kvalitativa frågor 
I fas 2 fick deltagarna från eye-trackingexperimentet besvara kvalitativa frågor för att 
skapa insyn i deras perception och gå in på associationer och inställningar kring de olika 
förpackningarnas image. Frågor som besvarades berörde deltagarnas syn på 
förpackningarna. Frågor som berörde vad deltagarna ansåg vara betydelsefullt vad gäller 
förpackningsdesign och vad som fick dem att välja en förpackning framför en annan 
behandlades även. Deltagarna fick även uttala sig om vad de ansåg vara bra och dålig 
förpackningsdesign. Frågorna utgick då från en intervjuguide (se Bilaga 1), men då ny 
information uppkom som författarna kände var relevant för studien frångicks 
intervjuguiden, varpå intervjun snarare blev semistrukturerad. För att strukturera upp 
intervjuerna visades bilder på förpackningarna, vilket gjorde det lättare för författarna att 
kommunicera med deltagarna på deras egen kunskapsnivå. Under intervjuerna fördes 
anteckningar och genom ljudinspelning kunde även svaren spelas in. Ljudinspelningen 
transkriberades sedan. Genom analys av dessa svar, samt material utvunnet i fas 1, kunde 
en större helhetsbild kring deltagarnas upplevelser av varumärkets förpackningar skapas. 
 

2.3 Analysmetod 
Efter eye-trackingexperiment och intervjuer delades materialet upp i kvantitativ 
respektive kvalitativ data varpå två tabeller skapades för att få en bättre överblick av 
deltagarnas svar på de olika frågorna. Genom att analysera svaren med hjälp av teorin 
drogs sedan slutsatser som gav svar på författarnas frågeställningar. 
 

2.4 Metod- och källkritik 

Trots att blandmetoden är relativt ny inom forskningen har den använts i allt fler 
forskningssammanhang. Att integrera det kvantitativa tillvägagångssättet med det 
kvalitativa har varit en fördel då den kvantitativa metoden har kunnat undersöka och 
jämföra, varpå den kvalitativa kompletterat genom att förklara sådant som den 
kvantitativa metoden inte kunnat besvara. (Creswell, 2009) 

Användning av eye-trackingteknik kan skapa ytterligare förståelse för hur effektiv en 
förpackningsdesign är på en hylla tillsammans med andra förpackningar. Denna teknik 
kan även visuellt beskriva hur synligt och enkelt det är att lokalisera en förpackning. 
Genom eye-tracking kan även konsumenternas beteende påvisas. (Tobii Technology AB, 
2008) Därför anses eye-trackingteknik vara passande för denna typ av arbete.  

Författarna eftersträvade att ha målgruppen som analysenhet i experimentet och 
intervjun. Detta för att ha respondenter som var vana användare av olivolja och som 
kunde relatera till eventuella trender som porträtterats i designförslagen. 
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Anledningen till att författarna valde att själva designa olika förpackningsalternativ till 
eye-trackingexperimentet istället för att använda sig av befintliga olivoljeförpackningar 
var för att undvika subjektivitet i deltagarnas svar. Om befintliga olivoljeförpackningar 
hade använts hade deltagare kunnat räkna in tidigare erfarenheter av produkterna, bland 
annat åsikter gällande olika varumärken samt smakupplevelser. Genom att designa nya 
förpackningar, innehållande olika element från de befintliga förpackningarna på 
marknaden, kan detta undvikas och istället ge objektiva bedömningar från 
experimentdeltagarna. Då element från de befintliga förpackningarna på marknaden 
används ges även en sanningsenlig bild av förpackningarna på dagens marknad. 

Delar av teorin har baserats på väletablerade författare inom området 
marknadskommunikation och förpackningsdesign och har gett en god inblick till hur 
dessa två områden kan sammanföras. Dessa referenser har använts som kurslitteratur på 
utbildningen Grafisk Design och Kommunikation vid Linköpings Universitet, vilket gör 
att de är tillförlitliga källor. Att dessa referenser specifikt använts till kursen Grafisk 
profilering och varumärken respektive Förpackningsdesign och produktdisplay gör dem 
även relevanta för studien. 

Då forskningen på området har sträckt sig från det psykologiska området till det inom 
grafisk design, har en viss bredd krävts på det tidigare materialet. Därav bedömer 
författarna att de vetenskapliga artiklarna som använts behandlar ämnet ur ett brett 
perspektiv, men med intressanta ingångar till vidare forskning, vilket tagits tillvara på. 
Majoriteten av dem är dessutom välciterade och därmed trovärdiga källor till denna 
studie.  
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3. Teori 

3.1 Övergripande om förpackningsdesign 
Keller, Apéria och Georgson nämner fem olika kriterier som en förpackning måste klara: 
identifiera varumärket, uttrycka beskrivande och övertygande information, ge skydd vid 
distribution, underlätta förvaringen i hemmet samt underlätta konsumtionen. De 
estetiska och de funktionella komponenterna av en förpackning måste väljas på rätt sätt 
för att en produkt ska kunna tillfredsställa konsumenternas behov. De estetiska 
komponenterna innebär storlek, form, material, färg, text och grafik. (Keller et.al., 2012) 

Förpackningen kan ha viktiga fördelar vad gäller varumärkesvärdet (brand equity) då 
utseendet på förpackningen är en av de starkaste associationerna konsumenterna har till 
ett varumärke. Därför kan utseendet på förpackningen även vara viktigt för 
varumärkesigenkänning (brand recognition). Med en innovativ struktur (det vill säga en 
nyskapande, ej tidigare använd struktur) på förpackningarna kan ett varumärke 
differentiera sig från andra och genom nya förpackningar kan ett varumärke expandera 
och locka nya marknadssegment. (Keller et.al., 2012) 

Förpackningen kan vara ett medel för varumärket att sticka ut på butikshyllorna. En 
livsmedelsbutik är ofta den första mötesplatsen mellan konsument och produkt. Inom 
vissa produktkategorier där skillnaden inte är så stor mellan de olika produkterna kan 
utseendet ge en extra fördel i konkurrensen. Därför har förpackningsdesign blivit ett 
kostnadseffektivt sätt att bygga upp ett varumärkesvärde. Ibland kallas förpackningen för 

”de sista fem sekunderna av marknadsföring”, ”permanent media” eller ”den sista 
försäljaren”. (Keller et.al., 2012) 

Betydelsen av förpackningsdesign har ökat och blivit en integrerad del av 
produktutveckling och lansering. Branschen har idag utvecklat en mer avancerad och 
sofistikerad förpackningsprocess. Idag använder sig förpackningsdesigner sig av 
konstnärliga tekniker tillsammans med vetenskaplig skicklighet för att möta varumärkets 
marknadsföringsmål. Designer refererar ofta till ”hyllintryck” (shelf impact), vilket är den 
visuella effekten förpackningen har på försäljningsstället tillsammans med konkurrerande 
förpackningar. Ett av de viktigaste designelementen är färg och vissa 
förpackningsdesigner tror att konsumenter har ett ”färgvokabulär” (color vocabulary) när 
det gäller vissa produkter och förväntar sig ett visst utseende på en typ av produkt. Färg 
kan påverka konsumenters uppfattning av produkten. (Keller et.al., 2012) 

Förpackningar kan spela en viktig roll vid byggandet av varumärkesvärde genom att 
skilja sig från andra genom förpackningens funktionella eller estetiska element. (Keller 
et.al., 2012) 

 

3.2 Förpackningsdesignens principer och begrepp 
Klimchuk och Krasovecs (2012) definition på förpackningsdesign är följande, 
”sambandet mellan form, struktur, material, färger, bildspråk, typografi och rättslig 
information med tillhörande designelement för att skapa en produkt passande för 
marknadsföring”. Målet med förpackningsdesign är att möta marknadsföringsmålen 
genom att tydligt kommunicera en produkts personlighet eller funktion, samt att generera 
försäljning. För en lyckad förpackningsdesign krävs en tydligt definierad strategi. 
Förpackningsdesign är ett uttrycksmedel för att differentiera en produkt från 
konkurrenterna. Förpackningsdesignen ska, i bästa fall, ge konsumenterna tydlig och 
specifik information samt, om möjligt, jämförelser (vilken som är mest effektiv, har högst 
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värde, är mest lämplig etc.) och med det uppmana till inköp. 
(Klimchuk & Krasovec, 2012) 
 

3.2.1 Grundläggande principer för tvådimensionell design 

Dessa principer är grunden till förpackningsdesign och relaterar till användning av 
element som linjer, form, färg och textur. De är generella och används som riktlinjer vid 
skapandet av den visuella kommunikationen. Visuell problemlösning är bland det 
centrala i skapandet av en förpackningsdesign. När det gäller förpackningsdesign gäller 
det dock inte bara att utforma en tilltalande design. Tvådimensionell design börjar med 
en förståelse för layout. Det första steget är att förstå hur olika designelement relaterar till 
varandra och hur detta påverkar den övergripande kommunikationen. Det viktigaste med 
layouten är att visuellt organisera de kommunikativa elementen på ett stimulerande, 
tankeväckande och engagerande sätt. Följande listade grundläggande designprinciper 
anpassas för att möta varje designuppdrags mål. (Krasovec & Klimchuk, 2012) 

• Balans (Balance)  
• Kontrast (Contrast)  
• Spänning (Tension)  
• Positiva och negativa ytor (Positive and negative space)  
• Värde (Value)  
• Vikt (Weight)  
• Position (Position)  
• Anpassning (Alignment)  
• Hierarki (Hierarchy)  

 

3.2.2 Förpackningsdesignens element 
Klimchuk och Krasovec berör förpackningsdesignens olika element (Klimchuk och 
Krasovec, 2012). Nedan kommer de element som är relevanta för studien att beskrivas. 
 
Primärt displayfält (Primary Display Panel, PDP) 
Till detta fält räknas området på förpackningen som är reserverad för 
varumärkesidentiteten samt samtliga primära kommunikationselement, och det är detta 
fält som räknas som produktens framsida. Vid konkurrens med andra liknande produkter 
måste förpackningens framsida väcka intresse. De primära elementen består av den 
grundläggande information som krävs av marknadsföraren samt regleringsmyndigheter. 
De sekundära elementen omfattar alla kompletterande element, som bl.a. 
produktbeskrivningar och ”romance copy”. Storlek, position och förhållande mellan 
elementen styrs av grundläggande designprinciper tillsammans med ett hierarkiskt 
system. Primära och sekundära element på det primära displayfältet kan inkludera 
varumärkesidentitet, produktnamn, produktbeskrivning, produktmängd, romance copy 
och nettovikt. (Klimchuk & Krasovec, 2012) 
 
Typografi 
Typografi är användningen av bokstavsformer för att visuellt kommunicera det verbala 
språket. Egenskaper som påverkar kommunikationen är läsbarhet, tydlighet, 
avläsningstid, storlek, form och stil. Det är typografin som är det primära mediet för 
kommunikationen av produktnamn, funktion, samt annan nödvändig information. På en 
förpackning kan det finnas olika typer av text som måste typograferas. (Klimchuk & 
Krasovec, 2012) 
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Sekundärcopy (Secondary copy) 
Hur sekundärcopyn ska anpassas och placeras beror på de mer dominerande elementens 
hierarki. Vanligtvis följer den produktnamnet och/eller varumärkesnamnet. Om 
textblock används ska radbrytning ske på så sätt att orden grupperas på det tydligaste, 
mest logiska, och mest läsbara sättet. Raderna får dessutom inte bli för långa, då detta 
kan påverka läsbarheten negativt. Valet av teckensnitt kan antingen komplettera eller 
kontrastera med produktnamnet. (Klimchuk & Krasovec, 2012) 
 
Produktbeskrivare (Product descriptor) 
Med en produktbeskrivare definieras en specifik produkt eller ett specifikt innehåll. Den 
inkluderar produktmängd, smak, funktioner och fördelar. I denna definieras skillnaderna 
mellan olika produkter. En unik produktbeskrivare kan komma att bli ett företags 
kännetecken. Produktbeskrivaren är alltid underordnad produktnamnet och 
varumärkesnamnet. Då det är ett stödelement (supporting element) bör ett enkelt och 
okomplicerat teckensnitt väljas. (Klimchuk & Krasovec, 2012) 
 
Romance copy  
Denna text beskriver en produkts personlighet och egenskaper. Den skrivs i form av 
storytelling och är ofta det element som har minst teckenstorlek på det primära 
displayfältet. Den placeras dessutom separerat från varumärket och produktnamnet. 
(Klimchuk & Krasovec, 2012) 
 
Obligatorisk copy (Mandatory copy) 
För bland annat livsmedelsprodukter finns det regler kring märkning av denna sortens 
text. Näringsinformation, ingredienser, vikt och mått är information som ofta är 
nödvändig. Ett lättläst teckensnitt måste användas. (Klimchuk & Krasovec, 2012) 
 
Färg 
En förpacknings överlevnad på butikshyllan är starkt knuten till färgvalet. Det mänskliga 
ögat ser färg före hjärnan läser av bildspråket. Konsumenter associerar vissa färger med 
vissa känslor och färgen kan därför användas för att kommunicera olika betydelser. 
(Klimchuk & Krasovec, 2012) 
 
Associationer 
Människor som befinner sig i liknande miljöer har ofta samma färgassociationer, men 
kulturell bakgrund och sociala tolkningar påverkar. Till förpackningsdesign används ofta 
rött för att skapa uppmärksamhet. Denna färg kan bland annat kommunicera värme, 
kärlek, eld, passion, aggressivitet, spänning, varning och energi. Orange associeras till 
solens värme, energi, glädje, entusiasm, äventyrlighet, vitalitet och belåtenhet. Gul är en 
positiv färg och kan symbolisera liv, sol, värme, idealism, energi och lekfullhet. Till grönt 
kan fridfullhet, liv, ungdom, hälsa samt fräschhet associeras och kommunicerar 
återvinning, förnyelse, natur och miljö. Blått kan symbolisera auktoritet, värdighet, 
lojalitet, sanning och vishet, men kan även representera depression, vemod och 
ensamhet. Blått kan även kommunicera förtroende, styrka, konservatism, tillit, stabilitet 
och säkerhet, men även avslappning och fridfullhet. Lila symboliserar finess, kunglighet, 
lyx, framgång, vishet, andlighet, sensualitet, mystik, passion och mod. Svart kan 
symbolisera stabilitet, trovärdighet, ståndaktighet samt visdom och indikerar makt. Vad 
gäller produktdesign kan svart kommunicera allvarlighet och trovärdighet. I 
förpackningsdesign kan svart förbättra andra färger genom att få dem att sticka ut. Vitt 
kommunicerar renhet, fräschhet, oskuldsfullhet, renlighet, effektivitet, sanning och 
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modernitet. Eftersom vitt reflekterar ljus får den andra färger runt om att sticka ut. 
Färgens betydelse och preferenser ändras i och med kulturella trender. (Klimchuk & 
Krasovec, 2012) 
 
Färg som tydligt kännetecken 
Vad gäller förpackningsdesign är färgen en av de mest inflytelserika aspekterna. Det är 
färgen på förpackningen som konsumenterna med störst sannolikhet identifierar före 
något annat visuellt kännetecken. Färgen kännetecknar produktens personlighet, fångar 
uppmärksamhet och möjliggör för produkten att sticka ut på butikshyllan. Färg kan 
användas för att signalera ett varumärke, samt indikera kultur, kön, ålder, etnicitet, 
regionala språk och pris. Färg kan även utmärka visuella och typografiska element. Vid 
marknadsföring har färg en undermedveten övertalande kraft. (Klimchuk & Krasovec, 
2012) 
 
Bildspråk 
Bildspråket kan användas vid förpackningsdesign för att visa ”produkthjälten”, visa 
målgruppen, ange en känsla, visa trovärdighet, konnotera aptitlighet, skapa textur eller 
mönster, uttrycka smak, doft, användning, dekor eller mode samt personifiera 
varumärket. Används bildspråket på ett korrekt sätt kan detta skapa visuell spänning, 
minnesvärda upplevelser och igenkänningsbara beröringspunkter. På flera sätt kan 
illustrationer, fotografier, ikoner, symboler och tecken utföras.  

