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ABSTRACT	  
 
Titel: “Mejerikategorin är ju inte världens sexigaste” – En kvalitativ studie om visuell 
differentiering av mjölkförpackningar 
 
Författare: Elin Jansson och Anna Stensdotter 
 
Kurs, termin och år: Kandidatuppsats. Medie- och kommunikationsvetenskap GR (C), 15 
hp. Höstterminen 2013. 
 
Handledare: Karina Göransson 
 
Antal ord i uppsatsen: 23 627 
 
Problemformulering och syfte: Inom marknadskommunikation har förpackningen blivit 
ett allt mer etablerat och viktigt verktyg för att marknadsföra en produkt. Genom olika 
visuella attribut berättar en förpackning vad den innehåller och ska locka konsumenten till 
köp. Eftersom konkurrensen ökar mellan varumärken i dagligvaruhandeln belyses den 
visuella kommunikationen allt mer. 
 
Den visuella kommunikationen av en lågengagemangsprodukt uppmärksammas inte lika 
mycket av konsumenten som hos en högengagemangsprodukt. Ett dilemma uppstår för en 
lågengagemangsprodukt relaterat till dess förpackningsdesign då ett varumärke oavsett typ 
av produkt bör använda förpackningsdesign för att särskilja sig och sticka ut på dess 
marknad. På samma gång bör en förpackning alltid passa in i produktkategorin bland dess 
konkurrenter. Denna visuellt kommunikativa balansgång har vi valt att undersöka inom 
produktkategorin mjölk. 
 
Syftet med studien är; 
“Att öka förståelsen för hur tre stycken svenska varumärken inom produktkategorin mjölk 
kommunicerar visuellt för att differentiera sig på marknaden genom visuella attribut på 
respektive mjölkförpackning”.             
 
Metod och material: Studien genomfördes genom en kvalitativ metod. Material har 
samlats in genom semistrukturerade samtalsintervjuer och semistrukturerade fokusgrupper 
och trycka källor har använts till teorikapitlet. 
 
Huvudresultat: I arbetet med den visuella identiteten av en mjölkförpackning finns det 
många saker att ta hänsyn till. I designarbetet går det inte att utesluta konsumenten eller 
varumärkets identitet. Det som styr det visuella uttrycket på mjölkförpackningens framsida 
är varumärkets identitet, vad varumärket vill förmedla till sina konsumenter. Färgkoder 
påverkar också på det sätt att många färgkoder har starka rötter i traditionen och 
konsumenterna har vissa förväntningar på hur förpackningen ska se ut. Differentiering är 
något alla dessa tre varumärken strävar efter men marknadsledande varumärken blir ofta 
kopierade och därmed kan den visuella differentieringen uppfattas som liten. 
 
Nyckelord: Varumärke, differentiering, visuell kommunikation, visuell identitet, 
förpackning, varumärkesidentitet 
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1.	  INLEDNING	  
I detta kapitel presenteras vår problembakgrund som relaterar till förpackningens roll inom 
marknadskommunikation samt den visuella kommunikationens betydelse. Vidare presenteras syfte och 
frågeställningar. 
 
Som studerande på Grafisk Design & Kommunikation, Mittuniversitetet, Sundsvall, är det 
både genom föreläsares råd och fakta i kurslitteratur som ofta vägleder oss studenter mot 
ett differentierat tankesätt i våra designarbeten. Att inom detta sticka ut bland konkurrenter 
och sträva efter unicitet är något som många studenter inom vår utbildning arbetar efter. 
Då vår utbildning inriktar sig mot förpackningsdesign har vi därför valt att titta närmare på 
en produkts förpackning, dess visuella uttryck samt differentiering av denna, i vårt fall 
mjölk. I en studie visade det sig att år 2012 dracks det 89,4 liter mjölk per person, per år 
(www.svenskmjolk.se, 2012). Därmed exponeras mjölkförpackningen inför många 
människor och är en allmänt känd produkt i det svenska samhället. Relaterat till detta är det 
därför intressant att undersöka just denna förpackning. 

1.1	  Problembakgrund 
Förpackningen har genom åren fått en allt större roll inom marknadskommunikation och 
denna har en väsentlig betydelse för konsumtionen. En stor del av dagens produkter har 
fått sitt kulturella värde genom varumärken, symboler och visuella attribut (Torell, Qvarsell 
& Lee (red.), 2010:12), och frågor kring förpackningens visuella uttryck belyses desto mer 
(Nancarrow, Wright & Braceet, 1998:114). Konsumenterna särskiljer ofta inte på produkt 
och förpackning utan ser det som att produkten är förpackningen och vice versa 
(Mårtenson, 2009:119). En förpackning ska förmedla produktens fördelar och hur den kan 
fylla ett behov till den tänkta målgruppen. Den ska vara utmärkande bland sina 
konkurrenter med samma slags erbjudande (Nancarrow et.al., 1998:114). Relaterat till detta 
säljer förpackningen till stor del in sig hos konsumenten genom det visuella uttrycket (Sara, 
1990:1). Enligt Rita Mårtenson (2009) är förpackningen ett starkt visuellt 
kommunikationsverktyg men förvånansvärt försummat (Mårtenson, 2009:119). 
 
En konsument tar intryck av cirka 300 varor per minut i en vanlig livsmedelsbutik, och 
därmed har förpackningen blivit ett allt viktigare kommunikationsverktyg. 
Dagligvaruhandeln expanderar och nya varumärken dyker upp och tävlar om 
marknadsandelar. I självbetjäningsbutiken där konsumenter själva plockar ner sina varor i 
korgen har förpackningen tagit rollen som försäljare (Duncan, 2002:520). Även Rettie och 
Brewer (2000) påpekar att förpackningen har blivit varuhyllans försäljare eftersom ca 73% 
av alla köpbeslut görs vid köptillfället (Rettie & Brewer, 2000:56-59). Genom 
förpackningen kan konsumenten skapa en association till varumärkets produkter, detta 
främjar förtroende för varumärkets produkter. Ett tydligt påstående kring detta fenomen 
uttrycker Meyers & Gerstman (2005); “I konsumenternas sinne, är förpackningen 
produkten” (Meyers & Gerstman, 2005:160). 
 
Utformning av förpackningen styrs av den personlighet varumärket bär. Detta kan resultera 
i en unik förpackningsdesign. Syftet med en unik förpackningsdesign är att skapa en 
utmärkande visuell identitet och förpackningsdesign kan ge en konkurrensfördel hos 
producenten. Den visuella identiteten som förpackningsutformningen kan anta betraktas 
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trots allt som en integrerad del av märkesidentiteten (Melin, 1999:212). Förpackningens 
visuella uttryck kontrolleras av märkesinnehavaren och gör detta till en fri 
marknadsföringsplats både på butikshyllan och hemma hos konsumenten (Melin, 1999:83). 
Förpackningens design möjliggör identifierandet av produktens varumärke, förmedlar 
produkters fördelar och knyter samman produkten med dess övriga 
marknadskommunikation. 
 
Dahlén & Lange (2009) menar att en visuellt differentierad förpackning sticker ut bland 
konkurrenter inom samma produktkategori (Dahlén & Lange, 2009:334-335), och för att 
en produkt skall uppfattas som unik så måste denna förmedla något form av mervärde 
(Melin, 1999:79). Differentiering av en produkt är oundviklig även om detta prioriteras 
olika mycket inom olika kategorier. Uggla (2006) menar att denna sorts strategi praktiseras 
inom alla befintliga produktkategorier på ett eller annat sätt (Uggla, 2006:28). En produkt 
kan differentiera sig på många olika vis, men i vissa kategorier är denna differentiering inte 
särskilt märkbar. Socker, mjölk och kosmetika är några av de kategorier där differentiering 
från konkurrenter är knappt märkbar (Ambrose & Harris, 2011:108). 
 
Hur ett varumärke väljer att positionera sin produkt på marknaden varierar och den 
produktkategori den ingår i kan därför ha en viss inverkan på hur varumärket väljer att 
differentiera sig. På en mogen marknad är graden av differentiering ofta sparsam och 
erbjudanden från olika varumärken inom samma produktkategori blir mer och mer lika 
varandra (Dahlén & Lange, 2009:296). Varumärkesforskaren Andrew Ehrenberg kritiserar 
marknadsföringsteoretiker som anser att differentiering bör eftersträvas i största möjliga 
mån (Sharp, 2010:353). 
 