Bilder är något som konsumenter tittar på före de läser text. Genom ett enkelt 
bildspråk kan konsumenten snabbt känna igen en produkt. Används ett mer komplext 
bildspråk krävs det mer tid för konsumenten att ta in förpackningen och dess innebörd. 
För att kommunicera ”hjälten” i produkten kan illustration och fotografi användas. 
Denna kan bli ett utmärkande kännetecken på produktens primära displayfält.  

Bildspråket ska alltid kommunicera varumärkets personlighet samt dess egenskaper, 
på ett direkt och lämpligt sätt. Genom att kommunicera aptitlighet, livsstil, 
sinnesstämning och användningsinstruktioner kan bildspråket forma 
förpackningsdesignens personlighet. Det finns hundratals olika illustreringsstilar och 
hundratals olika fotograferingsstilar, som alla kommunicerar olika egenskaper hos ett 
varumärkes personlighet och information. För att skapa en unik personlighet kan 
illustration och fotografi kombineras. Andra kraftfulla verktyg i visuell kommunikation är 
symboler och ikoner. Genom förpackningsdesignen kan dessa element bli så ikoniska att 
det är dessa konsumenter letar efter för att identifiera en produkt snarare än 
varumärkesnamnet. Tecken kan stödja varumärkeskommunikationen samt främja 
produktegenskaperna. De kan till och med bli ett med varumärkets personlighet. Tecken 
kan användas för att tilltala olika målgrupper. Egenskaper som kan kommuniceras är 
bland annat förtroende, styrka, glädje och energi. Tecken på en förpackningsdesign ska 
vara karismatiska, engagerande och tilltalande. Att konsumenter litar på och relaterar till 
ett varumärke kan bero på förpackningens tecken. Tecken kan ensamma komma att 
symbolisera varumärket om det finns ett starkt samband mellan konsument och tecken.  

Skapandet av specifika grafiska enheter kan underlätta organisationen av visuell 
information på en förpackning och leda konsumenternas blick genom hierarkin. Grafiska 
enheter kan både användas ensamma och tillsammans med andra enheter. På en 
förpackning kan grafiska enheter inkludera färgfält, ”violators”, pilar och former som 
dirigerar ögat, geometriska former samt textur som bakgrund. (Klimchuk & Krasovec, 
2012) 
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Material 
För många konsumenter är förpackningen produkten och för många produkter 
förkroppsligar förpackningens form varumärkets visuella identitet. (Klimchuk & 
Krasovec, 2012) 
 
Glas 
Glasbehållare finns i flera olika storlekar samt former och används i de flesta 
konsumentkategorierna. Ett sätt för varumärken att skapa en egen förpackningsstil är att 
använda sig av olika typer av märkning och tryckmetoder på glaset. Glasförpackningar 
reagerar inte med dess innehåll och är därför ett passande alternativ till plast och övriga 
material vid paketering av livsmedel. Glas är dock tungt och ömtåligt jämfört med andra 
förpackningsmaterial. Å andra sidan kan glasförpackningar signalera hög kvalitet, 
pålitlighet och särskiljningsförmåga. För gourmetmat och lyxprodukter är 
glasförpackningar ofta att föredra. Det finns en uppfattning om att produkter smakar 
och luktar bättre om de förpackas i en glasförpackning. (Klimchuk & Krasovec, 2012) 
 
Metall 
Metallförpackningar är gjorda av plåt, aluminium eller stål och de är relativt billiga att 
tillverka. (Klimchuk & Krasovec, 2012) 
 

3.3 Tidigare forskning 
För att kunna utveckla visuella element med de rätta associationerna behöver det grafiska 
uttrycket kopplas till produktens positioneringsstrategi (Ampuero & Vila, 2006). 

I samband med ett köp av en vara får konsumenten sinnesintryck, tankar och 
beteenden vilka den kommer att tolka på olika sätt (Brakus et al., 2009). Detta kallas för 
produktupplevelse, vilken uppstår i samspel med produkten (Brakus et al., 2009). 
Upplevelsen varierar med vilka motiv och vilket humör konsumenten är på under 
köpsituationen. Detta påverkar även hur denna letar efter produkter och vad som kan 
tänkas fånga uppmärksamheten. Vidare spelar tidigare erfarenheter av produkten och 
varumärket roll, vilket gör att analys av förpackningsdesignen blir betydande. Denna ska 
övertala konsumenten att köpa produkten och i detta fall kan positiva 
varumärkesassociationer vara fördelaktiga. Med hög kognition kan även konnotationer 
och andra intryck bearbetas, vilket kan öka övertalningsförmågan hos en förpackning. 
Till exempel kan fungerande konnotationer i detta fall innebära ledtrådar till 
konsumenten genom att använda sig av en känd personlighet i en annons. Varumärkets 
visuella komponenter kan komma att fungera som främjande för informationssökandet 
då konsumenten kan känna igen dem sedan tidigare. Varumärken med god 
varumärkesmedvetenhet hos konsumenter har kunnat visa att en unik design, med ett 
eller två element räcker för att underlätta sökandet i affären. (Chou & Wang, 2012)  

Sökandet kan dock försvåras genom att tillgången på informationen är otillräcklig eller 
då en standardisering av produktmärkningarna gör dem svåra att särskilja. 
Förpackningens förmåga att möta kunder med vissa krav är då ytterligare något som kan 
engagera kunder. Om förpackningen missar att lista en tillsats som konsumenten anser 
vara viktig inför sitt köpbeslut tyder detta på hög kognitionsförmåga, vilket måste mötas 
av förpackningsdesignen. Möjligheten till bearbetning av varumärkets budskap och 
motivationen hos kunden blir viktiga faktorer för att övertalningen ska äga rum under 
beslutsprocessen. För att sedan få rota sig i konsumentens medvetande krävs det att 
minnet av upplevelsen och informationen kvarhålls och bearbetas. 
(Nancarrow et al., 1998).  
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En undersökning av Pieters och Warlop (1999) visade att konsumenterna under beslut 
baserade på motivation inför att lösa en uppgift tenderade att filtrera bort 
textinformation och fokusera mer på bildliga attribut. Vidare visade undersökningen att 
konsumenterna såg mer till varumärkesnamnet under tidspress (Pieters och Warlop, 
1999). Konsumenter som handlar på impuls kan dock i större utsträckning än planerade 
köpare tänkas testa nya varumärken och i detta fall spelar tilltalande förpackningsdesign 
stor roll för köparna (Wells et al., 2007). 
 

3.3.1 Olivoljemarknaden 
År 2009 gjorde företaget Di Luca & Di Luca, som utvecklar och säljer 
livsmedelsprodukter från Medelhavet under varumärket Zeta, en marknadsundersökning 
om trender och konsumtionsbeteenden av matfetter i Sverige. Enligt undersökningen har 

det konsumtionsbeteendet förändrats då det skett en tydlig förflyttning från fast till 
flytande fett. (Di Luca & Di Luca, 2009) 

Under de senaste åren har olivoljeanvändarna ökat sitt intag av olivolja och 52 procent 
av dessa använder olivolja flera gånger i veckan. Dessa storkonsumenter bor ofta i 
storstad och har ofta en högre inkomst. När olivolja ska inhandlas planerar 75 procent av 
de 596 respondenterna inköpet i förväg och storkonsumenterna gör detta i högre grad än 
de övriga. Det vanligaste som bestäms i förväg är användningstillfället, prisnivån och 
exakt vilken produkt som ska köpas. Det vanligaste användningsområdet för olivolja är 
stekning, till sallad och till marinader. Storkonsumenterna använder olivoljan i högre grad 
till stekning, som krydda/smaksättare, att baka med och till såser. De faktorer som är 
viktigast för val av olivolja är kvalitet, smak och tidigare erfarenhet av produkten. 
Storkonsumenterna tycker oftare att kvalitet, smak, tidigare erfarenhet och varumärke är 
viktigare jämfört med de övriga. De flesta föredrar Italien som ursprungsland, men för 
hälften av respondenterna spelar landet ingen roll. (Di Luca & Di Luca, 2009)  

Sortimentet omfattar oljor som ger en bra bas till exklusiva oljor från regioner och 
gårdar (Di Luca & Di Luca, 2012). 
 

3.4 Eye-tracking som tillämpningsområde 
Eye-tracking som metod har funnits sedan 2000-talet och är ett system som mäter hur 
ögonen rör sig över en digital bild. Det har tidigare använts inom området 
förpackningsdesign eftersom tekniken kan skapa ytterligare förståelse för hur effektiv 
designen på en förpackning är på en hylla med andra förpackningar. Den kan även på ett 
visuellt sätt beskriva hur pass synlig och enkel att lokalisera en förpackning är. 
Därigenom kan information kring image och varumärkeskommunikation åskådliggöras. 
Vid försäljning kan det även påvisas huruvida det finns en avsikt att köpa eller inte och 
konsumentens beteende kan därmed undersökas. (Tobii Technology AB, 2008) 
 

3.4.1 Människoögat 
Människans ögon är ständigt i rörelse tills de stannar och fokuserar på en punkt. Det 
finns över tio olika sorters ögonrörelser. De viktigaste kallas ryckningar (saccades), 
fixeringar (fixations) och följaktiga rörelser (smooth pursuit). Fixeringarna är när ögat 
stannar för att fokusera och rörelserna mellan fixeringarna är ryckningar, vilka rör sig 
extremt fort. Hur länge ögat fixerar varierar från runt 100 till 600 millisekunder och 
under denna tid börjar hjärnan bearbeta den visuella informationen (Rayner, 1998 se 
Tobii Technology AB, 2008). Under ryckningarna, som är runt 20-40 millisekunder, 
skickas ingen visuell information till hjärnan. Det mänskliga ögat har ett synfält på runt 
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200 grader. Den punkt där ögat har möjlighet att fånga upp skärpa och uppfatta färger är 
den del där de ljuskänsliga cellerna sitter, denna del av ögat kallas för fovea (gula fläcken). 
Trots att dessa celler är de enda som skickar avancerad visuell information till hjärnan så 
är inte fovean större än 1-2 grader medan synfältet är något större än detta. Det är just 
foveans rörelser som eye-trackingtekniken kan följa. Området utanför fovea kan inte 
hantera komplexa stimuli i någon större utsträckning och det är en större ansträngning 
för hjärnan att processa dessa data då den är ur fokus. Trots detta kan den registrera 
rörelser och kontraster. (Tobii Technology AB, 2008) 
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4. Empiri 

4.1 Observationer 
Observationer gjordes i två livsmedelsbutiker där de dyraste olivoljorna valdes ut för mer 
djupgående observation av förpackningarnas element. För att se hur de mer exklusiva 
olivoljeförpackningarna var utformade gjordes även en observation i webbutiken ”Olja & 
Oliv Delikatessbutik”. Bilder på de förpackningar som observerats finns att se i Bilaga 2. 
 

4.1.1 Coop Konsum 
På Coop Konsum Saluhallen i Norrköping finns i dagsläget en hylla med olika matoljor. 
De olika olivoljorna har sin del på butikshyllan och det finns ett brett urval att välja 
mellan. Då författarna valde att rikta in arbetet på olivolja som positionerar sig som mer 
exklusiv gjordes ett urval. 
 

Ybarra ”Organic Extra Virgin Oil” 500ml 
Denna olivolja är den i nuläget dyraste olivoljan på Coop Konsum Saluhallen. Ybarras 
förpackning är en flaska i grönt glas och har ingraverade detaljer. Formen på flaskan är 
smalare i botten och blir bredare i toppen. Etiketten har en ljusgul nyans. Högst hierarki 
har ett inramat Y. Under detta står varumärkesnamnet Ybarra i en fet seriff och under 
detta står det ”organic”. Under all text finns en illustration av en olivkvist och längst ned 
finns märkningar (bland annat KRAV) och information om antalet milliliter flaskan 
innehåller. Att oljan är ”Extra Virgin Olive Oil” står högst upp på etiketten i en sanserif. 
Punktstorleken är dock större på ”Olive Oil” än på ”Extra Virgin”. Korken är 
guldfärgad, och metallomslaget går ner en bit över flaskans hals och påminner mycket 
om en vinflaskas. 
 

Zeta ”Olio Extra Vergine di Oliva Originale” 500ml 
Zetas olja är i ofärgat glas. Flaskan är jämnbred och har en kort hals. Korken på flaskan 
är guldfärgad och metallomslaget går ner en liten bit över flaskans hals. Etiketten är 
långsmal, mörkbrun och dess form passar logotypen som sitter högst upp på etiketten, 
under denna står namnet på olivoljan, och det är detta som har högst hierarki. Under 
olivoljenamnet står en kort beskrivning av oljan, vilket hamnar lågt i hierarki baserat på 
den låga punktstorleken. Ordet ”Originale” längst ner på etiketten, får hög hierarki då 
den, till skillnad från resten av etiketten är orange. Teckensnittet som används till 
produktnamnet är en sanserif förutom ”Originale” där ett skript används. 
 

Coop Prima ”Extra jungfru olivolja” 500ml 
Coop har lanserat undervarumärket (sub-brand) Coop Prima, för produkter som 
positionerar sig som mer exklusiva. Primas olivolja Extra jungfru olivolja har en tagline 
som står direkt under typen av olivolja, och den lyder ”Picual från Andalusien” i en liten 
seriff. Flaskan är svart och har en svart kork. Övre halvan av etiketten är även den svart, 
medan den undre har orangea detaljer. Svart, vitt och olika nyanser av orange är de enda 
färgerna som används. Varumärkesnamnet Coop Prima hamnar högst i hierarkin då det 
står i mitten av etiketten där svart går över till orange. På en orangetonad bild under 
namnet syns ett landskap, under denna står en romance copy i liten kursiv punktstorlek 
som därför får låg hierarki. Bredvid denna text sitter ett svartvitt fotografi på en 
olivodlare och även hans signatur. Runt flaskans hals sitter även en liten folder med mer 
information om produkten. 
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4.1.2 ICA Supermarket 

Liksom Coop Konsum har ICA Supermarket Spiralen i Norrköping i dagsläget en hylla 
med olika oljor samlade. På denna har olivoljorna egen sektion.  
 

ICA Selection Exra Virgin (Italien, Grekland, Spanien) 500 ml 
I en nästan kvadratisk metallförpackning med grön kork av hårdplast säljs olja från de 
stora exportländerna av denna produkt. Kunderna kan välja mellan olja från Italien, 
Grekland eller Spanien. Förpackningarna särskiljs genom bakgrundsfärgen, vilken 
varierar beroende på varifrån oljan kommer. Färgerna associeras till ländernas flaggor 
(Italien, grön förpackning; Grekland blå; Spanien gul-guldfärgad). Färgen syns tydligast 
från sidan, eftersom det primära displayfältet till stor del har en vit tonplatta med 
rundade hörn vilken går nära kanten. På denna ryms först varumärkesnamnet samt 
undervarumärkesnamnet, en text med namnet ”Aciete de Oliva Virgen Extra”/”Olio 
Extra Vergine di Oliva”/”Agrovim S.A.” i en bågrörelse över en mindre flagga för 
landet, samt beteckningen för produkten ”Olivolja” i stor teckengrad. Detta ord, samt 
produktbeskrivaren skiljer sig mellan förpackningarna genom olika teckensnitt och 
skärningar, exempelvis används en fetare skript på Grekland-förpackningen. 
Förpackningen från Italien är dock i versaler medan Spanien-förpackningen fått en 
fetstil. Nedanför ”Olivolja” används en enkel avskiljare vilken linjerar med ordet. Denna 
följs åt av produktbeskrivaren ”Extra Virgin” som används i samma form och storlek på 
samtliga förpackningar. En romance copy talar om för konsumenten varför 
förpackningen är av hög kvalitet. Till höger om denna copy finns en vertikal avskiljare 
med en kvalitetsmärkning och ytterligare en avskiljare där nettovikten anges samt en 
mindre karta över ett land i silver. 
 

Grappolini ”Novello Italiano” 500 ml 
Flaskan i mörkgrönt glas med svart metallkork har en långsmal inåtsluttande form som 
böjer sig utåt i botten, vilket ger ett slankt men stabilt utseende. Etiketten är uppdelad i 
en guldig tonplatta upptill och en svart nedtill där även årtalet är tryckt. Nedanför årtalet 
står produktnamnet ”Novello” vertikalt i vita versaler, tryckt i en smal sanserif. Högst 
upp sitter logotypen centrerad och med en kort italiensk romance copy i liten grad 
därunder. Namnet följs av produktbeskrivaren, vilken har låg hierarki jämfört med 
namnet som tar upp nästan hela tonplattan. Under denna korta text finns volymen 
angiven i samma storlek som produktbeskrivaren. De är liksom namnet i en sanserif. 
 

Filippo Berio ”Olive Oil Extra Virgin” 500ml 
Flaskans form sluttar upptill och formen rör sig utåt för att sedan smalna av nedåt, i den 
nedre delen breddas formen igen. Förutom att sakna en hals är flaskan dessutom kortare 
än majoriteten av sina konkurrenter. Korken är av metall och är guldfärgad. Ofärgat glas 
används som material och ingraverat i detta, ovanför etiketten, sitter en krans av löv. 
Liksom flaskformen har även etiketten en mycket speciell form. Med runda former och 
en liten ”kulle” i övre mitten används en tjock guldkant och en i övrigt ljusare grön ton 
som bakgrundsfärg. Varumärkets logotyp har lagts in i ”kullen” och den ger ett 
konservativt intryck då den kan liknas vid ett sigill. Till sigillet hör även 
varumärkesnamnet Filippo Berio skrivet i svart. Varumärkesnamnet får därmed väldigt 
hög hierarki i förhållande till den efterföljande produktbeskrivaren ”Extra Virgin Olive 
Oil”, en vågformad vit text med tydlig svart kontur. Nedanför detta finns sekundär copy 
i en mindre grad som är enbart vit men väldigt fet. Utan någon större marginal har sedan 
en sirlig banner placerats nedanför. Den är, liksom logotypen i en mörkbeige ton och bär 
varumärkesnamnet i en tunn och ålderdomlig skript. I nederkanten täcker en dekorativ 
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illustration av grönska (blommor och blad) bilden. Ovanpå denna står obligatorisk copy i 
form av mängden olivolja i förpackningen. 
 

4.1.3 Olja & Oliv Delikatessbutik 
I Olja & Oliv Delikatessbutiks webbshop, www.olja-oliv.se, finns ett brett utbud av exklusiv 

olivolja att inhandla. Flertalet oljor säljs i förpackningar som rymmer 500ml, men både 
mindre och större förpackningar finns till försäljning. 
 

Frantoio Franci ”Villa Magra Grand Cru” 500ml 
Denna olivolja är den i dagsläget dyraste i webbshopen och vid inköp av denna kommer 
flaskan i en presentförpackning. Presentförpackningen har en gammaldags gul nyans och 
är troligtvis gjord av en lite tunnare kartong. Det enda som är tryckt på denna är ett sigill. 
Själva flaskan är av olivgrönt glas och formen på flaskan har en unik design. Flaskhalsen 
är lång och den svarta korken påminner om en vinflaska. Etiketten är liten och 
mörkbrun. Högst upp står en copy i vitt, ”Franci”, den enda texten på etiketten som inte 
ska läsas vertikalt. Högst hierarki har ett rött skript. Knappt synligt under detta står ”Villa 
Magra” i en svartlackerad seriff. 
 

Fontanasalsa 500ml 
Fontanasalsas olivoljeflaska är svart och har en svart kork. Flaskan är jämnbred och har 
en kort hals. Etiketten är enkel och vit. Högst i hierarki är ett svartvitt fotografi av en 
dam med ett litet barn följt av typen av olja skrivet med en didon. Fontanasalsas logotyp 
syns emellan dessa två och har en låg hierarki. Copyn är skriven i seriffer. Fotografiet ser 
ut att vara taget för ett antal decennier sedan och förmedlar en traditionell känsla. 
 

Castelas 500ml 
Formen på flaskan påminner mycket om en vinflaska. Färgen på flaskan är svart. Korken 
och etiketten har en klar grön färg och på båda sitter en enkel illustrerad oliv på en kvist 
och ett blad. Etiketten är väldigt enkel men formen, färgen och illustrationerna ger den 
originalitet samt en personlighet. All copy är vit och skriven i ett antal olika teckensnitt. 
 

4.2 Trendanalys av exklusivare förpackningar på 
olivoljemarknaden 

 

4.2.1 Förpackningstrender 

Trenderna delades upp i fem olika kategorier valda efter Klimchuk och Krasovecs 
“elements of packaging design” (Klimchuk & Krasovec, 2012). 
 

Färg 
Majoriteten av förpackningarna är i mörka nyanser; tre stycken är svarta och två är 
mörkgröna. Av de fyra ljusare förpackningarna är två av dem i klarare nyanser (hit räknas 
ICA Selections olika förpackningar) samt två stycken förpackningar i ofärgat glas. Av 
korkarna är två stycken guldfärgade, fyra svarta och fyra stycken gröna. Etiketterna har 
enkla naturliga färger i form av svart, mörkbrun, vit, ljusgul eller grön. Två av etiketterna 
har inslag av orange och guld. Fyra av dem har svarta eller mörkbruna etiketter och 
endast en har en låg grön mättnad.  
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Typografi 
Den dominerande teckenfamiljen är sanseriffer och nästan alla, med undantag av tre har 
använt en sanserif i samband med en stor punktstorlek. Ofta är produktbeskrivaren det 
textelement som fått hög hierarki, denna säger ofta vilken typ av olivolja det är eller 
tillkännager enbart att det är olivolja. Kapitäler eller versaler var vanligt i formgivningen, 
och då ofta på produktbeskrivaren. Fyra utav nio förpackningar har något ord som 
skrivits i en skript. Dessa förde antingen med sig en ålderdomlig känsla eller användes för 
att skapa ett slags familjärt intryck, då det tillhörde en signatur från en person. Det 
förekommer romance copy på vissa av förpackningarna, men flera av dem (fem av nio) 
saknar den och då den förekommer har den aldrig hög hierarki. I denna text står det 
oftast varifrån oljan kommer och det förklaras vad som gör oljan bra på ett 
entusiasmerande sätt. Majoriteten av förpackningarna har centrerad text, och där 
romance copy förekommer har även den centrerats förutom på en förpackning. I de fall 
där seriffer används har de antingen använts för den ålderdomliga prägel som just dessa 
fonter bidrar med eller för att skapa en elegant ordbild genom användandet av versaler, 
utom på Coop Primas förpackning. Extremer eller mekaner används på tre av de nio 
förpackningar som undersöktes. Vidare har endast två förpackningar formgivits med 
någon form av rörelse, antingen vågformad text eller vertikalt ställd text. Tre 

av nio förpackningar har endast textelement: varumärkesnamn, produktbeskrivare 
(olivolja, Extra Virgin) och vikt. Frantoio Franci har inte informationen om vikten på det 
primära displayfältet alls. 
 

Bildspråk 
Tre av förpackningarna har en illustration av en oliv på etiketten. En av förpackningarna 
har använt ett mönster av grönska, troligtvis olivträdsblad. Två av förpackningarna 
använder sig av ett svartvitt fotografi som visar en människa. På den ena av dessa 
hamnar fotografiet högt i hierarki och används för att skapa stämning. På den andra är 
människan en person kunnig inom olivolja, och fotografiet på honom används som ett 
övertygande element om att produkten är av bra kvalitet. Fotografi har även använts för 
att skapa känsla och kontrast, genom att lägga en orange ton på ett svartvitt fotografi av 
en stad/landskap. Två av förpackningarna använder sig varken av fotografi eller tecknade 
illustrationer. 
 

Form 
Formen på tre av förpackningarna har efterliknat formen på en vinflaska, det vill säga 
långsmal med rundad botten och en tydlig hals. De andra förpackningarna har troligtvis 
försökt satsa mer på en originell och utstickande form, för att bättre sticka ut bland 
konkurrenterna på butikshyllan. Den av förpackningarna som tydligast skiljer sig från 
mängden har en mer fyrkantig och kompakt form, troligtvis mycket beroende på 
materialvalet. 
 

Material  
Av de nio analyserade olivoljeförpackningarna är det endast en förpackning som 
använder metall som material. De övriga förpackningarna använder glas som material. 
Tre av glasförpackningarna använder sig av grönt glas, tre använder sig av svart glas och 
två förpackningar använder sig av ofärgat glas. 
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4.2.2 Slutsatser 

De slutsatser som kan dras om dagens trender på olivoljeförpackningar är följande: 
Färgerna som används flitigt har låg mättnad och är dämpade, grönt är den mest 

frekvent använda färgen. 
Kontraster mellan textelementen skapas ofta med storlekskontraster och 

formkontraster, där skript appliceras på endast ett ord eller en mening. Där stora 
punktstorlekar användes var sanseriffer den dominerande teckenfamiljen. Bland 
produktbeskrivarna är kapitäler och versaler vanligt förekommande. Vidare har typen av 
olivolja hög hierarki på majoriteten av förpackningarna. De förpackningar som använder 
romance copy är få och har då låg hierarki bland övriga element. Textelementen är sällan 
i rörelse, med undantag av två förpackningar. 

Det dominerande materialet på förpackningarna är glas. Grönt och svart glas 
dominerar över ofärgat glas. Glasflaskorna som avviker från formen av en vinflaska har 
istället försökt skapa en originell och särskiljande flaskdesign. Etiketternas utseende är 
oftast enkel och visar på vilken typ av produkt det rör sig om. Att använda en illustration 
av en oliv är vanligt men inte nödvändigt. I de fall då fotografier används är de ofta 
svartvita. I dessa fall porträtteras en människa/människor. 

Varumärkesnamn har ibland en ganska låg hierarki, vilket kan verka motsägelsefullt då 
det kan vara viktigt att kommunicera varifrån olivoljan kommer. I och med de designval 
som gjorts är det möjligt att varumärkena velat utstråla förtroende, förfining och elegans. 

 

4.3 Designarbete 
Designarbetet bestod av tre olika delar, 3D-modellering, produktnamnsgenerering samt 
etikettformgivning. I arbetet utgick författarna från resultaten och slutsatserna i 
trendanalysen. 
 

4.3.1 3D-modellering 

Modelleringen av olivoljeförpackningarna gjordes i programmet 3D Studio Max. Till 
samtliga objekt användes metoden polygonmodellering för att uppnå den önskade 
formen på objekten. Alla objekt skapades i en egen fil och sammanfogades sedan 
tillsammans med en modell av ett hyllplan till en gemensam fil. Placeringen av de olika 
förpackningarna gjordes slumpmässigt, då det inte ansågs vara en essentiell del av 
undersökningen och då författarna ville att placeringen skulle bli så neutral som möjligt. 
De olika materialen tillverkades från grunden för att kunna skräddarsy dem utifrån 
författarnas önskemål. Resultatet blev fyra olika förpackningar, tre i glas och en i metall. 
Metallförpackningen skapades genom att lägga på ett material vars syfte var att efterlikna 
aluminium eller plåt. Glasflaskorna skiljde sig åt, både vad gällde form och färg. 
Materialen till dessa skapades från grunden: en gjordes i ofärgat glas, en i svartfärgat glas 
och en gjordes i grönfärgat glas. En av glasflaskorna formades som en traditionell 
vinflaska, en fick en lite mjukare form och en fick en form som är ovanlig för 
olivoljeflaskor. Vid formgivningen av flaskorna utgick författarna från de nio olika 
förpackningarna i trendanalysen (se Bilaga 2). En flaska valdes dock att formges för att 
skilja sig från samtliga av dessa. Detta för att ta reda på hur en oväntad form kan påverka 
valet av förpackning. 
 

4.3.2 Produktnamnsgenerering 

Namnen till experimentets fyra olika olivoljeförpackningar namngavs med inspiration 
utifrån observationen av dagens trender på olivoljemarknaden. Det observerades att en 
majoritet av olivoljorna har namngivits efter en person. Många av namnen är dessutom 
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italienska. Il Migliore (Den Bästa) och Anacapri (en kommun på den italienska ön Capri) 
fick därför bli två av namnen på olivoljeförpackningarna till experimentet. Då spanska 
olivoljor också har skaffat sig en plats på butikers olivoljehyllor valdes även en olja ut att 
vara spansk. Denna döptes till Casa Bolaño (Bolaños hus/hem). Namnet valdes då det 
kan låta exklusivt, men samtidigt lantligt och hemtrevligt. Den sista av olivoljorna döptes 
till Olive Selection, inspirerad av ICA Selection. Genom att använda ordet ”Selection” 
(urval), känns produkten lite finare, mer unik och mer exklusiv. 
 

4.3.3 Etikettformgivning 

Designen av etiketterna har även den skapats genom information från observationerna 
och trendanalysen av observationerna. De visuella attributens uttryck skiljer sig från 
förpackning till förpackning för att försöka fånga upp bredden av trenderna. Författarna 
har dessutom använt sig av Klimchuk och Krasovecs rekommendationer (Klimchuk & 
Krasovec, 2013).  
 