Sharp & Dawes (2001) uttrycker att skillnader mellan konkurrerande varumärken är 
sparsam (Sharp & Dawes, 2001:7). Anledningen till detta påstås vara att konkurrerande 
varumärken har ständig kontroll på varandra för att försöka hitta liknande versioner av 
varandras koncept (Dahlén & Lange, 2009:296). Vidare menar Sharp & Dawes (2001) med 
en liknande tanke att märkesinnehavaren ständigt strävar efter att differentiera sina 
varumärken men att imitation från konkurrenter gör detta komplicerat (Sharp & Dawes, 
2001:7). Ett dilemma uppstår inom förpackningsdesign då en märkesinnehavare måste 
hantera det faktum att design är ett verktyg för att sticka ut, på samma gång som denna 
skall passa in bland dess konkurrenter (Ambrose & Harris, 2011:22). Genom att undersöka 
hur detta ter sig inom produktkategorin mjölk kan studien tillföra ökad förståelse för hur 
dilemmat hanteras hos denna lågengagemangsprodukt och vilken betydelse visuell 
differentiering har för kategorin. 
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1.2	  Syfte	  
Syftet med studien är att öka förståelsen för hur tre stycken svenska varumärken inom 
produktkategorin mjölk kommunicerar visuellt för att differentiera sig på marknaden 
genom visuella attribut på respektive mjölkförpackning. 

1.3	  Frågeställningar	  
 

• Hur resonerar varumärkena kring strategier för att visuellt kommunicera 
varumärkets identitet? 

 
• Hur presenteras varumärkets identitet med hjälp av visuella attribut på 

mjölkförpackningen? 
 

• Hur uppfattar en grupp konsumenter den visuella kommunikationen på 
mjölkförpackningarna? 

 
• Hur påverkas den visuella kommunikationen på mjölkförpackningen? 

1.4	  Avgränsningar 
Vårt valda problemområde placerar sig inom marknadskommunikationsfältet. Vi kommer 
att genomföra en kvalitativ studie inom produktkategorin mjölk. Det finns många 
kategorier inom mejeri och valet av mjölk grundar sig på att det är en vara som många 
hushåll har i sitt kylskåp. Vi ramar in vår studie genom att avgränsa oss till 
mjölkförpackningens framsida samt dess form.  
Vi bortser från mjölkförpackningens visuella element på sidopanelerna och baksidan just 
för att framsidan är den visuella yta som konsumenten möts av i butikshyllan.  
 
Studien har avgränsats till hur tre stycken varumärken som innehar produktkategorin mjölk 
väljer att kommunicera visuellt och hur de använder förpackningen som 
positioneringsverktyg. Viktigt för oss att ta reda på är varför mjölkförpackningen ser ut 
som den gör, samt hur varumärkets identitet presenteras med hjälp av visuell 
differentiering på förpackningens framsida. Därför valde vi att avgränsa oss inom 
varumärkets positionering i form av den visuella differentieringen hos varumärkenas 
enlitersförpackningar. Vi bortser från den ekologiska och laktosfria mjölken (se bilaga; 1-3).  
 
Enligt Svensk Dagligvaruhandel existerar sju stycken mejeriföretag inom Sverige som 
producerar mjölk (www.svenskdagligvaruhandel.se). Se vidare information om urvalet 
under rubriken; ’Urval av respondenter till samtalsintervju’. För att kunna utföra en studie 
inom detta ämne samt besvara våra frågeställningar väljer vi att fokusera på tre stycken 
varumärken. De varumärken vi väljer att undersöka i vår studie är följande; Arla Foods, 
Garant (Axfood) & Norrmejerier (se rubrik; Urval av respondenter till samtalsintervju).  
Vi ville även utvinna information om visuell kommunikation på de utvalda varumärkenas 
mjölkförpackningar, därför var ett naturligt val att inkludera varumärkenas designbyråer. 
Arla samarbetar med Identity Works, Garant med BAS och Norrmejerier med Krux. 
Dessvärre gick inte Identity Works att få kontakt med och har därför inte medverkat i 
denna studie (se rubrik; Bortfall). 
 



 
 
Elin Jansson & Anna Stensdotter 
_____________________________________________________________________ 
 
 

 4 

Vi har bortsett från pris då detta kan vara en avgörande faktor för vilket varumärke och 
vilken mjölkförpackning konsumenten väljer vid inköpstillfället. Vi ville istället avgränsa 
oss till den visuella kommunikationen på mjölkförpackningarna, det var därmed viktigt att 
utesluta prisfrågan. 

2.	  TEORI 
I detta kapitel redogörs vilka teorier som har varit relevanta utgångspunkter för denna studie. Inledningsvis 
redogörs teorier kring varumärke, positionering och differentiering, inom marknadskommunikation. 
Därefter behandlas teorier kring visuell identitet, förpackning och visuella element inom visuell 
kommunikation. 

2.1	  Marknadskommunikation 
Kommunikation av god kvalitet är synonymt med ett utbyte av information. Mårtenson 
(2009) poängterar följande; “Begreppet kommunikation kommer från latinets communis som 
betyder gemensam och communicare som betyder att göra tillsammans” (Mårtenson, 
2009:19). 
 
Den aktör som kommunicerar på en marknad bör ha i åtanke vad denne vill förmedla till 
dess målgrupp, samt vad som är intresseväckande och engagerande för konsumenten. 
Dagens marknadskommunikation handlar därför till stor del om den kommunikation som 
olika företag utövar till deras intressenter och konsumenter, vilket vidare fokuseras kring 
hur ett företag kan påverka intresset för befintlig produkt, tjänst eller idé (Ibid.). 

2.1.1	  Marknadsföringsmixen 
Marknadsföringsmixen är i huvudsak en slags referensram att förhålla sig till på ett 
strukturerat sätt när företag och organisationer möter utmaningar på marknaden (Smith, 
1998:6). Denna består av olika marknadsföringsverktyg som märkesinnehavaren använder 
sig av för att öka efterfrågan på dess produkt eller tjänst. Marknadsföringsforskaren, Philip 
Kotler är grundare till denna marknadsföringsstrategi vilken består av ‘de fyra P:na’; 
produkt, pris, plats och påverkan. Kotler tillför så småningom ett ‘femte P’; positionering 
(Kotler, Armstrong, Wong & Saunders, 2008:158). 
 
Märkesinnehavaren måste designa sin marknadsföringsmix väl för att skapa medvetenhet 
hos sin målgrupp om varumärket. Om detta misslyckas är förutsättningarna för att nå ut till 
konsumenterna betydligt svårare (Kotler et al., 2008:268). Kritiker ifrågasätter varför inte 
förpackningen lyfts fram som ett ‘sjätte P’, då Meyers & Gerstman (2005) hävdar följande; 
“The package makes the sell” (Meyers & Gerstman, 2005:145). Vidare hävdar de att Kotler 
lägger allt för lite vikt vid den betydande roll som de menar att förpackningen har i dagens 
samhälle. De lyfter fram förpackningens roll som ovärderlig och som det 
marknadsföringsverktyg som kommunicerar varumärkets budskap (Meyers & Gerstman, 
2005:3). Kotler et al. (2008) hävdar dock att förpackningen inkluderas och tas hänsyn till 
under ‘det första P:et’; produkten (Kotler et al., 2008:158). 

2.1.2	  Varumärke 
Ett varumärke representerar ett företags immateriella tillgångar (Mårtenson, 2009:57) och 
konstruerandet av detta har som mål att åstadkomma en långsiktig märkeslojalitet med dess 
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intressenter (Melin, 1999:44). Begreppet är brett och kan inkludera sådant som kända 
personer, frisersalonger, produkter, etc. (Dahlén & Lange, 2009:192). 
 