Olive Selection 

Olive Selection använde, precis som ICA Selection, två olika 
typsnitt i själva produktnamnet. Att använda ett skript i ett 
produktnamn har, förutom ICA Selection, även Frantoio Franci 
och Fontanasalsa. Till Olive Selection användes teckensnittet 
Edwardian Script, för att bidra med exklusivitet. Till resterande text 
användes det neutrala och linjära teckensnittet Gill Sans, för att 
inte ta uppmärksamhet från övriga element eller skripten. Detta 
var inspirerat av ICA Selections, Grappolinis och Zetas etiketter. 
Precis som på Coop Primas etiketter använde Olive Selection färg 
som avgränsare för att dela upp etiketten. I Olive Selections 
avgränsare fanns det dessutom information om typen av olivolja, 
då denna, enligt analys av olivoljeförpackningar, bör synas tydligt. 
Genom denna typ av anpassning (Alignment) på textelementen 
blev grupperingen tydligare. Att använda vit text mot en grön 
bakgrund var dessutom med inspiration av Castelas förpackning, 
precis som silhuetten av ett träd. Detta skapade även konstrast 
(Contrast) mot fotografiet nedanför genom att ställa den ljusa ytan 
mot den blå-gröna. Genom att använda ett fotografi av ett 

medelhavslandskap skulle förpackningen föra tankarna mot att detta är platsen där 
olivoljan producerats. Detta var inspirerat av Coop Prima som använder sig av ett 
fotografi med ett orange filter. Fotografiet som användes på Olive Selections 
förpackning fick ett grönt filter, men detta syns inte lika tydligt som det som används på 
Coop Primas etikett. Grönt var den färg som användes mest i etiketten. Detta då denna 
färg, enligt analys, är den mest förekommande färgen på olivoljeförpackningar. Precis 
som majoriteten av förpackningarna, som analyserats, står mängden olivolja i 
förpackningen centrerad längst ner på etiketten. 

Etiketten använde sig av asymmetri för att skapa en spännande sammansatt bild. 
Tillsammans med illustrationen och placeringen av fotografiet samt dess motiv skapar 
textelementen en etikett som deltagaren kan återkomma till.  
 
Il Migliore 
Il Migliores förpackning skulle konnotera italiensk exklusivitet och samtidigt kännas 
traditionell i sin utformning. För att profilera varumärket utnyttjades både formen på 
etiketten, genom att följa flaskans mjuka form, samt med ett teckensnitt som skiljde sig 
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från de andra förpackningarna. Teckensnittet inspirerades av Grappolinis förpackning 
som använder sig av kapitäler i en hög sanserif. Produktnamnet ”Novello” fick en tydlig 
hög hierarki under varumärkesnamnet. Produktbeskrivaren fick en lägre hierarki genom 
att använda en mindre teckengrad i fonten Faber Sans Pro, vilket var densamma som 

”Novello” skrevs i. Logotypen var inspirerad av Filippo Berio. Ett 
sigill med varumärkesnamnet står i teckensnittet Onyx, och nedtill 
finns ett banér med en sirlig skript som läser ”Solo il meglio della 
vita”. Året då varumärket grundades placerades även högst upp i 
logotypen för att skapa den traditionella känslan och framhålla 
kvalitet. Den obligatoriska copyn längst ner vid kanten på etiketten 
skrevs i en sanserif och har även den låg hierarki. Etiketten utgjordes 
även av en illustration av oliver och blad, vilket författarna funnit på 
flera av förpackningarna i trendanalysen, bland annat Ybarra, Zeta och 
Castelas. Nyansen på etiketten fann inspiration i Ybarra genom en gul 
ton vilket är bekvämare för ögat och harmoniserar med formen på 
flaskan på ett bra sätt.  

Etiketten byggdes upp via klassisk symmetri där balansen (Balance) 
skapades via illustrationen i nedkanten vilken förhåller sig till 
varumärkesnamnet via storlek och färgval. På detta sätt skapas även en 
spänning (Tension) mellan elementen. 

 
Anacapri 

En trend som syntes vid observationerna var att fotografier på 
människor användes. Fontanasalsa är ett exempel på detta. På 
etiketten skapar fotografiet en närhet med hjälp av motivet och 
tonen. Landskapet i bakgrunden var även något som syntes på Coop 
Primas förpackningar. En brun och orange nyans fanns även på 
Zeta, vilka tillsammans med fotografiet tillför enkelhet och lugn. 
Produktbeskrivaren fick en hög hierarki genom utrymmet den får på 
tre rader samt sin storlek. Att dela upp den på detta sätt gjorde flera 
av förpackningarna i observationerna, bland annat Filippo Berio, 
Fontanasalsa, Grappolini och Zeta. Teckensnittet är något äldre i 
sitt utförande, vilket Optima passade bra för. På förpackningen 
förekom även romance copy vilken berättade om oljans ursprung. 
Copyn är tydligt avskild från produktbeskrivaren med luft och 
skrevs i Palatino vilken centraljusterats. Romance copy var som 
nämnts inte något som förekom på alla förpackningar men ICA 
Selection och Coop Prima använde detta på olika sätt, vilket 

influerade denna förpackning. En person kunnig inom området olivolja fick sätta sin 
signatur på Anacapris förpackningar vilket skapade en relation till användaren av 
olivoljan. 

Även denna etikett utnyttjade symmetri för att skapa balans. Kontrasten mellan de 
ljusa och de mörka nyanserna bidrar till att hjälpa blicken mellan de olika elementen. 
 
Casa Bolaño 

Formen och materialet på Casa Bolaños förpackning hämtades 
från ICA Selections olivoljeförpackning och precis som Coop 
Primas olivolja, ska den komma ifrån Spanien. Därför fick 
förpackningen orangea detaljer, precis som Coop Primas 
förpackning. Det element som fick färg var ett bakomliggande 
mönster, vilket hämtades från Filippo Berio som använder sig 
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av mönster på sin förpackning. Mönstret inspirerades av området runt Medelhavet, ett 
område som majoriteten av flaskornas inspiration hämtats från. Själva etikettrutan, där all 
information om produkten fanns, var precis som på ICA Selections och Fontanasalsas 
etiketter, vit med svart text. Då vitt får andra färger att sticka ut fungerar denna negativa 
yta (Negative space) som förstärkande på de omkringliggande elementen. På ett längre 
avstånd kan elementen skapa en intressant form och på närmare håll blir de enskilda 
grupper. Teckensnittet som användes till produktnamnet ”Casa Bolaño” var Birch Std och 
inspirerades av Ybarra, Fontanasalsa samt Filippo Berio som alla använder svart färg 
samt ett teckensnitt med seriffer. För att öka känslan av exklusivitet användes även 
dekorativa Bergamot Ornaments runt produktnamnet. Dekorativa förpackningar som 
inspirerade författarna till detta var Filippo Berio, Grappolini, Castelas och Ybarra. Till 
produktcopy valdes skripten Mistral, vilken inspirerades av Filippo Berio, Zeta samt 
Frantoio Franci, även detta för att bidra med exklusivitet men också hemtrevnad. Precis 
som Ybarra, var Casa Bolaños logotyp tydlig och upptog en stor plats på etiketten. Casa 
Bolaños etikett innehöll dessutom, precis som på samtliga av de analyserade 
förpackningarna, information om typ och mängd av oljan. Den informativa texten var på 
svenska, vilket även Zetas, Coop Primas och ICA Selections informativa texter var.  

Etiketten fick liksom de tre föregående förpackningarna, elementen centrerade på den 
vita ytan, balansen ligger centrerad för att skapa symmetri i kompositionen. Spänning 
skapades via de kontrasterande färger som användes på teckensnittet i förhållande till den 
vita ytan.   
 

4.4 Eye-trackingexperiment 
För att effektivt kunna jämföra och analysera informationen från datainsamlingen vid 
eye-trackingexperimenten delades inspelningarna från varje deltagare upp och klipptes så 
att varje fråga från samtliga deltagare fick ett eget videoklipp. På dessa videor lades även 
en heat map för att kunna se i vilken ordning deltagarna tittade på olika element samt vad 
deltagarna tittade mest på (Bilaga 3). Genom dessa videoklipp kunde författarna 
observera samtliga deltagares ögonrörelser, var fråga för sig, samt anteckna rörelserna för 
att sedan sammanställa dessa i en tabell, för att göra informationen mer lättöverskådlig 
(Bilaga 4). 

För varje fråga och för varje deltagare gjordes en visuell karta som visar hur de olika 
deltagarna tittat och fokuserat på de olika designelementen på förpackningarna. Dessa 
har i tur och ordning tilldelats en siffra mellan 1 och 24, beroende på den ordning figuren 
redovisats i. Varje deltagare har tilldelats en färg för att lättare kunna skilja dem åt. 

Då eye-trackingutrustningen misslyckades med att fånga en av deltagarnas 
ögonrörelser och då deltagarna, på grund av tidsbrist, inte hade möjlighet att hitta en 
annan lämplig deltagare reducerades antalet deltagare som fullföljde experimentet till fyra 
stycken. 
  



��

4.4.1 Vilken förpackning ser mest exklusiv ut? 
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Under den första frågan fick deltagarna se samtliga förpackningar för första gången. 
Deltagarna tog olika lång tid på sig att titta på förpackningarna. Deltagare 1 och 
Deltagare 2 sökte igenom snabbare än Deltagare 3 och 4. Deltagare 1, Deltagare 3 och 
Deltagare 4 tittade först på etiketten till Il Migliore. Deltagare 2 däremot 
uppmärksammade Olive Selection först men gick sedan över till Il Migliore och gick 
därefter igenom förpackningarna från vänster till höger för att sedan vända och gå åt det 
motsatta hållet. De andra deltagarna däremot följde inte något speciellt mönster då de 
tittade. 

Då Olive Selection betraktades av Deltagare 1, Deltagare 2 och Deltagare 4 hoppade 
blicken ofta till fotografiet. Deltagare 1 betraktade även formen på flaskan och Deltagare 
3 började med att skanna formen på flaskan uppifrån och ner. Vad gäller mindre detaljer 
varierade det sedan vad deltagarna tittade på. Deltagare 1 tittade som tidigare nämnt på 
fotografiet, Deltagare 2 såg förutom på fotografiet på produktbeskrivaren. 
Varumärkesnamnet samt illustrationen av ett träd var det som Deltagare 3 tittade på efter 
att denne betraktat formen. Deltagare 4 tittade liksom Deltagare 3 på illustrationen av det 
lilla trädet. 

Deltagare 1, Deltagare 3 och Deltagare 4 uppmärksammade illustrationen på Il 
Migliore först. Deltagare 2 och Deltagare 4 fixerade dock inte blicken vid illustrationen 
utan såg den bara i förbigående. Produktbeskrivaren över illustrationen har dock 
fokuserats på av Deltagare 1 och Deltagare 3 då deras blick rörde sig upp över etiketten. 
Formen var även något som betraktades. Deltagare 2 tittade först på flaskans form och 
uppmärksammade formen vid flera tillfällen. Densamme betraktade även etikettens form, 
då blicken gled över produktnamnet och varumärkesnamnet. Även Deltagare 3 
betraktade varumärkesnamnet och formen snabbt. 

Då Anacapris flaska betraktades var det särskilt två element som drog betraktarens 
uppmärksamhet. Fotografiet högst upp på etiketten sågs av samtliga deltagare, men 
Deltagare 2 såg fotografiet först, till skillnad från de övriga deltagarna som först tittade 
på produktbeskrivaren för att sedan dras till fotografiet. Deltagare 4 såg fotografiet i 
förbigående medan Deltagare 2 tittade på detaljer i fotografiet men såg 
produktbeskrivaren som hastigast. Då Anacapri betraktas av Deltagare 3 är det flera 
gånger som produktbeskrivaren uppmärksammas varpå fotografiet drar till sig 
uppmärksamheten. I samband med att Deltagare 1 betraktade produktbeskrivaren såg 
denne även romance copy, vilket de andra deltagarna inte observerade.    

Samtliga deltagare uppmärksammade Casa Bolaños förpackning. De betraktade 
etiketten, särskilt mönstret som ramar in den vita ytan och varumärkesnamnet. 
Deltagare 1 tittade inledningsvis på produktbeskrivaren som är liten i förhållande till 
varumärkesnamnet vilket sedan fångar deltagarens blick. Deltagare 3 och Deltagare 4 
betraktar först varumärkesnamnet och därefter mönstret vilket upprepades då deltagarna 
återkom till Casa Bolaño efter att ha tittat på en annan förpackning. Deltagare 4 
observerade då även produktbeskrivaren. Deltagare 2 tittade även på formen och på 
varumärkesnamnet, efter detta förflyttades blicken till mönstret. Hos samtliga deltagare 
drogs blicken mot mönstret när de tittade på förpackningen. 

Genom att sammanställa vilka element på de olika förpackningarna som drog mest 
uppmärksamhet upptäcktes det att samtliga deltagare lade mycket uppmärksamhet på 
fotografi. Deltagare 2 och Deltagare 3 tittade även mycket på varumärkesnamnet, medan 
Deltagare 1 och Deltagare 4 fokuserade mycket på mönster. Deltagare 1 tittade dessutom 
mycket på produktbeskrivare. 

Vilken förpackning som sedan valdes på denna fråga varierade mellan deltagarna. 
Deltagare 1 valde Casa Bolaño, Deltagare 2 valde Anacapri, Deltagare 3 valde 
Olive Selection och Deltagare 4 valde Il Migliore. 
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Fotografiet på Olive Selections förpackning lockade deltagarna mest. Alla utom 
Deltagare 3 observerade fotografiet då de tittade på förpackningen. Deltagare 2 och 
Deltagare 3 observerade även produktbeskrivaren och varumärkesnamnet. Deltagare 3 
tittade dessutom på förpackningens form, uppifrån och ner.  

Deltagare 1, Deltagare 2 och Deltagare 3 betraktade produktnamnet ”Novello” på 
Il Migliores förpackning. Varumärkesnamnet sågs i förbigående av Deltagare 2 medan 
Deltagare 3 fokuserade på detta och produktnamnet längre. Produktbeskrivaren sågs i 
förbigående av Deltagare 2 och i samband med produktnamnet av Deltagare 1. 
Deltagare 1, Deltagare 3 och Deltagare 4 såg flyktigt på illustrationen av oliverna. 
Deltagare 3 och Deltagare 4 betraktade formen vid den breda delen av flaskan där 
produktnamnet står. 

Fotografiet på Anacapri drog till sig samtliga deltagares uppmärksamhet men endast 
Deltagare 1 drog blicken till romance copy och signaturen snarare än till fotografiet. 
Deltagare 3 betraktade varumärkesnamnet innan blicken föll på fotografiet och denne 
uppmärksammade även produktbeskrivaren som hastigast. Deltagare 2 betraktade 
detaljer i bilden. 

Vad gällde Casa Bolaños förpackning tittade Deltagare 1 och Deltagare 4 mycket på 
varumärkesnamnet och mönstret. Deltagare 1 noterade dessutom produktbeskrivaren 
och den obligatoriska copyn i förbigående. Samtliga deltagare uppmärksammade 
mönstret men Deltagare 3 observerade även varumärkesnamnet och tittade på det flera 
gånger. I samband med observation av mönstret tittade Deltagare 1 och Deltagare 4 på 
förpackningens form. 

Fotografi var det element som uppmärksammades mest av flest antal deltagare. För 
alla utom Deltagare 1 var detta ett av de element som uppmärksammades mest. 
Deltagare 1 och Deltagare 4 fokuserade mycket på mönster medan Deltagare 2 och 3 
även fokuserade mycket på varumärkesnamnet. Deltagare 3 tittade dessutom mycket på 
förpackningarnas form. 

Deltagare 1 och Deltagare 4 tyckte att Casa Bolaños etikett var mest exklusiv. 
Deltagare 2 valde Anacapri och Deltagare 3 valde Olive Selection. 
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Olive Selections olika delar betraktades olika mycket av deltagarna. Deltagare 2 och 
Deltagare 4 tittade båda på den övre delen av flaskan. De tittade på etikettens mittendel 
där produktbeskrivaren satt och kunde sedan flytta blicken uppåt, längs halsen och mot 
korken. Deltagare 3 undersökte hela flaskan, började vid halsens avsmalning och tittade 
på den bredare delen av flaskan samt den nedre delen där fotografiet satt. Till skillnad 
från Deltagare 2 och Deltagare 4 så uppmärksammades den undre formen av 
Deltagare 1. Denne deltagare såg inte på någon annan del av förpackningen.    

Mitten på Il Migliores förpackning drog uppmärksamhet. Deltagare 1 började med att 
titta på illustrationen men gled över mot produktbeskrivaren vilken ligger där flaskans 
form breddas. Deltagare 2, Deltagare 3 och Deltagare 4 tittade på produktnamnet vilket 
var placerat över produktbeskrivaren. Hur deltagarna sedan betraktade förpackningen 
varierade, Deltagare 2 tittade först upp mot halsen för att sedan gå neråt längs flaskan. 
Både Deltagare 3 och Deltagare 4 betraktade den nedre delen och rörde sig sedan uppåt, 
men medan Deltagare 4 även tittade på halsen så stannade Deltagare 3 vid illustrationen. 
Denne tittade alltså inte något på halsen.  

På förpackningen till Anacapri sitter etiketten ganska långt ner. Då formen 
uppmärksammades så var det där flertalet deltagare tittade. Deltagare 1 tittade på den 
undre delen där romance copy och signaturen placerats men flyttade sedan blicken till 
produktbeskrivaren. Denna del av flaskan återkom denne till men den övre delen av 
formen uppmärksammades också. Även Deltagare 2 såg som hastigast på fotografiet. 
Deltagare 4 betraktade först varumärkesnamnet för att sedan fokusera på formen vid 
fotografiet och flaskformen vid halsen.     

Deltagare 1 och Deltagare 4 drogs båda två till Casa Bolaños produktbeskrivare då de 
tittade på förpackningen. Varumärkesnamnet drog till sig blicken hos Deltagare 1 och 
Deltagare 2. Dessa deltagare hade alla gemensamt att de, från att ha tittat på ett element 
på den vita ytan av etiketten gick till att titta på formen och mönstret. Deltagare 3 
uppmärksammade inte alls förpackningen. 

Det element som uppmärksammades mest var formen, vilket samtliga deltagare tittade 
mycket på. Deltagare 2 och Deltagare 3 gav dessutom varumärkesnamnet mycket 
uppmärksamhet medan Deltagare 1 fokuserade mycket på produktbeskrivare och 
Deltagare 4 riktade mycket uppmärksamhet till produktnamnet Il Migliore. 

Både Deltagare 2 och Deltagare 4 valde Il Migliore som den förpackningen med mest 
exklusiv form. Deltagare 1 däremot valde Anacapri och Deltagare 3 valde 
Olive Selection. 
 
�  
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4.4.4 Vilken av förpackningarna signalerar produkten olivolja bäst? 
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Olive Selections form betraktades av samtliga deltagare, även om de tittade olika mycket 
på den. Deltagare 4 tittade på hela flaskan och uppmärksammade den nedre delen där 
fotografiet satt. Deltagare 1 tittade enbart på den nedre delen av förpackningen. 
Deltagare 3 drogs inledningsvis till etikettens olika element, först till varumärkesnamnet i 
förbigående, sedan produktbeskrivaren och sist fotografiet. Deltagare 2 tittade på formen 
på flaskan upptill innan denne såg på fotografiet och kanten på flaskan.   

Il Migliores varumärkesnamn och produktnamn drog till sig samtliga deltagares blick. 
Deltagare 3 tittade dock först på produktbeskrivaren, men efter detta var det 
produktnamnet som denne återkom till på förpackningen. Illustrationen drog även 
uppmärksamhet hos Deltagare 1, Deltagare 3 och Deltagare 4. Dessa såg även mer på 
hela flaskformen då de betraktade förpackningen. De tittade på halsens form och kunde 
röra blicken från varumärkesnamnet uppåt och nedåt på förpackningen.   

Formen på Anacapris förpackning var något som samtliga deltagare tittade på, 
Deltagare 3 mer i förbigående och Deltagare 1, Deltagare 2 och Deltagare 4 
uppmärksammade den i samband med att de såg på fotografiet. Det var dock endast 
Deltagare 2 och Deltagare 4 som först betraktade fotografiet och formen. Deltagare 1 
uppmärksammade istället romance copy först innan denne tittade mer på 
produktbeskrivaren och därefter gick till att titta på formen upptill. Deltagare 4 tittade 
flera gånger på fotografiet och såg även produktbeskrivaren men betraktade inte den 
nedre delen av flaskans form. Deltagare 3 uppmärksammade liksom Deltagare 4 inte den 
nedre delen av flaskan utan höll sig till produktbeskrivaren de gånger denne betraktade 
förpackningen. Deltagare 1 tittade dock uppifrån halsen och ner för att sedan vända upp 
mot fotot igen.   

Inledningsvis uppmärksammade Deltagare 1 och Deltagare 3 Casa Bolaños 
produktbeskrivare. Efter detta uppmärksammades varumärkesnamnet av Deltagare 1, 
medan Deltagare 3 uppmärksammade mönstret. För Deltagare 2 var varumärkesnamnet 
det som observerades först för att sedan flytta blicken till produktbeskrivaren, tvärtemot 
vad Deltagare 1 gjorde. Deltagare 4 såg mönstret i förbigående medan Deltagare 2 och 
Deltagare 3 fixerade lite längre på det och även uppmärksammade formen.  

Det element som uppmärksammades mest var varumärkesnamnen vilket Deltagare 2, 
Deltagare 3 och Deltagare 4 riktade mycket uppmärksamhet till. Deltagare 1 och 
Deltagare 3 lade dessutom mycket uppmärksamhet till produktbeskrivare och 
produktnamn, medan Deltagare 2 och Deltagare 4 tittade mycket på fotografier. 
Deltagare 1 lade även mycket fokus på flaskhalsar och på förpackningarnas form. 

Deltagarna var eniga i valet om vilken förpackning som signalerar produkten olivolja 
bäst. Samtliga valde Il Migliore. 
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4.4.5 Vilken av förpackningarna ser mest tilltalande ut? 
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Då deltagarna skulle avgöra vilken förpackning som såg mest tilltalande ut, tittade 
samtliga deltagare på Olive Selections form. Halsens form var det som Deltagare 1 och 
Deltagare 3 betraktade först. Deltagare 1 uppmärksammade även den undre delen av 
flaskan liksom Deltagare 4 som såg på formen där nere. Denne tittade sedan mer på 
flaskans form vid mitten, och såg då även produktbeskrivaren i förbigående. Deltagare 2 
betraktade varumärkesnamnet på etiketten. Den enda av de medverkande som vid denna 
fråga betraktade illustrationen av trädet var Deltagare 3. Deltagare 2, Deltagare 3 och 
Deltagare 4 uppmärksammade varumärkesnamnet. 

Även på Il Migliore uppmärksammades formen. Etikettens och flaskans form på 
flaskans mitt uppmärksammades av alla deltagare vid olika tillfällen och det var tydligt att 
alla utom Deltagare 4 då tittade längs hela flaskan, eftersom deltagarna kunde fastna vid 
ett element för att sedan gå upp eller ner längs flaskan. Deltagare 1, Deltagare 3 och 
Deltagare 4 uppmärksammade speciellt produktnamnet innan de tittade vidare på 
formen, Deltagare 1 tittade då mer på mittenformen och Deltagare 4 flyttade blicken upp 
mot halsen. Deltagare 3 fokuserade först på illustrationen innan denne undersökte 
flaskan nerifrån och upp. Deltagare 2 drog blicken över etiketten och flaskan uppifrån 
och fortsatte nedåt för att sedan söka sig uppåt igen. Deltagare 4 lade även fokus på 
varumärkesnamnet vid ett tillfälle innan denne betraktade flaskhalsens form. 

Fotografiet på Anacapris förpackning betraktades av alla deltagare med undantag av 
Deltagare 1 som betraktade flaskans form nedtill. Denne återkom, till skillnad från de 
övriga medverkande, till Anacapris romance copy och även till produktbeskrivaren vid 
ett tillfälle. Formen på etiketten och på flaskan sågs annars i samband med att fotografiet 
betraktades. Deltagare 4 började med att betrakta fotografiet i förbigående och fångades 
vid nästa tillfälle av produktbeskrivaren, gled sedan över till fotografiet igen och därefter 
betraktades flaskhalsen. Deltagare 2 skilde sig mot den förra genom att nästan 
uteslutande betrakta fotografiet och hålla sig mer till kanten på etiketten. Deltagare 3 som 
började med att fixera blicken vid produktbeskrivaren såg fotografiet i förbigående men 
noterade även formen på förpackningen.  

På Casa Bolaños förpackning var varumärkesnamnet det som drog uppmärksamhet av 
samtliga deltagare, men mönstret fick dem att flytta blicken från det. Deltagare 1 började 
dock med att betrakta produktbeskrivaren innan denna tittade på varumärkesnamnet. 
Denne deltagare såg även den obligatoriska copyn i etikettens nedkant och gled sedan 
med blicken över till mönstret. För Deltagare 3 var mönstret det som betraktades först, 
innan varumärkesnamnet fokuserades på, varpå blicken sedan åter föll på mönstret. 
Formen på förpackningen var även något som observerades av Deltagare 2. 

Det element samtliga deltagare riktade mycket uppmärksamhet till var 
varumärkesnamnen. Deltagare 1 tittade även mycket på produktbeskrivare och 
produktnamn medan Deltagare 4 riktade mycket uppmärksamhet till form och 
fotografier. 

Deltagare 1, Deltagare 2 och Deltagare 4 ansåg att Casa Bolaño hade den förpackning 
som såg mest tilltalande ut. För Deltagare 1 delades dock denna plats med Anacapri. 
Deltagare 3 valde Il Migliores förpackning som den mest tilltalande förpackningen. 
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4.4.6 Vilken förpackning hade du valt om dessa var de alternativ du hade? 
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Deltagare 1, Deltagare 2 och Deltagare 4 började alla med att titta på Olive Selections 
form, när de såg på förpackningen. Den mellersta delen fångade både Deltagare 2 och 
Deltagare 4 medan den nedre delen inledningsvis fick uppmärksamhet hos Deltagare 1. 
Deltagare 3 tittade endast på varumärkesnamnet som hastigast. Deltagare 1 och 
Deltagare 4 uppmärksammade hela flaskan uppifrån och ner och då speciellt etiketten, de 
tittade även mer på formen än vad Deltagare 2 och Deltagare 3 gjorde, vilka tittade mer 
på etikettens mitt och sedan på illustrationen innan de uppmärksammade halsens form.  

Il Migliores produktnamn var det första elementet som Deltagare 3 och Deltagare 4 
betraktade då de tittade på förpackningen. Deltagare 1 såg istället på produktbeskrivaren 
och den andra gången uppmärksammades flaskan och etikettens form tillsammans. De 
gånger då Deltagare 2 betraktade förpackningen observerades varumärkesnamnet och 
formen därvid. Deltagare 3 betraktade även etiketten nerifrån illustrationen och till 
varumärkesnamnet, men flera gånger då denne återkom till förpackningen var det 
illustrationen som blicken fastnade vid. Produktbeskrivaren och formen 
uppmärksammades även av Deltagare 3 och Deltagare 4.  

Anacapris form uppmärksammades av samtliga deltagare. Deltagare 1 tittade speciellt 
på flaskan upptill och på romance copy samt den undre delen av flaskan, vid ett antal 
tillfällen. Produktbeskrivaren uppmärksammades av Deltagare 1 medan Deltagare 3 
fokuserade på den några gånger. Formen på etiketten betraktades av både Deltagare 3 
och Deltagare 4. Fotografiet högst upp på etiketten betraktades av Deltagare 2, 
Deltagare 3 och Deltagare 4, den sista återkom till fotografiet mer än de övriga. 

Deltagarna i experimentet drogs alla till Casa Bolaños varumärkesnamn. Med 
undantag av Deltagare 3 så var det detta som betraktades först på förpackningen varpå 
mönstret fångade blicken. Deltagare 3 tittade i stället i omvänd ordning, alltså först på 
mönstret och sedan på varumärkesnamnet. Deltagare 1 noterade produktbeskrivaren var 
gång denne kom från en annan förpackning för att titta på Casa Bolaño. Denne såg även 
obligatorisk copy på etikettens nedre del. Vad gällde Deltagare 4 betraktade denne även 
den vita formen mot mönstret. Ordningen i vilken Deltagare 2 tittade var densamma då 
förpackningen betraktades en andra gång, deltagaren tittade först på varumärkesnamnet, 
flyttade sedan blicken till mönstret. Efter detta uppmärksammade även denne, liksom 
Deltagare 1 produktbeskrivaren. 

Vilken sorts element som uppmärksammades mest på denna fråga varierade. Både 
Deltagare 1 och Deltagare 4 riktade mycket uppmärksamhet till fotografier. Deltagare 1 
tittade även, precis som Deltagare 3 mycket på produktbeskrivare. Deltagare 2 och 
Deltagare 4 riktade mycket uppmärksamhet till mönster. Deltagare 2 och Deltagare 3 
fokuserade mycket på produktbeskrivare. Deltagare 3 fokuserade dessutom mycket på 
produktnamn. 

Både Deltagare 2 och Deltagare 4 valde Casa Bolaño som den olivolja de hade köpt. 
Deltagare 1 valde Anacapri och Deltagare 3 valde Il Migliore. 
 

4.5 Kvalitativa intervjuer 
För att effektivt kunna jämföra och analysera den insamlade datan från de kvalitativa 
intervjuerna sammanställdes samtliga transkriberingar (Bilaga 5) i ett dokument 
bestående av tabeller (Bilaga 6). I denna finns svar på varje fråga från samtliga deltagare. 