Mer specifikt definieras varumärke på följande vis i varumärkeslagen, 1 § (VmL); 

Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet 
personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller dess 
förpackning förutsatt att tecknen kan särskilja varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från 
sådana som tillhandahålls i en annan (Melin, 1999:29); 

Genom olika varumärken skiljer konsumenten på den mängd alternativ som finns på 
marknaden. Dahlén & Lange (2009) menar att, “varumärken är 
marknadskommunikationens nav” vilket blir en antydan till hur central varumärkets roll är 
inom marknadskommunikation (Dahlén & Lange, 2009:229). Varumärkets funktion 
existerar ur två perspektiv, märkesinnehavarens och konsumentens (Ibid.). Båda dessa 
kompletterar varandra i ett helhetsperspektiv inom en teoretisk forskning av ett varumärke 
som värdeskapare. Relaterat till detta har marknadskommunikationens utveckling bidragit 
med att varumärket nu ses som ett konkurrensverktyg på marknaden (Melin, 1999:9). Ett 
varumärke tillför mervärde till produkten eller tjänsten och bidrar med en upplevelse av 
denna hos konsumenten (Mårtenson, 2009:60). Nedan beskrivs ett varumärkets funktion ur 
både företagets och konsumentens perspektiv. 

2.1.2.1	  Varumärkens	  funktion 
Varumärkets funktion kan se olika ut beroende på om det är ur ett företagsperspektiv eller 
om det är ur ett konsumentperspektiv. Ur förtagets synvinkel finns tre huvudområden; 
flexibilitet, affärsmöjligheter och konkurrensimmunitet. Flexibilitet relaterar till det faktum 
att ett varumärke inte behöver begränsas till en enda typ av produkt. Olika 
produktkategorier kan existera inom samma varumärke och samtliga produkter bör ha 
starka associationer till detta. Affärsmöjligheter innebär att ett företag kan lansera olika 
varumärken inom samma produktkategori, detta för att kunna nå ut på olika nivåer av en 
marknad. Till sist handlar konkurrensimmunitet om att varumärken skapar 
differentieringsmöjligheter på dess marknad. En stark relation till sin målgrupp kan skapa 
konkurrensimmunitet vilket innebär en tydlig och resistent position gentemot 
konkurrenter. 
 
Utifrån konsumentens perspektiv handlar ett varumärkes funktion om tre huvudområden; 
informationsbärare, tumregel och identitet. Informationsbärare innebär att en konsument 
har unika associationer till ett visst varumärke. Detta gör att varumärket får en specifik roll 
i konsumentens medvetande. Tumregel handlar om det faktum att konsumenter använder 
välkända varumärken som en måttstock, detta för att bland annat utvärdera andra 
nyupptäckta varumärken. Detta i sin tur kan ha en viss betydelse för konsumentens 
identitet då denne använder varumärken för att visa vem hon eller han är som person 
(Dahlén & Lange, 2009:229-235). 
 
Det är av stor betydelse att ett varumärke är differentierat från dess konkurrenter för att 
märkesinnehavaren ska kunna påvisa och utvinna fördelar hos konsumenten (Dahlén & 
Lange, 2009:194). Till grund för hur varumärket uppfattas hos konsument ligger 
varumärkets vision, affärsidé samt värden. 
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2.1.2.2	  Varumärkets	  vision,	  affärsidé	  och	  värden 
Ett varumärke måste ha en stabil grund att stå på, vilket innefattar varumärkets vision, 
affärsidé och värden. Koppling mellan varumärkets och företagets vision ska vara tydlig. 
Märkesinnehavaren fokuserar på bestämda delar av marknaden via företagets vision och 
detta i sin tur är en förutsättning för att fatta beslut om varumärkets vision (Mårtenson, 
2009:109). I den varumärkesportfölj hos företaget som varumärket ingår i måste en specifik 
roll utse dess position. I denna mening är företagets vision ett hjälpmedel som 
konkretiserar varumärkets ståndpunkt, strategiska mål, etc. (Ibid.). Även varumärkets värde 
är av stor betydelse då detta definierar konsumentens uppfattning av varumärket, 
inställning och preferenser till detta (Dahlén & Lange, 2009:240). De strategiska målen är 
övergripande och fokuseras kring marknadsmål, kundtillfredsställelse, etc. (Mårtenson, 
2009:110). 

2.1.2.3	  Varumärkesidentitet	  

En varumärkesidentitet kan sammankopplas med vilken bild företaget önskar förmedla till 
dess målgrupp och hur varumärket vill uppfattas. Varumärkets identitet är den mest 
centrala delen av hela företagets kommunikation, såväl internt som externt (Mårtenson, 
2009:79). En varumärkesidentitet måste tydligt definieras för att märkesinnehavaren sedan 
skall kunna strategiskt finna en lämplig position på dess marknad, samt finna en passande 
position i företagets varumärkesportfölj. En varumärkesportfölj är uppbyggd genom ett 
strategiskt arbetssätt och ägs av ett och samma företag där portföljen består av olika 
varumärken, som i sin tur har olika roller på marknaden. Dessa varumärken skall 
komplettera varandra samt fungera både individuellt och som en helhet på marknaden. 
Identiteten är en inspirationskälla för märkesinnehavaren i strävan efter att utveckla ett eller 
flera starka varumärken (Mårtenson, 2009:80). Varumärkets beståndsdelar delas in i tre 
kategorier; varumärkets själ, kärnidentitet och utvidgad identitet (se figur 1:1). Varumärkets 
själ innebär dess löfte till målgruppen och grundas på konsumentens önskemål. 
Kärnidentiteten formulerar varumärkets vision och ledord för att ge en tydlig vägvisning 
om framtida mål, samt en utvidgad identitet som kan bidra med ytterligare värden hos 
varumärket (Mårtenson, 2009:81). 
 

 
Figur 1:1 hämtad ur Mårtensson (2009:81) 

 

Varumärkets själ

Utvidgad identitet

Kärnidentitet
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2.1.2.4	  Varumärkeskännedom 
En märkesinnehavare måste ständigt sträva efter att öka varumärkeskännedom hos sin 
målgrupp. Detta är högst relevant då det skapar större igenkänning av varumärket hos 
konsument. Genom specifika attribut, såsom förpackning, namn, färg, logotyp, etc. kan 
märkesinnehavaren öka sin kännedom på marknaden och i konsumenters medvetande 
(Mårtenson, 2009:219). På en förpackning kan en unik design, färger och symboler öka 
konsumentens association till varumärket, på så vis ökar även förutsättningarna för 
igenkänning (Mårtenson, 2009:222). Då alla dessa attribut kan underlätta för konsumenten 
att minnas vad olika varumärken står för, är dessa ett bra verktyg för märkesinnehavaren att 
utnyttja (Mårtenson, 2009:220). 

2.1.3	  Positionering 
För att kunna marknadsföra ett varumärke och bygga upp en långsiktig relation till dess 
målgrupp krävs att en position intas på marknaden. Denna position grundar sig på 
varumärkets vision vilket eftersträvas och länkas samman i praktiken via olika 
marknadskommunikationsverktyg (Dahlén & Lange, 2009:273). Ett viktigt steg i denna 
process är att placera varumärket inom rätt produktkategori, detta för att tydligt framhålla 
för konsumenten vad märkesinnehavaren erbjuder. Konkurrens är oundvikligt oavsett i 
vilken produktkategori varumärket positioneras inom och medför både för- och nackdelar 
till dess marknadskommunikation (Dahlén & Lange, 2009:275). 

2.1.3.1	  Positionering	  genom	  produktkategori 
När en konsument möts av en produkt använder denne sig av tidigare kunskap relaterat till 
befintliga produktkategorier. Detta schema av kategorier som en konsument innehar i sitt 
minne fungerar som en måttstock till olika produktkategorier. Då konsumenten redan 
känner till olika kategorier och den prestanda som de befintliga produkterna har inom sin 
kategori skapar i sin tur förväntningar på en, för konsumenten, okänd produkt. 
Förväntningarna kan vara på sådant som prestanda, design, inköpsställen, etc (Dahlén & 
Lange, 2009:275). 

2.1.3.2	  Lågengagemangsprodukt	  

Märkesinnehavaren bör i största möjliga mån engagera konsumenten i den produkt denne 
vill sälja på marknaden. Det existerar köptillfällen då konsumenten inte är helt och hållet 
kognitivt medveten. Uggla (2006) påvisar ett exempel där snabbmat inte allt för sällan görs 
via impulsiva köp då konsumenten inte lägger någon större tanke bakom inköpet. Trots 
detta lågengagemang kan ändå konsumenten ha ett stort emotionellt värde till vissa 
varumärken och produkter (Uggla, 2006:116). 
Mårtenson (2009) hävdar att en dyr produkt ofta skapar ett högt engagemang hos 
konsumenten, medan en billig produkt har ett lågt engagemang hos dess köpare. Vidare 
menar Mårtenson att vid köp av en lågengagemangsprodukt har konsumenten högre 
engagemang kring själva produkten än vilket varumärke produkten tillhör (Mårtenson, 
2009:162). En konsument fattar köpbeslut på olika vis och av olika anledningar, en av dessa 
beslutsstrategier grundar sig på attraktion; exempelvis att konsumenten blir tilltalad av 
förpackningen. Dock bör tilläggas att övertalan är svårare då konsumenten har ett lågt 
engagemang inför produkten (Mårtenson, 2009:164-165). 

2.1.3.3	  Likhet	  och	  typikalitet 
Då en varumärkesinnehavare gör en strategisk positionering inom en produktkategori bör 
denne ta hänsyn till två saker; likhet och typikalitet. Likhet innebär hur lika två varumärken 
är inom samma kategori, medan typikalitet kan kopplas samman med hur typiskt och hur 



 
 
Elin Jansson & Anna Stensdotter 
_____________________________________________________________________ 
 
 

 8 

stark kopplingen är för det enskilda varumärket till sin kategori (Dahlén & Lange 
2009:276). Dahlén & Lange (2009) hävdar att, “marknadsföraren kan alltså välja hur 
varumärket ska uppfattas genom att knyta det till kategorier och andra varumärken på ett 
optimalt sätt” (Dahlén & Lange 2009:278). Det är därför viktigt att skapa tillräckligt starka 
associationer till varumärken inom samma kategori, såsom exempelvis genom 
förpackningsdesign (Dahlén & Lange 2009:280). Dock bör märkesinnehavaren inte driva 
denna identifikation för långt och påminna allt för mycket om sina konkurrenter. Det allra 
viktigaste är fortfarande att vara unik inom sin kategori, att inta en relativ position, för att 
locka målgruppen till att välja varumärket framför dess konkurrenter. Dahlén & Lange 
(2009) menar vidare att, “varumärken som starkt associeras med en egenskap försvårar i 
hög utsträckning för konkurrenterna att använda identiska egenskaper i sin position” (s. 
280). 

2.1.3.4	  	  Mogna	  marknader 
Produktkategorier som återfinns på en mogen marknad innehar ofta en stadig position 
(Dahlén & Lange, 2009:295). Denna mognadsfas som ett varumärke kan träda in i varar 
mellan 50-100 år (Uggla, 2006:146). Motsatsen till en mogen marknad är en framväxande 
marknad, varumärken på denna sorts marknad är ofta i introduktionsfas där marknaden är 
relativt ny (Uggla, 2006:284). 
 
De sorts varumärken som ingår inom en produktkategori på en mogen marknad är därmed 
betydligt mer beständiga än på en framväxande marknad. Differentieringen inom en 
produktkategori på en mogen marknad är inte lika stor som på en framväxande sådan, där 
varumärken inom samma produktkategori på en mogen marknad ofta är snarlika varandra 
(Uggla, 2006:295). I detta sammanhang kan det för varumärket vara relevant att lägga kraft 
på att kommunicera i viss mån banala attribut, exempelvis att varumärket har den 
‘krämigaste mjölken’. Denna taktik används oftast för lågengagemangsprodukter för att 
varumärket på bästa sätt skall kunna framstå som unik inför konsumenten (Dahlén & 
Lange, 2009:341-343). 
 
Som tidigare nämnt, under rubriken ’positionering; likhet & typikalitet’, kopierar ofta 
varumärken konkurrenters försök till differentiering. Detta dels för att påvisa tillhörigheten 
till produktkategorin, men även för att inte ge konkurrenten några fördelar på marknaden 
(Dahlén & Lange, 2009:278). 
 
Varumärkesforskaren Andrew Ehrenberg menar att ett och samma varumärke ofta har ett 
differentierat sortiment av olika produkter, men om samma produkt från två olika 
varumärken jämförs, är skillnaden ofta liten, exempelvis inom produktkategorin mjölk. 
Vidare hävdar Ehrenberg att det är av större vikt att bli ett brett och framgångsrikt 
varumärke på marknaden än att särskilja och differentiera sig från konkurrenter (Dahlén & 
Lange, 2009:297). Kompletterande hävdar Dahlén & Lange (2009) att varumärken på en 
mogen marknad inom samma produktkategori ofta är jämlika i sina visuella uttryck. I detta 
sammanhang kan det för varumärket vara relevant att lägga kraft på att kommunicera i viss 
mån banala attribut, exempelvis att varumärket har den ‘krämigaste mjölken’ (Dahlén & 
Lange, 2009:340-342). 

2.1.4	  Differentiering 
En märkesinnehavare bör leverera en fördelaktig upplevelse av en produkt eller tjänst för 
att denna skall särskilja sig från dess konkurrenter. Denna differentiering är ett mervärde 
som skapas av exempelvis visuella attribut. Dessa attribut har varumärkesidentiteten som 
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grundstomme och utgångspunkt för att särskilja sig på marknaden (Uggla, 2006:27). 
Dahlén & Lange (2009) menar att kreativ marknadskommunikation är ett kraftfullt verktyg 
för att differentiera olika varumärken som ingår i samma produktkategori, där kreativ 
marknadskommunikation innebär unika och särskiljande idéer för att marknadsföra en vara 
eller tjänst (Dahlén & Lange, 2009:302). Dahlén & Lange (2009) menar vidare att fokus 
ligger på reklamutformning och effektivitet av denna, vilket handlar om att få konsumenten 
uppmärksammad och varan eller tjänsten, få denne att bearbeta budskapet och i slutskedet 
övertyga konsumenten (Dahlén & Lange, 2009:404-405). 

2.1.4.1	  Produktdifferentiering 
Att försöka särskilja en produkt på dess marknad är vad produktdifferentiering går ut på. 
Alla produkter på en marknad är differentierade på något vis, detta är oundvikligt (Melin, 
1999:71). Melin och Urde har konstruerat en modell som de kallar ‘varumärkespyramiden’, 
(se figur 1:2), vilken ska förklara en varumärkesprodukts konstruktion och funktion på dess 
marknad (Melin, 1999:74-75). Denna modell består av tre komponenter som är 
grundläggande för en märkesprodukt; produkt, varumärke och positionering.  
 

 
 

Figur 1:2 hämtad ur Melin (1999:75) 
 
Konsumenten väljer ofta varumärket relaterat till produkten, och på samma gång utgår 
positionering från produkten och varumärket. I en optimal situation för 
märkesinnehavaren ska alla dessa komponenter vara i samklang med varandra. Med hänsyn 
till den uppenbara konkurrens som är ständigt rådande på marknaden bör 
märkesinnehavaren bygga en stabil grund med dessa komponenter för att uppnå slagkraftig 
och fördelaktig marknadskommunikation (Melin, 1999:74). Dessa tre komponenter 
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relaterar hela tiden till märkesinnehavarens målgrupp och alla budskap till denna bör vara 
attraktiva och väsentliga (Melin, 1999:75).  
 
Utifrån nyss nämnda faktorer är marknadskommunikationens målsättning att väcka 
uppmärksamhet och varumärkeskännedom hos målgruppen för att vinna lojalitet hos 
konsument (Ibid.). Då funktionalitet hos diverse produkter blivit allt mer snarlik har större 
fokus riktats mot kreativa, visuella lösningar, detta för att särskilja produkten och nå ut på 
marknaden. (Mårtenson, 2009:390) 

2.2	  Visuell	  kommunikation 
Visuell kommunikation bedrivs med hjälp av en visuell identitet på ett företag, varumärke eller hos en 
produkt. Följande avsnitt redovisar teorier kring visuell kommunikation samt förpackningens betydelse. 
 