Deltagare 1 och Deltagare 2 konstaterade båda att det var fyra väldigt olika 
förpackningar de hade fått se på. Formen var något som samtliga av deltagarna kom ihåg 
då de skulle beskriva vad de mindes av vad de sett under eye-trackingexperimentet. 
Enligt Deltagare 3 och Deltagare 4 var det särskilt formen på Olive Selection och 
Il Migliore som var mest minnesvärda. 
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Vad gällde Olive Selection ansåg både Deltagare 1 och Deltagare 4 att den var lik en 
vinflaska. Samtliga av deltagarna tyckte den såg utländsk ut. Deltagare 1 ansåg att den såg 
ut att komma från ett varmt land, Deltagare 2 associerade till Nya Zeeland, Deltagare 3 
associerade till Italien samt Grekland och Deltagare 4 associerade till Grekland. Både 
Deltagare 2 och Deltagare 3 tyckte att formen var rolig. Deltagare 3 ansåg dessutom att 
förpackningen ingav en positiv känsla, hade ett vackert tilltalande landskap och ”en doft 
av naturen”. Deltagare 2 tyckte att flaskan såg ut att innehålla mindre än vad den gör på 
grund av formen men att den säkert står stabilt och Deltagare 1 tyckte att det såg ut som 
något man ska dricka ur. 

Il Migliores förpackning ansåg Deltagare 1, Deltagare 2 och Deltagare 4 gav ett lyxigt 
intryck. Både Deltagare 1 och Deltagare 3 tyckte att formen var rolig och Deltagare 2 
ansåg att den nog lurade ögat och ser ut att innehålla mer än vad den egentligen gör. 
Deltagare 1 och Deltagare 3 tyckte båda att det var denna förpackning som såg ut som en 
tydlig olivoljeförpackning. Deltagare 2 ansåg att flaskan liknande något denne sett 
tidigare bland olivoljorna på en butikshylla. Deltagare 4 däremot drog associationer till en 
vinflaska. Utöver detta tänkte Deltagare 3 på hur olivolja luktar när denne såg Il 
Migliores förpackning. 

Deltagare 2, Deltagare 3 och Deltagare 4 associerade Anacapris förpackning med vin. 
Deltagare 3 sade specifikt att den gav ett ”rödvinsintryck”. Både Deltagare 3 och 
Deltagare 4 ansåg att förpackningen inte såg ut som en olivoljeförpackning. Deltagare 3 
ansåg att det var just det mörka som kändes fel och tyckte det var mer likt en 
förpackning till balsamicovinäger. Deltagare 1 däremot tyckte förpackningen var stilren, 
lite mystisk samt för finsmakare. Ett liknande resonemang hade Deltagare 2 som ansåg 
att förpackningen var fin, gedigen och att flaskan ingav en äkthet vilket gör att 
förpackningen går att lita på. 

Casa Bolaños förpackning var enligt Deltagare 1 och Deltagare 2 rolig. Deltagare 1 
ansåg dessutom att den var den piggaste av förpackningarna och även den som sticker ut 
mest. Deltagare 2 tyckte den var ungdomlig och såg ut att vara av hög kvalitet. Mönstret 
tyckte Deltagare 2 inte kopplades direkt till olivolja, men att det i sammanhanget, och på 
en butikshylla, är förståeligt att det är en olivolja. Deltagare 3 ansåg dock att 
förpackningen signalerar fel och tyckte att förpackningen gav en ”kakaokänsla”. 
Deltagare 4 tänkte på butiken Indiska och te när denne såg förpackningen. 

Deltagare 1, Deltagare 2 och Deltagare 4 tyckte att Casa Bolaño var det alternativ som 
stack ut mest. Förklaringen till att Deltagare 1 tyckte att denna förpackning stack ut mest 
berodde på att det var denna förpackning som deltagaren drogs till och tittade mest på, 
men att Anacapri även var en förpackning som drog mycket uppmärksamhet. 
Deltagare 2 ansåg att Casa Bolaño stack ut mest på grund av att det inte var en flaska och 
att deltagaren haft en liknande olivoljeförpackning innan vilken fungerat bra. Deltagare 4 
tyckte att Casa Bolaños förpackning var ovanlig och hade inte trott att det varit olivolja 
om det inte hade framgått av situationen. Till skillnad från de övriga ansåg Deltagare 3 att 
det var Il Migliore och Olive Selection som stack ut mest. Anledningen var en 
annorlunda form på flaskorna, särskilt gällande Olive Selection. 

På frågan om vilken av förpackningarna som såg mest exklusiv gav samtliga av 
deltagarna olika svar. Deltagare 1 ansåg att Casa Bolaño var den som såg mest exklusiv ut 
på grund av sigillet i logotypen, att det var mycket vitt på etiketten samt eftersom den 
”inte säger mycket”, det vill säga inte innehåller mycket information eller många element 
som drar till sig uppmärksamhet. Deltagare 2 tyckte att Anacapri hade den förpackning 
som var mest exklusiv, då denna deltagare kopplade förpackningen till vin, vilket denna 
anser vara något trevligt som tas fram vid speciella tillfällen. Deltagare 3 tyckte att 
Olive Selection såg mest exklusiv ut och Deltagare 4 ansåg att Il Migliore var den som 
hade det exklusivaste utseendet. 
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Vad som ansågs som exklusiva element varierade något men Deltagare 2, Deltagare 3 
och Deltagare 4 nämnde att formen är något som påverkar. Deltagare 2 ansåg att en 
form som inte känns som en standardform känns exklusivt, Deltagare 3 tyckte att 
formen tillsammans med etiketten på Il Migliores förpackning var ett exempel på 
exklusivitet och Deltagare 4 ansåg att mjuka former kan ge en exklusiv känsla. 
Deltagare 1 tyckte att ornament runt en logotyp bidrar med exklusivitet och att inte 
använda bilder även var något som gav en exklusiv känsla. Deltagare 2 ansåg att förutom 
formen att samtliga av de fyra förpackningarna hade något som var exklusivt samt att 
glas var det material denna deltagare ansåg vara det exklusivaste. 

På frågan om vad som ansågs som oexklusiva element skiljde sig svaren. Deltagare 1 
ansåg att oexklusiva element är när formen sticker ut för mycket, att det då blir lekfullt 
istället, samt att landskapsbilden på Olive Selections förpackning inte såg exklusiv ut. 
Deltagare 2 ansåg att plastförpackningar inte var exklusivt. Deltagare 3 tyckte att 
Anacapris bruna etikettfärg inte passar då denna deltagare ansåg att mörka färger blir fel i 
förhållande till olivoljans färg. Deltagare 4 tyckte att förpackningen till Casa Bolaño var 
den som såg minst exklusiv ut av de fyra alternativen då denna deltagare tycker att 
förpackningen skulle kunna vara en amatörmässig tolkning av en olivoljeförpackning. 

Deltagare 1, Deltagare 2 och Deltagare 4 tyckte alla att Casa Bolaños förpackning var 
den mest tilltalande. Deltagare 2 ansåg att det är på grund av att den är ungdomligare, att 
den skulle kunna stå framme, samt att den sade något om denna deltagare som de andra 
flaskorna inte gjorde. Deltagare 4 tyckte att Casa Bolaño var mest tilltalande då det var 
roligt med något nytt. Deltagare 1 ansåg även att Anacapri är lika tilltalande som 
Casa Bolaño. Deltagare 3 ansåg att Il Migliore hade den mest tilltalande förpackningen. 

Vad som räknas som tilltalande element skiljde sig något mellan de olika 
förpackningarna. Både Deltagare 1 och Deltagare 2 tyckte att mönstret var ett tilltalande 
element. Deltagare 1 ansåg även att användningen av en skript och svartvita bilder är 
tilltalande samt tillägger att det även är tilltalande om en förpackning går att ha framme 
och passar köksinredningen. Både Deltagare 3 och Deltagare 4 tyckte att en tilltalande 
form på förpackningen är viktig. Deltagare 3 ansåg även att formen på etiketten samt att 
förpackningen är greppvänlig är tilltalande. Deltagare 4 ansåg att formerna på de olika 
förpackningarna överlag är intressanta. 

Enligt Deltagare 2 var standardförpackningar inte tilltalande. Deltagare 3 ansåg att 
färgerna som används på Anacapris och Casa Bolaños förpackningar inte var tilltalande 
då de inte passade in på en olivoljeförpackning. Deltagare 4 tyckte att etiketterna på 
Olive Selections och Anacapris förpackningar kändes för mycket som vinflaskor vilket 
denna deltagare inte ansåg vara tilltalande för en olivoljeförpackning. Deltagare 1 var 
osäker och spekulerade i att denne möjligtvis inte vill att oljan ska synas särskilt mycket 
när den är i förpackningen. 

På frågan vilken förpackning deltagarna skulle välja valde Deltagare 2 och Deltagare 4 
Casa Bolaño. Motivationen Deltagare 2 hade till valet var att förpackningen var rolig och 
att förpackningen var något som denne deltagare skulle haft framme. Deltagare 1 valde 
Anacapri då förpackningen var praktisk och att dess form var något som denna deltagare 
var van vid. Deltagare 3 valde Il Migliore då denna förpackning tydligt visade vilken typ 
av produkt den innehöll, både genom typografi och genom illustration. Deltagare 3 hade 
dock svårt att välja mellan Il Migliore och Olive Selection och sade att de låg nära 
varandra och inte hade så stora skillnader. 

Varken Deltagare 1 eller Deltagare 2 ansåg sig sakna någon information på någon av 
förpackningarnas framsidor. Deltagare 1 tillade att för att få reda på ytterligare 
information skulle denna vända på förpackningen. Deltagare 3 hade uppskattat att 
eventuell miljömärkning fanns med och hade vänt på förpackningarna för att få reda på 
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mer information. Deltagare 4 ansåg det vara intressant att veta varifrån olivoljan kommer 
ifrån och tillägger att med den information som ges ”vet man vad man får”. 
�
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5. Analys 
Arbetet analyserades utifrån frågeställningarna som nämns under kapitel 1.4 Frågeställning. 
Den specifika frågeställningen ”Hur ser dagens förpackningstrender ut på 
olivoljemarknaden?” har dock redan analyserats och besvarats i trendanalysen i kapitel 
4.2 Trendanalys av exklusivare förpackningar på olivoljemarknaden. 
 

5.1 Associationer 
Enligt Keller, Apéria och Georgson kan konsumenter ha en föreställning kring hur en 
viss typ av produkt bör se ut och att färgen kan spela roll för vilken uppfattning som 
produkten då ger (Keller et al., 2012). Vidare menar Klimchuk och Krasovec att sociala 
tolkningar samt den kulturella bakgrunden påverkar människors associationer 
(Klimchuk & Krasovec, 2012). Detta skulle förklara de olika åsikter som en deltagare 
hade gentemot Anacapris och Casa Bolaños förpackning jämfört med övriga deltagare, 
vilka var mer samstämmiga i sina svar. Vad gällde Anacapris förpackning menade en av 
deltagarna att den påminde mer om balsamicovinäger. En annan koppling var att 
förpackningen såg ut att vara en vinflaska. En deltagare tolkade det vidare som att vin tas 
fram vid speciella tillfällen och att detta då var en försäkran om kvalitet. Hälften av 
deltagarna associerade även Olive Selection till vin, enligt den ena berodde detta på 
flaskans form och enligt den andra var det etiketten som påminde om vin. Eftersom 
majoriteten av deltagarna hade positiva associationer till de förpackningar som de ansåg 
likna vinflaskor tyder detta på att användning av vinflaskeliknande olivoljeförpackningar 
kan löna sig då det bland annat kan utstråla kvalitet och exklusivitet. Orange och gul är 
båda färger som kan symbolisera positivitet, värme, sol och energi (Klimchuk 
& Krasovec, 2012). Dessa färger förekom även på två av de förpackningar som 
författarna utformat, det vill säga på mönstret på Casa Bolaños förpackning samt på 
etiketten på Anacapris förpackning. På Casa Bolaños förpackning var dessa färger 
dominerande, och trots att de inte konnoterar olivolja, var det populärt hos majoriteten 
av deltagarna. Detta tyder på att positiva färger som associeras till värme, sol och energi 
kan locka konsumenter inom målgruppen till att inhandla en produkt. 

Samtliga deltagare ansåg även att Olive Selections förpackning såg utländsk ut, ord 
som ”Grekland”, ”varmt land”, ”Italien” och ”Nya Zeeland” nämndes. Då majoriteten 
av deltagarna associerade flaskan till specifika länder, tyder det på att fotografiet kan 
signalera geografiskt ursprung i sammanhanget. Fotografiet tilltalade en deltagare som 
nämnde att förpackningen gav en doft av naturen, vilket skulle kunna påverkas av att 
fotografiet kan kopplas till lukt- och smaksinne. På samma sätt kan ett fotografi enligt 
Klimchuk och Krasovec personifiera ett varumärke (Klimchuk & Krasovec, 2012), vilket 
är troligt att fotografiet på Anacapris förpackning bidrog med. I eye-tracking-
experimentet var detta fotografi ett av de element som drog allra mest uppmärksamhet. 
Landskapsfotografiet drog också uppmärksamhet, men långt ifrån lika mycket. Detta 
tyder på att förpackningar med fotografi som innehåller personer väcker mer 
uppmärksamhet och drar till sig fler blickar och på så sätt kan bli mer minnesvärda.  

Flera deltagare nämnde mönstret på Casa Bolaños förpackning och associerade det 
med positiva ord. En av deltagarna förknippade dock förpackningen med kakao medan 
en annan förknippade den med te samt till butiken Indiska. En speciell plats kopplades 
dock inte ihop med mönstret vilket författarna avsett. Däremot att förpackningen kunde 
passa in i hemmet tyder på att den ger ett visst hemtrevligt intryck hos målgruppen.   

Enligt Ampuero och Vila behöver det grafiska uttrycket kopplas till produktens 
positioneringsstrategi för att kunna utveckla visuella element med rätt associationer 
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(Ampuero & Vila, 2006). Då författarna valde att positionera förpackningarna de 
utformat till att rikta sig mot målgruppen som använder exklusiv olivolja har de använt 
element som används återkommande på mer exklusiva olivoljor. Att samtliga av 
deltagarna valde olika förpackningar, då de skulle välja ut vilken förpackning som var 
mest exklusiv, tolkar författarna som ett lyckat arbete i att ta fram fyra väldigt olika 
förpackningar men som alla ser exklusiva ut, vilket var målet med designarbetet. 
 

5.2 Tilltalande designfaktorer utifrån dagens trender 
Två av deltagarna lade mycket av uppmärksamheten vid varumärkesnamnen på varje 
fråga, vilket visar ett samband med en av Keller, Apéria och Georgsons kriterier för vad 
en förpackning måste klara, nämligen att identifiera varumärket (Keller, et.al., 2012). Det 
verkar högst troligt att dessa deltagare tittat mycket på varumärkesnamnen just för att 
kunna identifiera varumärket. Majoriteten av deltagarna hade dessutom på frågorna 
”Vilken av förpackningarna ser mest tilltalande ut?” och ”Vilken förpackning hade du 
valt om dessa var de alternativ du hade?” svarat att den förpackningen med tydligast 
varumärkesnamn, nämligen Casa Bolaño, var det mest passande alternativet. Detta visar 
på att det är viktigt med ett tydligt varumärkesnamn på förpackningarna. 