I boken ‘Effektiv Visuell Kommunikation’ (2012) av B. Bergström förklaras att all visuell 
kommunikation har ett budskap som skall förmedlas till konsumenten. Ett företag eller 
varumärke bör alltid tydligt formulera ett budskap de vill förmedla till dess målgrupp. 
Avsikten för varumärket är att göra intryck på mottagaren, inspirera och informera denne 
(Bergström, 2012:34-35). I detta syfte menar Dahlén & Lange (2009) att om den visuella 
kommunikationen förmedlar ett tydligt och kraftfullt budskap till mottagaren kommer 
konsumenten att lägga märke till detta nästan automatiskt, detta relaterat till en människas 
instinkter (Dahlén & Lange, 2009:406). Förutsättningen för att detta budskap skall nå fram 
är att en kanal, exempelvis en förpackning, finns mellan sändare och mottagare, samt att 
sändaren har god kunskap om dess tänkta målgrupp. Inom ett visuellt 
kommunikationsarbete existerar tre stycken visuella element som är viktiga att ta hänsyn 
till; typografering, bildhantering och formgivning. Dess helhet bör vara attraktiv, begriplig 
och inspirerande för att nå fram med varumärkets budskap till konsumenten (Bergström, 
2012:34-35). Det är dessa visuella element som får budskapet att bli unikt och särskilja sig 
från konkurrenter (Dahlén & Lange, 2009:406).  

2.2.1	  Visuell	  identitet 
Ett varumärkes visuella identitet är av stor vikt för att kunna differentiera en produkt och 
locka konsument till köp (Mårtenson, 2009:118). Ett visuellt uttryck på exempelvis en 
förpackning måste, som tidigare nämnt, stämma väl överens med varumärkets identitet. 
Varumärket och dess produkter får en viss karaktär och personlighet genom de visuella 
elementen som används för att presentera varumärkets identitet. Mårtenson beskriver 
följande element som betydande i ett varumärkes visuella identitet (Mårtenson, 2009:119-
120); 
 

Varumärkesnamnet; Varumärkesnamnet klassas som det viktigaste visuella 
elementet. Det är en stark faktor till hur konsumenter uppfattar varumärket 
och vilka associationer som skapas (Ibid.). 
 
Logotypen; En logotyp kan antingen bestå av ett ord, en symbol eller båda 
delarna. Detta element är speciellt viktigt för igenkänning av varumärket, 
konsumenten ska snabbt kunna associera logotyp till varumärke. Logotyp bör 
skapa önskvärda associationer till hur märkesinnehavaren vill att varumärket 
ska uppfattas av konsument (Ibid). Kompletterande nämner O’connor (2010) 
att en logotyp är något som de flesta varumärken utvecklar och förändrar 
under årens gång, det är viktigt att skapa en logotyp som oavsett en 
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fortlöpande förändring behåller vissa utmärkande element som skapar 
igenkänning hos konsumenten (O'Connor, 2010:55) 
 
Förpackningsdesign; En väldesignad förpackning är ett sätt att attrahera 
konsumenten och väcka intresse för produkten och varumärket. Skillnaden 
med en ej väldesignad förpackning och en väldesignad sådan kan vara 
avgörande för om konsumenten uppmärksammar produkten. Genomtänkt 
design på en förpackning ger en stabil grund för en pågående kampanj hos ett 
varumärke (Ibid.). 
 
Slogans; Dessa används för att konkretisera vad varumärket har att erbjuda 
och öka igenkänningen hos konsument. En slogan behöver inte vara 
bestående, denna kan ändras under tid och är ett element som kan framföra 
varumärkets ton bland konkurrenter (Mårtenson, 2009:120). 

 
Det är ofta förpackningens visuella uttryck som konsumenter relaterar till när de tänker på 
ett specifikt varumärke. Detta element har en viktig roll vid inköpstillfället då 
förpackningens design kan påverka konsumenten till att välja varumärket framför 
konkurrenter (Dahlén & Lange, 2009:334). Förpackningen som marknadsföringsverktyg 
samt dess innebörd kommer vi att vidare diskutera nedan. 

2.2.2	  Förpackning 
Grunden till förpackningens utformning var att produkten behövdes skyddas under 
transport och yttre påverkan, förpackningen fick emellertid fler funktionsområden. 
Förutom att förpackningen gjorde det möjligt att förvara, sortera och hålla innehållet 
fräscht så fick förpackningen en mer kommunikativ roll i samhället (Torell et al., 2010:11). 
Förpackningen har till uppgift att sälja varan den innehåller (Arvidsson, 2010:187) och med 
ständigt ökande valmöjligheter av varumärken får förpackningen en större betydelse i 
köpbeslutsprocessen. Förpackningen kan till och med bli den avgörande faktorn i 
köpbeslutsprocessen eftersom den ger övertygande information till konsumenten, detta blir 
en viktig del, speciellt i dagligvaruhandeln där många lågengagemangsprodukter köps på 
impuls. Därför behövs det en yttre påverkan för att få konsumenten att genomföra ett köp 
(Fill, 2005:804–805). 
 
En väl designad förpackning ska kunna få konsumenten att plocka upp förpackningen från 
hyllan och undersöka den, det är i detta tillfälle förpackningen kan övertala konsumenten 
som starkast till köp (Smith, 1998:471). Förpackningen måste även anses funktionell för att 
ses som attraktiv. Denna ska kunna klara av flera uppgifter än att bara kommunicera med 
sin utsida. Formen på förpackningen avgör om den är lätt att till exempel hälla ur, förvara 
och stapla (Smith, 1998:473). 
 
En av de huvudsakliga funktionerna med förpackningsdesign är enligt Ambrose och Harris 
(2011) att hjälpa en konsument till att genomföra ett köp. Detta gör förpackningen genom 
att framhäva positiva attribut som produkten har, något som gör produkten oemotståndlig. 
Färg, bild och olika slags information om produkten används på förpackningen för att 
vinna över konsumenter på sin sida (Ambrose & Harris 2011:116). Meyers och Gerstman 
menar att förpackningen är produkternas kläder och kläderna är till för att presentera 
produkten på ett så attraktivt sätt som möjligt till konsumenten (Meyers & Gerstman 
2005:47). 
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2.2.3	  Visuella	  element 

2.2.3.1	  Färg 
Färg kan ha en symbolisk betydelse, rött förknippas ofta med kärlek men även ilska medan 
blått förknippas med vemod och respekt (Bergstöm, 2012:258). Färg har olika betydelser i 
olika delar av världen och i exempelvis Kina är den vita färgen en symbol för död, medan i 
den västerländska kulturen är svart betingat med död (Feisner, 2006:5). Därmed är det 
viktigt att i utformning av design på en förpackning förstå hur olika färger förknippas med 
olika ting (Klimchuk & Krasovec, 2006:108). Även om svart förknippas med död i 
västerländsk kultur så får färgen en annan innebörd när den hamnar på en förpackning. 
Beroende på sammanhang kan den svarta färgen på en förpackning anses lyxig, pålitlig och 
robust (Klimchuk & Krasovec, 2006:111). Den vita färgen i västerländsk kultur signalerar 
renhet, fräschör, effektivitet, samtida och pålitlig. Detta är en anledning till att ljusa färger 
ofta används på mejeriförpackningar (Meyers & Gerstman, 2005:49) Den vita färgen är 
även dominerade på förpackningar av många medicinska preparat för att den associeras 
med effektivitet (Klimchuk & Krasovec, 2006:112).  
 
Färg användas för att placera specifika idéer om varumärkets produkt i konsumenternas 
medvetande, ett exempel är att varumärken som vill förmedla att deras produkt är fräsch 
använder sig ofta av vitt och de varumärken som vill förmedla styrka använder sig ofta av 
rött (Ambrose & Harris, 2011:107). Ett annat exempel på användning av färg är att i 
livsmedelskategorin kan den gröna färgen ses som en indikator till mat med ett lägre 
fettinnehåll (Klimchuk & Krasovec, 2006:109). Den gröna färgen anses också som en 
indikator till produkter som värnar om miljön, därmed används grönt ofta på 
förpackningar där livsmedel är ekologiskt eller på förpackningar där produkterna är 
miljövänliga (Smith 1998:475). 
 