Att kunna uttrycka beskrivande och övertygande information är ett krav på vad en 
förpackning måste klara (Keller et.al., 2012). På frågan ”Vilken förpackning signalerar 
produkten olivolja bäst?” tittade samtliga av deltagarna på element på förpackningarna, 
som kunde ge en bild av vad de kunde tänkas innehålla. Varumärkesnamn, 
produktbeskrivare, produktnamn och fotografi var det som uppmärksammades mest. 
Deltagarna var enhälliga om vilken förpackning som tydligast signalerade produkten 
olivolja, nämligen Il Migliore vars förpackning tydligt beskriver vilken typ av produkt den 
innehåller genom att tydligt beskriva typ av olivolja, använda färger som kopplas till 
olivolja, visa olivoljans färg, samt en illustration av en olivkvist. På frågorna ”Vilken av 
förpackningarna ser mest tilltalande ut?” samt ”Vilken förpackning hade du valt om 
dessa var de alternativ du hade?” var även varumärkesnamn, produktbeskrivare och 
produktnamn element som majoriteten av deltagarna lade mycket uppmärksamhet vid. 
Detta visar på att en förpackning tydligt bör kunna uttrycka beskrivande och övertygande 
information. De två designförslag som målgruppen fann mest tilltalande under 
experimentet hade dessutom en etikett där kompositionen var symmetrisk. Av denna 
trend att döma är förpackningar som utnyttjar symmetri tilltalande. Båda dessa hade även 
en ljus nyans som kontrasterades med mörkare textelement eller grafik på den negativa 
ytan, vilket höjer läsbarheten.� 

En förpackning måste även underlätta förvaringen i hemmet (Keller et.al., 2012). Två 
av deltagarna nämnde att de uppskattar förpackningar som kan stå framme och att 
utseendet därför är en viktig del i utformningen av en förpackning. Förpackningens 
utseende är viktigt då konsumenter ska vilja förvara denna i köket och inte alltid instängt 
i ett skåp eller liknande. 

Dessutom ska en förpackning underlätta konsumtionen (Keller et.al., 2012). Av de 
argument som gavs under intervjuerna med deltagarna nämndes det att Il Migliores 
förpackning, en mjuk och följsam glasflaska, verkade greppvänlig och att den verkade 
kännas bra att hålla i. Även Anacapri och Olive Selection, som båda har förpackningar i 
form av en glasflaska, fick kommentarer rörande dess praktiska egenskaper. Anacapri 
beskrevs som praktisk och Olive Selection beskrevs som stabil. Casa Bolaño som var den 
enda förpackningen som inte var i glas fick inga kommentarer angående dess praktiska 
egenskaper. Undersökningen tyder därför på att en glasflaska anses underlätta 
konsumtionen mer än förpackningar i metall då glasflaskor anses ha mer praktiska 
egenskaper i en sådan situation. 
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Keller, Apéria och Georgson nämner även sex kriterier som kallas ”de estetiska 
komponenterna”, till dessa räknas storlek, form, material, färg, text och grafik (Keller 
et.al., 2012). Vad som räknades som estetiskt tilltalande element på en förpackning var, 
enligt deltagarna, särskilt mönstret på Casa Bolaños förpackning samt de olika formerna 
på förpackningarna. Formen var det kriteriet som gavs mest uppmärksamhet när det 
gällde vilken förpackning som ansågs som mest exklusiv. En mjuk och följsam 
förpackning var det som ansågs mest exklusivt. Vad gällde material var det glas som 
ansågs vara mest exklusivt, troligtvis genomskinligt ofärgat glas då Il Migliores 
förpackning var den som beskrevs som ”lyxig” av majoriteten deltagare. En förpackning 
till en olivolja som positionerar sig som mer exklusiv bör därför vara gjord av glas, vara 
mjuk och följsam samt innehålla ett mönster på etiketten. Trots att de flesta deltagarna 
påpekade att Casa Bolaños samt Anacapris förpackningar, i och med färgvalen, inte 
tydligt visade att de innehöll olivolja, var det endast en av deltagarna som såg detta som 
något negativt. Detta tyder på att färgerna på förpackningen inte nödvändigtvis måste 
konnotera olivolja för att tilltala konsumenterna. På frågorna ”Vilken av förpackningarna 
ser mest tilltalande ut?” och ”Vilken förpackning hade du valt om dessa var de alternativ 
du hade?” valde majoriteten av deltagarna en förpackning som till största del inte 
innehöll färger som vanligtvis förknippas med olivolja. 

Keller, Apéria och Georgson nämner dessutom att utseendet på förpackningen är en 
av de starkaste associationerna konsumenter har till ett varumärke och att den därför kan 
skapa viktiga fördelar vad gäller varumärkesvärdet (brand equity) och 
varumärkesigenkänning (brand recognition) (Keller et.al., 2012). Då deltagarna ansåg att 
en mjuk och följsam förpackning och mönster var tilltalande samt element som sticker 
ut, är detta troligtvis två element som kan användas för att skapa fördelar för 
varumärkesvärdet. Majoriteten tittade även ofta på varumärkesnamnen vilket tyder på att 
det är viktigt med ett varumärkesnamn som både låter och ser tilltalande ut både vad 
gäller varumärkesvärde och varumärkesigenkänning. Enligt Keller, Apéria och Georgson 
ska dessutom en innovativ struktur kunna differentiera ett varumärke och genom detta 
kunna expandera (Keller et.al., 2012). Den mest innovativa formen, det vill säga Olive 
Selections förpackning, var dock ingen favorit hos majoriteten av deltagarna, vilket tyder 
på att en alltför innovativ form inte går hem hos den målgrupp som använder mer 
exklusiv olivolja, utan att den istället möjligtvis kan locka en annan målgrupp. Den mest 
innovativa etiketten, det vill säga den mönstrade på Casa Bolaño, var däremot populär då 
majoriteten av deltagarna fann den förpackningen mest tilltalande, vilket tyder på att en 
innovativ etikett kan löna sig. 

Att förpackningen kan vara ett medel för varumärket att sticka ut på butikshyllorna 
samt att förpackningen är ”de sista fem sekunderna av marknadsföring” (Keller et.al., 
2012) är något som författarna försökt efterlikna och skapa en känsla av genom att visa 
en bild av en butikshylla med olivoljor för deltagarna i eye-trackingexperimentet. Då en 
majoritet av deltagarna ansåg att Casa Bolaños förpackning var den som stack ut mest 
och att det samtidigt var denna förpackning som majoriteten tyckte var mest tilltalande 
och som majoriteten helst hade köpt, verkar det som att en utstickande förpackning är 
viktigt på butikshyllan för att locka konsumenternas intresse. Av detta att döma verkar 
det som att Casa Bolaño har den förpackning med högst ”hyllintryck” (shelf impact) och 
dess förpackning beskrivs av några av deltagarna som rolig, pigg och ungdomlig. Enligt 
Keller, Apéria och Georgson är färg ett av de viktigaste designelementen vid 
”hyllintryck”, då färgen kan påverka uppfattningen av en produkt (Keller et.al., 2012). 
Som tidigare nämnts behöver troligtvis inte de förväntade färgerna på en 
olivoljeförpackning användas, utan genom att använda färger, innovativa för produkten, 
kan ett positivt ”hyllintryck” skapas. 
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I samband med att konsumenten ska köpa en vara spelar tidigare erfarenheter av 
varumärket roll vilket i bästa fall kan skapa positiva varumärkesassociationer (Brakus et 
al., 2009; Chou & Wang, 2012). Trots att förpackningarna som användes i eye-
trackingexperimentet tillhör påhittade varumärken och trots att ingen av deltagarna 
tidigare sett dessa förpackningar hade tidigare erfarenhet av olivoljeförpackningar 
betydelse för somliga av deltagarna. Deltagarna berättade till och med att de i vissa frågor 
baserade sina val till viss del på tidigare erfarenhet. Tre av deltagarnas erfarenheter, 
gällande förpackningens form, påverkade deras val i vissa frågor. Detta tyder på att 
tidigare erfarenheter vad gäller formen på förpackningen spelar roll vid val av olivolja. 

Är informationen på en förpackning otillräcklig kan detta försvåra för konsumenten 
(Nancarrow et al., 1998). På förpackningarna som författarna utformade finns 
information i form av varumärkesnamn, typ av olivolja samt mängden av innehåll. 
Samtliga deltagare tyckte att detta räckte med information på förpackningarnas framsida, 
majoriteten hade dock velat ha ytterligare information, bland annat någon typ av 
miljömärkning samt ursprungsland, någonstans på förpackningen. Därför bör man, vid 
utformning av förpackningar, överväga att göra extra utrymme för mer information på 
förpackningarnas andra sidor. 

En undersökning visade att konsumenter tittar mest på varumärkesnamnet under 
tidspress (Pieters & Warlop, 1999). Deltagarna i eye-trackingexperimentet hade ingen 
press på sig att svara på frågorna under en viss tid, men under omständigheterna kan 
dessa ha känt press på sig att inte ta för lång tid på sig med sitt svar. Dessutom var 
varumärkesnamnet det element som deltagarna sammanlagt tittade på mest, då samtliga 
av de sex frågorna som ställdes. Detta tyder på att varumärkesnamnet är ett väldigt 
viktigt, kanske till och med det viktigaste, elementet på en förpackning. 

Romance copy var ett element som fick lite uppmärksamhet av deltagarna och 
författarna tolkar detta som att elementet inte är direkt avgörande för en 
förpackningsdesign som är tilltalande och positionerar sig som mer exklusiv. Då 
romance copy baserades på de rekommendationer som Klimchuk och Krasovec (2012) 
gjort, kan detta ha utformat en copy, för liten att läsas på det avstånd där deltagaren stod. 
Dessutom var det ett element som inte alla ansåg vara viktigt för deras val av produkt. 
Det var främst formen som deltagarna mindes just efter experimentet, men även 
mönstret på Casa Bolaño. De andra flaskorna beskrevs utav en person i mer svepande 
drag gällande förpackningarnas färger. Formen var ett starkt element som alla deltagare 
mindes och som undersöktes noggrant, speciellt då vissa kriterier skulle ställas, 
exempelvis som huruvida en förpackning uppfattades som exklusiv eller inte. Det var 
även en viktig designfaktor som deltagarna hade mycket åsikter om. Av detta att döma är 
form och mönster de element som är mest minnesvärda på en mer exklusiv 
olivoljeförpackning. 

�

�
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6. Avslutning 

6.1 Slutsatser 
De slutsatser som kan dras gällande vilka designlösningar på en olivoljeförpackning som i 
butikssammanhang positionerar sig som mer exklusiv och bidrar till att målgruppen 
inhandlar produkten är följande: 
Ett tydligt varumärkesnamn på förpackningarna är viktigt. Varumärkesnamnet bör även 
se och låta tilltalande för att öka varumärkesvärdet och varumärkesigenkänningen. 
Varumärkesnamnet är det viktigaste elementet på förpackningen. 

En förpackning till en olivolja som positionerar sig som mer exklusiv bör, enligt 
författarnas analys, vara gjord av glas, ha en mjuk och följsam form samt innehålla ett 
mönster på etiketten. Glasflaskor anses av målgruppen ha mer praktiska egenskaper än 
metallförpackningar och är därför att föredra. Då mjuka och följsamma former, samt 
etiketter innehållande mönster var omtyckta, är detta två element som kan användas för 
att skapa fördelar för ett varumärkes varumärkesvärde. 

Form och mönster är de mest minnesvärda elementen på en mer exklusiv 
olivoljeförpackning. Förpackningar som har en etikett som innehåller ett fotografi med 
en människa väcker dock också mycket uppmärksamhet och kan göra en förpackning 
minnesvärd. 

För att locka målgruppens intresse är det viktigt med en förpackning som sticker ut på 
butikshyllan. En alltför innovativ form går dock inte hem hos målgruppen som använder 
mer exklusiv olivolja, en innovativ etikett kan däremot löna sig. 

Tidigare erfarenheter gällande formen på förpackningen kan påverka målgruppens val 
av olivolja. Att associera en olivförpacknings form till en vinflaska kan ge positiva 
reaktioner då detta kan utstråla kvalitet och exklusivitet. 

På förpackningen bör en designlösning, som tydligt uttrycker beskrivande och 
övertygande information vad gäller varumärkesnamn, produktbeskrivare samt 
produktnamn, användas. Det är dessutom fördelaktigt med en designlösning som får 
konsumenten att vilja använda förpackningen som en del av köksinredningen. 
Färgerna på förpackningen behöver inte nödvändigtvis konnotera olivolja för att tilltala 
konsumenterna. Att använda färger som är innovativa, det vill säga sällan använda på 
denna typ av produkt kan till och med skapa ett positivt ”hyllintryck”. Positiva färger 
som associeras till värme, sol och energi kan dessutom locka konsumenter inom 
målgruppen till att inhandla en produkt. 

Det är fördelaktigt att använda symmetri i utformningen av etiketter för en olivolja 
som positionerar sig som mer exklusiv. Det är även användningen av en ljus nyans på 
etiketten som kontrasteras med mörkare textelement och/eller grafik. Romance copy är 
inte avgörande vid valet av en förpackningsdesign som är tilltalande eller positionerar sig 
som mer exklusiv. 

 

6.2 Förslag till vidare studier 
Då experimentet genomfördes i en kontrollerad miljö vore det intressant att undersöka 
huruvida elementen uppfattas annorlunda i en verklig butiksmiljö. Framförallt är det 
faktorer som ljus, ljud och den sociala situationen som förändras i detta sammanhang. 

Intressant för framtida studier skulle även vara att ytterligare undersöka hur en 
produktkategoris exklusiva förpackningar kan sammankopplas med kvalitetsprodukter av 
en annan kategori för att föra över positiva associationer. Detta för att klargöra vilka 
element som kan överföras från en produkt till en annan med ett lyckat resultat.  
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Bilagor 
1. Intervjuguide 
2. Observerade förpackningar 
3. Heat maps (video) 
4. Tabell, eye-trackingresultat  
5. Transkriberingar 
6. Tabell, intervjusvar� �
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Bilaga 1 
Intervjuguide 
1. Kvantitativa frågor 
De kvantitativa frågorna ställs under själva eye-trackingexperimentet, när deltagarna har 
eye-trackingutrustningen på sig. 
 
- Vilken förpackning ser mest exklusiv ut? 
- Vilken etikett ser mest exklusiv ut? 
- Vilken form ser mest exklusiv ut? 
- Vilken av förpackningarna tycker du signalerar produkten “olivolja” bäst? 
- Vilken av förpackningarna ser mest tilltalande ut? 
- Vilken förpackning skulle du valt om dessa var de alternativen du hade? 
 
1.2 Kvalitativa frågor 
 
- Berätta vad du minns? (Namn, färger, former, text, bild) 
 
- Känslor, associationer, tankar då du såg denna förpackning? (visa förpackningarna var 
och en för sig) 
 
- Vilken av dessa förpackningar stod ut mest? Varför? 
 