Färg gör det lättare att identifiera föremål på håll och är ofta det människor uppfattar först 
och ger liv till varumärket (Feisner, 2006:7). De färger som finns på olika förpackningar har 
olika färgvärde för olika konsumenter. Att färgen är viktig beror på att färg har olika 
emotionell laddning för olika människor och även det faktum att färg gör ett snabbare 
intryck hos konsumenten än vad ord eller bildspråk gör. Färgen på förpackningen kan 
avgöra om konsumenten väljer den ena förpackningen över den andra (Singh, 2006:785). 
Signh (2006) menar att ca 62–90 procent av utvärderingen av produkten är baserad på 
enbart själva färgen på förpackningen. Användningen av färg på förpackningar bidrar inte 
bara med en differentiering från sina konkurrenter, den påverkar också sinnesstämningar 
(Singh, 2006:783). 
 
Under årens gång har färgerna i olika produktkategorier blivit det som definierar 
produktkategorin. Med detta menas att en speciell färg är dominerande i en viss 
produktkategori. Ett exempel är pasta, där dominerar den blå färgen på förpackningarna 
och i mejerihyllan dominerar vit, röd och blå (Klimchuk & Krasovec, 2006:112). Färg är 
viktigt för att det blir en del av varumärket och varumärkets uttryck. Vid färgbeslut måste 
det tas hänsyn till vilka färger som används av konkurrenter och tänka över om syftet är att 
passa in eller sticka ut. Färgen är viktig för varumärkeskännedom och det är ofta som 
konsumenterna tar hjälp av färgen när det söker efter produkter. Ett exempel som 
Ambrose & Harris (2011) tar upp är att konsumenter hellre letar efter den röda eller gula 
flaskan istället för att spendera tid efter att leta information genom att läsa på olika 
etiketter. Det är ofta därför som efterföljande varumärken väljer att använda sig utav 
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likande färger som de marknadsledande eftersom de vill ta nytta de etablerade associationer 
som konsumenten har med det varumärket (Ambrose & Harris, 2011:106). 

2.2.3.2	  Form 
Färg ligger som nummer ett i den länge accepterade hierarkin i förpackningsdesign, form är 
placerad på andra plats som följs av förpackningens grafik och till sist text. Vissa 
varumärkesexperter menar att formen inom kort kommer att flyttas upp till och dela första 
platsen med färg (www.packworld.com, 2008). Förutom att formen på en förpackning kan 
anses praktisk när det kommer till användarvänlighet kan det vara just formen som gör en 
förpackning distinkt (Smith, 1998:472). Formen på förpackningen kan hjälpa till att 
förmedla den berättelse som varumärket vill kommunicera till sina konsumenter. 
Förpackningsutformningen harmonierar ofta med varumärkets identitet, till exempel 
signalerar kurvor sensualitet medan raka linjer ger intryck av modernitet (Ambrose & 
Harris, 2011:140). 

Även formen har olika effekt på människor, precis som färg. Tilldragande färger lockar 
konsumenten att närma sig varan, men det är formen som förmedlar varumärkets 
berättelse (www.packworld.com, 2008). En undersökning som Pilditch utförde år 1973 
visade att barn reagerade mer på färg medan vuxna, speciellt män, reagerade mer på själva 
formen på förpackningen (Smith, 1998:472-473). Pilditch (1973) menade att kantiga former 
ger ett prydligt och rent intryck medan runda former ger intryck av säkerhet och 
generositet. Förpackningar kan gynnas av formen och skapa ett större produktvärde. Även 
storlek har inflytande på konsumenterna då stora förpackningar i vissa fall anses som 
generösa och av bättre kvalitet (Smith, 1998:473). Dåligt utformade förpackningar kan göra 
så att konsumenten väljer att pröva en annan produkt medan innovativa förpackningar kan 
ge fördelar mot konkurrenter (Kotler et al., 2008:226) 

2.2.3.3	  Bild 
Bra grafisk design kan skapa en stämning eller livsstilssträvan hos konsumenten (Smith 
1998:479). Användandet av bild eller illustrationer på förpackningar kan ge ett starkt 
visuellt intryck om det görs på ett effektivt sätt. Bilder kan öka intresset från konsumenten 
och eftersom konsumenter läser av en bild innan de läser en text fångar bilden 
uppmärksamheten snabbare hos konsumenten. Bilder har även olika innebörd beroende på 
vart i världen konsumenten är bosatt. Det finns kulturella skillnader även i bild som i färg, 
som tidigare nämnt (Klimchuk & Krasovec, 2006:119). En bild kan förmedla mycket, inte 
bara ge en uppfattning om hur produkten kan se ut eller hur produkten kan användas, en 
bild kan även förmedla känslor vilket i sin tur skapar en visuell varumärkesidentitet 
(Ambrose & Harris, 2011:150). 
 
Med hjälp av bildspråket kan förpackningen göra så att konsumenter snabbt känner igen ett 
koncept eller så kan de vara komplexa eller underliggande. Vid ett mer komplicerad 
tillvägagångssätt tar det längre tid för konsumenten att till fullo förstå budskap. Bildspråk 
används som en målsättning för konsumenten, bildspråket förmedlar en känsla av ambition 
eller för att visa detaljer och kvalitet av en produkt (Ambrose & Harris, 2011:148). Genom 
visuell kommunikation kan till exempel bilder förmedla sensoriska upplevelser som får 
konsumenten att uppleva vad produkten kan tänkas dofta, vad produkten har för smak och 
om den till exempel är het eller mild. Bildspråket är dock beroende av hur varumärkets 
personlighet och specifika produktattribut ska kommuniceras på ett lämpligt och direkt sätt 
till konsumenten genom förpackningsdesign (Klimchuk & Krasovec, 2006:120).   
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2.2.3.4	  Symboler 
Genom symboler på förpackningarna kan en produkt eller ett koncept utmärkas. Symboler 
fungerar som ett visuellt kännetecken, eftersom konsumenterna ser och tolkar symbolerna 
efter de kulturella normer som finns i samhället. Utan att reflektera över det så omges 
konsumenterna varje dag av olika slags symboler som de uppfattar och tolkar. I olika typer 
av detaljhandel upplever människor ett gemensamt visuellt formspråk på grund av att 
symbolerna har förmedlats genom produkterna på samma slags sätt under en längre 
tidsperiod. Konsumenterna har därför lärt sig att tolka vissa symboler på produkter på ett 
visst sätt. På grund av detta associerar konsumenter en ko med mjölk och ett äpple med 
frukt. Designern använder sig utav dessa symboler för att konsumenten snabbt ska kunna 
känna igen olika produkter och vilken slags kvalité denna har (Ambrose & Harris, 2011:98). 
Symboler får olika innebörd beroende på i vilket sammanhang de placeras i. En bild på en 
ko får en mening när den placeras på en förpackning inom livsmedelskategorin och en 
annan om den är placerad i en möbelaffärsmiljö. Ju mer abstrakt den bild varumärket 
sänder ut av sig själva är desto svagare blir länken mellan konsumentens igenkännande till 
symbolen, och till slut når den en punkt då sambandet är förlorat helt och hållet. Det finns 
en balans mellan att skapa något intressant men ändå enkelt som är lätt att tolka för 
konsumenten (Ambrose & Harris, 2011:100). 

2.2.3.5	  Typografi 
Typografi används för att lyfta fram och förtydliga ett budskap som ska kommunicera till 
flera olika konsumenter på ett eller annat sätt (Koblanck, 1997:100). Typografi behandlas 
ofta som en bild, när typografi blir manipulerad och omarbetad då skapas en grafisk effekt 
(Ambrose & Harris, 2011:148). Typografi är basen till den informativa kommunikationen, 
den kommunikation som ska förmedla information om produkten till konsumenten. Det 
kan vara varumärkesnamnet, vem som har tillverkat produkten, när produkten har blivit 
tillverkad, ingredienser osv. Vikten av tydlighet i en text är en viktig, avgörande faktor i 
framgången för förpackningen när den kommer i kontakt med en konsument. Det gäller att 
fundera över hur läsvänlig texten är på förpackningen och förhålla sig till hur lång tid det 
tar att läsa den. Storlek, form och stil på typsnitt påverkar läsbarheten (Klimchuk & 
Krasovec, 2006:120). Dålig informativ kommunikation leder till en frustrerad konsument 
vilket i sin tur leder till att konsumenten söker sig till ett annat varumärke (Ambrose & 
Harris, 2011:158). Olika typsnitt förmedlar även olika saker med deras utseende, de har en 
personlighet. Förutom att de förmedlar i ord kan typsnitt beroende på deras utformning 
förmedla elegans, genuinitet, barnslighet osv. Ett typsnitt kan hjälpa till med att sätta 
personlig prägel åt ett varumärkes budskap (Ibid.). 
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3.	  METOD 

I detta kapitel redogörs de metoder som användes för att genomföra studien. Även urval, tillvägagångssätt 
och metodproblem redovisas. Studiens reliabilitet och validitetdiskussion avslutar detta metodkapitel. 

3.1	  Forskningsansats 
Eftersom denna kvalitativa studie tar ansats från redan existerande teorier som är 
accepterade inom samhällsvetenskapen så är ett induktivt synsätt studiens utgångspunkt 
(Backman, 2008:54). De teorier som är relevanta och applicerbara på studien blir dess 
utgångspunkt och jämförs sedan med insamlad empiri (Esaiasson et. al., 2009:129). 
Eftersom interaktionen med empirin är stor och datainsamling i form av teori kan ses som 
hypotesgenererande snarare än att studien är hypotesprövande får studien ett induktivt 
synsätt (Backman, 2008:54). Teorin hänvisar återkommande till att design bör vara 
differentierad och unik, vilket vi i denna kvalitativa studie vill pröva mot verkligheten. 

3.2	  Kvalitativ	  ansats 
Vår ansats till denna studie är kvalitativ vilket härleds från vår studies syfte; ”Att öka 
förståelsen för hur tre stycken svenska varumärken inom produktkategorin mjölk 
kommunicerar visuellt för att differentiera sig på marknaden genom visuella attribut på 
deras respektive mjölkförpackningar”. En kvalitativ ansats har valts i strävan efter en 
insiktsfull kontext till resultatet (Sohlberg, 2002:88). Då vi vill skapa oss en djupare 
förståelse för hur varje enskilt varumärke och tillhörande designbyrå arbetar med denna 
positionering, samt hur konsumenter uppfattar dessa mjölkförpackningar, har vi valt att 
angripa vårt syfte genom kvalitativ metod. Vi vill nå både en djupare förståelse och finna 
åsikter kring visuell differentiering av mjölkförpackningar på en mogen marknad. Studien 
använder sig av ett hermeneutiskt förhållningssätt som relaterar till relationen mellan delen 
och helheten, vilket i sin tur genererar ett resultat av ökad förståelse för ämnet. Tolkningen 
växer fram mellan till exempel individens förståelse och mötet med nya erfarenheter, detta 
leder till en ny förståelse som blir en förförståelse till senare tolkningsansatser (Esaiasson 
et. al., 2009:252). 

3.3	  Metodval	  &	  Urval 
Vi gjorde en kvalitativ studie med ett strategiskt urval av medverkande aktörer (Esaiasson 
et al. 2007:292). Detta urval gjordes i två steg; först valdes passande analysenheter ut, vilket 
i vårt fall blev varumärken som hade mjölk som en produktkategori, designbyråer som 
arbetar med mjölkförpackningens visuella uttryck samt konsumenter som konsumerar 
produkten. Därefter valdes respondenter ut hos vardera analysenhet med relevanta 
kunskapskällor och kriterier för studien (Esaiasson et al., 2009:391). Vi bestämde vi oss för 
att genomföra samtalsintervjuer med tre stycken varumärken och deras tillhörande 
designbyråer. Vi behövde även tala med konsumenter för att få en insikt i hur dessa 
uppfattar den visuella kommunikationen på mjölkförpackningarna. Därmed anordnade vi 
tre stycken fokusgrupper för att undersöka detta. Valet av metoderna samtalsintervju och 
fokusgrupp samt urval till dessa diskuteras nedan. 



 
 
Elin Jansson & Anna Stensdotter 
_____________________________________________________________________ 
 
 

 16 

3.4	  Datainsamling 
Datainsamlingen till denna studie består av data som samlats in genom studiens empiri och 
tidigare forskning inom det valda ämnesområdet. Teorierna är hämtad från godkända, 
skriftliga källor och empiri utvanns via samtalsintervjuer och fokusgrupper med 
respondenter (Yin, 2006:109). 

3.5	  Metodval	  för	  samtalsintervju 
Vi valde att genomföra samtalsintervjuer både hos varumärkena och på designbyråerna. 
Valet av samtalsintervjuer grundar sig på det faktum att en samtalsintervju hjälper oss att 
synliggöra en kontextur, olika anledningar och faktorer som uppkommer i undersökningen 
formar därmed vårt resultat (Esaiasson et. al., 2009:284). Då vi ville skapa oss en 
helhetsbild av hur varumärkena strategiskt väljer att arbeta med visuell kommunikation av 
sina mjölkförpackningar samt hur varumärkets identitet avspeglar sig i denna, var det för 
oss viktigt att intervjua respondenter både hos varumärkena och designbyråerna. Det finns 
olika strukturer vid val av hur en samtalsintervju ska vara uppbyggd. Ett semistrukturerat 
tillvägagångssätt valdes eftersom studien hade specifika ämnen som skulle behandlas, detta 
gav möjligheten för respondenten att utveckla sina svar och tala mer utförligt om de ämnen 
som intervjun berörde (Denscombe, 2009:235). Personliga intervjuer var att föredra då vi i 
ett tidigt skede satte upp kriterier för de personer som sedan valdes till respondenter. 
Urvalet till dessa diskuteras nedan.  

3.5.1	  Urval	  av	  respondenter	  till	  samtalsintervju	  

Val av varumärken grundade sig på att studien undersöker mjölkförpackningars visuella 
uttryck. Urvalet av varumärkena grundades på det faktum att de har produktkategorin 
mjölk i deras sortiment. Efterforskning gjordes kring vilka mejeriföretag och varumärken 
med produktkategorin mjölk som existerar i Sverige. Det är svårt att uttala sig om det 
exakta antalet mejerier och varumärken som säljer produkten mjölk inom Sveriges gränser. 
De största mejeriföretagen i landet som producerar mjölk är ca sju stycken till antalet enligt 
Svensk Dagligvaruhandel (www.svenskdagligvaruhandel.se), med reservation för att det 
existerar fler med mindre distribution. Dessutom är det svårt att uttala sig kring vilket 
mejeri som levererar mjölk till vilket varumärke, såsom ICA, Coop, etc. Vi utgick från 
Svensk Dagligvaruhandels information kring existerande mejeriföretag. Ett flertal av dessa 
kontaktades via telefon och via mail. De som ej svarade vid första tillfället kontaktades 
ytterligare en gång per telefon och via mail, sedan gjordes ytterligare ett initiativ till kontakt 
för att försäkra oss om att företagen som varken svarat ’ja’ eller ’nej’ på vår förfrågan hade 
blivit nådda av våra meddelanden. Två av dessa ville delta i vår studie; Arla och 
Norrmejerier. Då vi gärna ville ha med ytterligare en analysenhet till vår studie valde vi att 
kontakta ICA, Coop och Garant (Axfood) som har ett brett sortiment i dagligvaruhandeln 
där mjölk existerar som en utav dessa produktkategorier.	  