- Varför tyckte du X var mest exklusiv? 
Vilka element tycker du passar med den associationen? 
Vilka element tycker du inte passar med den associationen? 
 
- Varför tyckte du X var mest tilltalande? 
Vilka element tycker du passar med den associationen? 
Vilka element tycker du inte passar med den associationen? 
 
- Varför hade du valt att köpa X? 
 
- Finns det någon information på framsidan som du tycker saknas? (Utifrån 
förpackningsdesignen) 
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Bilaga 2 
Observerade förpackningar. 
Denna bilaga har tagits bort av copyrightskäl.   
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Bilaga 3 
Heat maps 
Videor från eye-trackingexperimentet går att titta på via länken: 
https://www.dropbox.com/sh/t673ezle0igalgm/XP-BKzGPz7 
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Bilaga 4 
Tabell, eye-trackingresultat 
Resultaten är en sammanställning från de kvantitativa intervjuerna. 
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Bilaga 5 
Transkriberingar 
Testperson 1 
Kan du berätta lite om vad du minns av det du fick se? 
Ja jag minns ju att det var fyra olika förpackningar som liksom stod på en 
rad. Eh ... och att de var ganska olika ... ganska olika till formen. 
 

Och om vi tittar på dem då. Om du ser den som är först till vänster, vilka 
känslor och associationer får du till den? 
Eh ... jag tänker lite ... det känns mer som att det är till något som man ska 
dricka ur eller som att det skulle kunna vara något sådär häftig vinflaska eller 
mer så. Jag ser inte riktigt just på formen som att det är olivolja. Men sen är 
det väl också att den ser ut att komma från ett varmt land liksom. Med den 
där bilden. 
Och den andra, samma fråga på den.. 
Assa, ja ... den känns som en olivoljeflaska som är såhär tydlig, men lite 
lyxigare och kul. 
Och den tredje ... 
Då tänkte jag väl stilren och så någon person där ... den är lite mystisk och 
finsmakande. Lite sådär 
Och den sista ... 
Då tänker jag att den är väl den som sticker ut mest. Den blir roligast 
liksom. Roligast och piggast. 
 

Så det är den du tycker sticker ut mest? eller? 
Ja. Jo men den tycker jag sticker ut mest. Det är den som jag ser först och 
tittar på längst känns det som eller dras till. Den och sen den svarta. 
 

Nu såg jag ju inte riktigt hur du tittade men vilken var det du tyckte såg mest 
exklusiv ut? 
Det var nog den här med mönstrena. 
 

Var det mönsterna, eller varför? 
Ja mönstrena, och sen det här sigillet och sen att det är ganska mycket vitt 
på etiketten. Den säger inte så mycket. 
 

Vilka element tycker du passar till en exklusiv förpackning? 
Det är nog ... alltså jag tycker den här liksom när det blir som ett ornament 
runt logotyperna och inga bilder känner jag väl också är ganska exklusivt. 
 

Och vad tycker du inte är exklusivt? 
Det är nog när formen sticker ut för mycket då känns det mer lekfullt om 
den inte är fyrkantig. Och sen, amen a, å andra sidan landskapsbilden känns 
inte exklusiv på samma sätt. 
 

Och vilken tyckte du var mest tilltalande? 
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Ja alltså det var ju svårt ändå mellan den där mönstrade och den svarta. Men 
jag tror att jag skulle nog gå hem med den svarta för den känns också 
praktisk liksom. Man är van vid formen. 
 

Vilka element tycker du är tilltalande? Om du skulle köpa en 
Ja, alltså dels mönstrena. Jag tycker det är fint och sen tyckte jag också om 
den där svartvita bilden på en person och sen lite handskrivet. Mönster är 
nog det jag dras mest till och sen skript och lite sådär text och så. 
 

Och vad är det som du inte tycker är tilltalande? 
Jag vet inte ... Det kanske är så att man inte vill se olivoljan så mycket. Det 
kanske är det. Jag vet inte. Det är svårt att säga. Jag tänker lite på hur mitt 
kök ser ut där hemma, vad jag har för burkar och så tänker jag att det skulle 
passa in eller sådär. Att jag ska kunna ha den framme. Lite så. 
 

Vilken var det då du valde eller hade valt att köpa? 
Den svarta. 
 

Finns det någon information du tycker saknas? På någon av dem.. 
Nej inte på fram.. nej det tycker jag inte. För jag förväntar mig också att man 
ska kunna läsa när man vänder på den. Så när jag tittar på dem såhär så ser 
jag ju. Eller det kanske är på den här längst till vänster i och för sig. Om jag 
inte vet att det är olivolja så kanske det är lite svårt att se texten. Nej, men 
jag tycker nog inte det är något som saknas. 
 

Testperson 2 
Då kan du börja med att berätta vad du minns från vad du tittade på. 
Fyra väldigt olika flaskor. Eller förpackningar till olivolja. Ja, vad mer ...? 
Kommer du ihåg något namn, färger, bild... 
De var väldigt olika i färg och utseende och hur mycket man såg av själva 
oljan liksom och oljans färg. Jag såg någon som var väldigt grön och någon 
som var mörk och en som hade ett mönster, som inte var självklart alltså 
som man inte kopplade direkt till olivolja. Fast jag förstod ju det i och för 
sig. I sammanhanget. Och det gör man säkert i butik också. Men jag kollade 
nog inte så mycket på namn. Det var ju en som såg ut som en vinflaska typ 
med en sånhär gubbe på som man tänkte är grek och han har gjort det själv 
... och mysig liksom. 
 

Vilka känslor och associationer får du när du ser den första? 
Jag tänkte lite såhär Nya Zeeland. Jag vet inte.. med såhär lite hav, lite berg 
och lite färgerna och sådär. En lite kul flaska som man inte ser så ofta 
liksom. 
Och den andra? 
Den kändes lite mer såhär, den där har jag nog sett på olivoljehyllan liksom. 
Lite så åt det exklusiva hållet. 
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Och den tredje? 
Den tänkte jag direkt såhär vinflaska. Kopplar till.. amen jag kopplar den till 
att den var lite såhär fin och gedigen liksom. Här blir jag inte lurad. 
Och den sista då? 
Den ser lite ungdomligare ut. Lite roligare liksom. Men fortfarande ganska 
hög kvalitet. 
 

Vilken tyckte du stog ut mest? 
Den längst till höger. 
Varför? 
För att det inte är en flaska tror jag. Och för att jag haft en sån tidigare och 
jag tyckte den var väldigt bra. 
 

Vilken tyckte du var mest exklusiv? 
Den som ser ut som en vinflaska. 
Varför det? 
För att jag kopplar vin till något trevligt som man plockar fram när det är 
något speciellt. 
Vilka element tycker du passar med den associationen? Att det är exklusivt.. 
T.ex. vad man använder för färg, form … 
Jag tycker alla är lite som exklusiva. Egentligen är det väl glas och en form 
som inte känns som en standardform liksom som känns lite exklusivt. 
Och vad tycker du inte är exklusivt? 
Plast hade inte varit så exklusivt. Hade de varit i plast hade de känts mindre 
exklusiva. 
 

Vilken tyckte du var mest tilltalande? 
Plåtburken. Eller jag intalar mig att det är plåt. 
Varför det? 
För att den sticker ut och för att den är roligare och kanske lite 
ungdomligare. Den skulle jag kunna ha framme liksom. Den säger något om 
mig på ett annat sätt som de andra inte gör. 
Vilka element tycker du då är tilltalande och inte tilltalande? 
Mönstret tycker jag är tilltalande. Vad tycker jag inte är tilltalande... standard. 
 

Vilken var det du valde att köpa? 
Den längst till höger. 
Varför? 
För att den är kul. Jag skulle ha den framme liksom. 
 

Finns det någon information på framsidan som du tycker saknas? Utifrån 
förpackningsdesignen. 
Där är väl det som jag vill veta. Hur mycket det är i och typen av olja. 
 

Något annat du vill tillägga? ... 
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Den där (nr.2) lurar ögat väldigt mycket. Man tror att det är mer i den än 
vad det är. Den där (nr.1) är tvärt om tror jag. Att det kan kännas som det är 
ganska lite i den men att den rymmer mycket i botten. Samtidigt står den 
väldigt stabilt. Om man tänker praktiskt. 
 

Testperson 3 
Kan du berätta lite vad du minns från vad du såg? 
Ja, först såg jag den där flaskan där det stog Novello och formen. Och så 
tittade jag på alla från höger till vänster. Men den som var längst till höger 
såg mer ut som kakao tänke jag. Så tänkte jag att det nog bara är en plåtburk 
som de satt papper runt om för att den ska se finare ut. För sånna 
plåtburkar finns ju med olja. Nästa, nummer två från höger, det ser ut som 
vin fast en sån här lite mindre flaska då. Sen tycker jag att de två till vänster 
var det en lite roligare form på. Men den första jag såg var den Novello som 
var nummer två från vänster och den var det ju liksom lite olivblad där 
också så det syntes ju tydligt att det var olivolja. Sen den som var till vänster, 
den var ju, jag har ingen aning om den var exklusivast, men formen var kul 
också var det ju ett landskap där så det såg ju lite vackert ut och tilltalande. 
 

Vilka känslor och associationer får du när du tittar på den första till vänster? 
Ja, liksom känslan av Italien eller Grekland och lite doft sådär av naturen. 
En såndär lite positiv känsla. 
Och den andra? 
Ja, jag tyckte nog att formen på flaskan var ändå lite roligare. Och kanske att 
jag liksom tänkte lite på hur olivolja kan lukta lite också. Det är en lite 
speciell doft av olivolja när man häller upp den i stekpannan. 
Och den tredje? 
Ja, den gav mer liksom ett rödvinsintryck av den flaskan tycker jag. De är så 
mörka också de flaskorna. Det blir lite fel tycker jag. Om det inte ... Nu är 
det så vanligt med sånn här balsamicovinäger. Det ser mer ut som en sån 
tycker jag.  
Och den sista? 
Den var lite mera kakaokänslan där. Båda dom (nr.3 och nr.4) signalerar lite 
fel för mig. Att det är någonting annat än vad det är. 
 

Vilken tyckte du stack ut mest? Och varför? 
Det var lite dem längst till vänster. Flaskorna är lite annorlunda. Men då kan 
vi säga den till vänster för att den har en form som jag inte sett kanske. 
 

Vilken var det nu som du tyckte var mest exklusiv? 
Ja, det var den längst till vänster. 
Vilka element, genom förpackningen då, tycker du passar med den 
associationen? 
Flaskans form tillsammans med etiketten. 
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Och vad passar inte tycker du? Vilka element? 
Ja, den nummer tre, den bruna färgen passar inte tycker jag. Flaskorna 
också, jag vet inte om själva glaset är mörkt, men det bruna, det mörka, blir 
fel i förhållande till färgen på olivoljan. Tycker jag. 
 

Och vilken var det du tyckte var mest tilltalande? 
Novello tror jag. 
Och vilka element tycker du... 
Men det var snygg form. Både på etiketten och på glasflaskan. Så det hänger 
ihop lite. Känns som den är bra för handen, greppvänlig och så. 
Och vilka element tycker du inte passar? 
Ja, de till höger passar inte med färgerna helt enkelt. Olivolja är inte brunt 
eller rött eller gult. Nja, det är ju en aning mot gult kanske. Lite gröngult ... 
Så det funkar inte riktigt. 
 

Vilken var det du valde att köpa? 
Den Novello. Men där är texten väldigt tydlig också. Det är bara ett, jag 
kunde inte riktigt urskilja texter som stod i lite smått. Den är också väldigt 
tydlig med en olivkvist så då vet man vad det är för något med en gång. För 
mig är det inte jättestor skillnad mot den och den längst till vänster. De 
ligger nära varandra. 
 

Tycker du det är någon information som saknas utifrån 
förpackningsdesignen? 
Det räcker kanske. För vill man läsa mer, varifrån det kommer, brukar ju stå 
antingen där eller på baksidan. Så det är väl mängden och att det är olivolja 
då som är det viktiga där kanske. 
 

Något mer? 
Ja. Det är ju alltid så med reklam att man efteråt kan fundera på “är jag 
lurad?” liksom, har de lyckats med manipulationen. Den känslan finns alltid 
tycker jag när man väljer. Jag skulle kanske önska att det stod typ Fairtrade 
eller eko någonstans för det signalerar något positivt för mig. Det vet jag 
ingenting om här, därför kommer jag att titta på baksidan om det är något 
som visar det. 
 

Testperson 4 
Då kan du berätta lite om vad du minns av vad du såg precis. 
Formen på de två flaskorna till vänster.. eh.. den till vänster kändes som ett 
te. Det kändes orientaliskt om jag får säga så. Det kändes som att den var av 
det orientaliska alternativet om man säger så. Eller de andra kändes mer 
mainstream om ni fattar hur jag menar. 
 

Den första, vilka känslor och associationer får du när du ser denna? 
Typ vin. Grekland tänker jag. 
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Och den andra? 
Den ser lyxig ut på något sätt. Tänker på ... den känns också lite vinig sådär. 
Och den tredje? 
Den känns mest vinig asså. Den känns inte som olivolja utan den känns som 
en vinflarra. 
Och den sista? 
Jag tänker på Indiska. Ni vet affären. Och te tänker jag nog på. 
 

Nu såg jag inte riktigt vilken du tittade på, men vilken var det du tyckte stod 
ut mest? Och varför? 
Den som såg ut som ett te. För att den har inte den här.. det är ingen vanlig 
förpackning för det. Skulle man inte vetat att det var en olivolja skulle man 
nog inte tro det. 
 

Vilken var det du tyckte var mest exklusiv? 
Andra från vänster tror jag. 
Och vilka element tycker du hänger ihop med en exklusiv förpackning? 
Vet inte ... den har som mjuka ... den har rätt former. Den har mjuka former 
typ. 
Vilka former tycker du inte hänger ihop med en exklusiv förpackning? 
Den där, för den ser inte ut som en (nr 4) ... den ser ut som att det lika gärna 
skulle kunna vara en b-tolkning av en olivolja. 
 

Och vilken var det du tyckte var mest tilltalande? 
Jag tyckte det var den (nr.4) asså, för att jag tyckte det var kul med något 
nytt. 
Vilka element, över huvud taget på flaskorna, gör det tilltalande? 
Svår att säga. Asså formerna. Intressanta former ni har valt. Det känns som 
att ... jag vet inte ... 
Okej, men vilka element tycker du inte är tilltalande? 
Asså lite ... Det känns som om etiketterna inte passar sig för olivolja ... eller 
jo.. (nr1 och nr3) för att de känns som att de ... vet inte ... det känns för 
mycket vin över dem. 
 

Vilken var det nu du hade valt om du hade fått välja en av dem? 
Jag skulle nog tagit den på burk asså. 
 

Finns det någon information på framsidan som du tycker saknas? Utifrån 
förpackningsdesignen då ... 
Vet inte.. nu har jag inte studerat dem jätte noga.. hm.. vart det kommer 
ifrån kan vara intressant. Det är typ det. Köper man olivolja så vet man vad 
man får. 
 

Något annat..? 
Nej inte direkt … 
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