Efter återkoppling från företagen valdes slutligen tre stycken marknadsledande varumärken 
till analysenheter; Arla, Garant (Axfood) och Norrmejerier. Dessa varumärken valdes ut för 
att bidra med relevant information och åsikter kring visuell kommunikation på deras 
mjölkförpackningar, samt hur varumärkesidentitet avspeglas på respektive förpackning. För 
att utvinna information om det visuella kommunikationsarbetet av mjölkförpackningarna 
kontaktades de designbyråer som samarbetar med varumärkena. Byråerna besitter 
djupgående kunskap om den visuella kommunikation som applicerats på förpackningarna, 
så som färg och det grafiska formspråket. Då vi ansåg oss vara tillräckligt bekanta och 
inlästa på det ämne vi ville undersöka visste vi i förväg vilka kännetecken respondenterna 
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skulle besitta. Respondenter har handplockats på samtliga företag genom ett subjektivt 
urval just för att vi ville säkerställa att respondenterna uppnådde de kriterier vi sökte 
(Denscombe, 2009:37). Hos utvalda varumärken ville vi komma i kontakt med varumärkes- 
eller produktansvariga personer som hade kunskap om varumärkesidentitet, 
varumärkesstrategi, frågor kring mjölkförpackningen, etc. Lämplig person som hade 
kunskap inom dessa områden efterfrågades då vi kontaktade varumärkena. Hos Arla valdes 
Niklas Larsson, varumärkesansvarig ut till respondent, hos Garant (Axfood) valdes 
marknadschef, Ulf Renée och på Norrmejerier utsågs Hanna Widding som är 
produktansvarig för mjölken. Samtliga respondenter besatt relevant kunskap inom nyss 
nämnda områden. Respondenter på vardera byrå föll sig naturligt då en given person hade 
ansvar för arbetet med den visuella kommunikationen av varumärkets mjölkförpackning. 
Respondent på designbyrån BAS blev Martin Gylje som arbetar som Senior Art Director 
och på Krux blev det Annelie Jönsson, Designer och Varumärkesstrateg. Dessvärre 
lyckades vi aldrig få kontakt med designbyrån, Identity Works som designar Arlas 
mjölkförpackningar, detta förklaras vidare under rubriken, ’Bortfall’. För att tydliggöra 
samarbetet mellan varumärket och byrå, se figur 2:1. 
 

 
 
Figur 2:1 visar vilket varumärke som samarbetar med vilken byrå. Därmed redovisas empiri och analys 
på dessa grunder; varumärke med tillhörande byrå redovisas under samma rubrik. Den visar även Identity 
Works bortfall.  

3.5.2	  Utförande	  av	  samtalsintervju	  

En intervjuguide har utarbetats utifrån syfte och teorikapitel (se bilaga 4-5). Eftersom målet 
med samtalsintervjuerna var att få detaljrika och utförliga svar byggde denna datainsamling 
på en semistrukturerad samtalsintervju (Denscombe, 2009:235). Esaiasson et al. (2009) 
rekommenderar att strukturera intervjuguiden på följande vis; uppvärmningsfrågor, 
tematiska frågor, utrymme för uppföljningsfrågor samt avslutande frågor (Esaiasson et al., 
2009:298). Samtliga intervjuer började med en presentation av oss själva, vi berättade om 
syftet med undersökningen samt varför vi valt att göra en studie inom det valda ämnet. Vi 
använde initialt uppvärmningsfrågor i våra intervjuer för att öppna upp för samtal. Med 
dessa frågor menar vi att det är frågor som respondenten inte behövde tänka ut något 
speciellt svar till, exempelvis personuppgifter (Ibid.). Vi har valt att tillägga 
introduktionsfrågor innan de tematiska frågorna dels för att göra respondenten bekväm 
men även för att få denna mer införstådd i vad intervjun ska komma att handla om. Vidare 

BASBAS KruxIdentity 
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Arla Garant
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härleddes de tematiska frågorna från utvalda teorier, formulerat syfte och frågeställningar, 
som även var de viktigaste frågorna i intervjun (Ibid.). Vi lämnade utrymme för 
uppföljningsfrågor då dessa kunde utnyttjas om oklarheter fanns i svar vi fått från 
respondenten på tidigare ställda frågor (Esaiassion et al., 2009:299). Avslutande frågor 
ställdes till sist för att avrunda intervjun och ta reda på om respondenten hade någonting 
ytterligare att tillägga. Samma mall av intervjuguide användes vid samtliga samtalsintervjuer, 
dock ställdes inte samma frågor till varumärkena som till byråerna. Detta för att vi ville 
utvinna olika slags information från de olika aktörerna (se bilaga 4-5). 
 
Både bandinspelning och anteckningar utfördes under intervjun för att i efterhand kunna 
säkerställa att vi uppfattat korrekt information, samt öka studiens tillförlitlighet (Esaiasson 
et al. 2009:302). Vi frågade respondenten om lov om ljudupptagning och förmedlade att 
inspelningen skulle behandlas om till text, samt endast användas som hjälpmedel för vår 
egen del (Denscombe, 2009:255). Samtliga intervjuer transkriberades omgående. 
Respondenterna informerades om hur lång tid intervjun skulle ta så att de var beredda på 
att avsätta en viss tid. (Denscombe, 2009:253). Varje intervju tog ca 30 – 60 minuter vilket 
vi hade förutsatt sedan innan. De personliga intervjuerna utfördes på samtliga 
respondenters arbetsplats i en ostörd miljö, detta för att få respondenten att känna sig 
bekväm vid intervjutillfället (Esaiasson, 2009:302). Tre av två intervjuer utfördes via ett 
personligt möte med respondenten, medan två intervjuer utfördes via telefon. Två 
respondenter intervjuades via telefon då möjligheten att besöka dessa ej var genomförbart 
(se rubrik; Metodproblem). Initialt hade vi tänkt göra personliga intervjuer med samtliga 
respondenter men valde att minska risken för bortfall och omvandla datainsamling gällande 
dessa två aktörer till telefonintervjuer (Esaiassion, 2009:212). Samma intervjuguide 
användes till telefonintervjuerna och gick till på samma vis som de personliga intervjuerna, 
förutom att personen inte befann sig på plats. 

3.6	  Metodval	  av	  fokusgrupper 
Då vi även ville ta reda på konsumenters uppfattning och åsikter kring den visuella 
differentieringen av varumärkenas mjölkförpackningar blev fokusgrupper ett bra redskap 
för att nå ett resultat. I detta avseende ville vi därmed skapa grupper för samtal vilket 
öppnade upp för en dynamisk diskussion som gav oss en bild av deltagarnas åsikter 
(Esaiasson et al., 2009:362). 
 
Relaterat till detta skapar fokusgrupper en social interaktion bland deltagarna och påvisar 
deras gemensamma tankar kring ett visst fenomen (Esaiasson et al., 2009:362). Deltagarna i 
fokusgruppen ger inte bara upphov till vad de tänker utan också varför de tänker som de 
gör (Denscombe, 2009:238). Till fokusgrupperna valdes respondenter framför informanter, 
detta för att vi ville utvinna information om personliga åsikter kring fenomenet och inte 
faktabaserad kunskap (Denscombe, 2009:236). 

3.6.1	  Urval	  av	  respondenter	  till	  fokusgrupper 
Genom ett subjektivt urval handplockades deltagare ut till de olika fokusgrupperna. Ett 
subjektivt urval definieras av att forskaren väljer ut deltagare genom personliga 
kännetecken och kriterier som är relevanta för forskningen (Denscombe, 2009:238). För att 
kunna medverka skulle deltagarna vara bekanta med produktkategorin mjölk (ej 
laktosintoleranta konsumenter) och även konsumera varan regelbundet i vardagen. Tre 
fokusgrupper bör utformas för varje aspekt forskaren vill undersöka med minst fyra 
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respondenter i varje grupp (Esaiasson et al., 2009:366). Detta tog vi hänsyn till i 
undersökning och utformade våra fokusgrupper enligt dessa rekommendationer. 
Tolv respondenter utsågs där 50 % var kvinnor och 50 % män, dessa var i åldrarna 18-54 
år. Deltagarna delades in i tre fokusgrupper med fyra deltagare i vardera grupp. Vi hade 
tidsutrymme inräknat för att utföra ytterligare fokusgrupper om teoretisk mättnad ej 
uppnåddes (Esaiasson et al, 2009:294). Dock behövdes denna åtgärd inte utnyttjas då vi 
ansåg att vissa svar var återkommande och ett mönster bildades i de svar som uppgavs, så 
kallad teoretisk mättnad.  

3.6.2	  Utförande	  av	  fokusgrupper 
Då en fokusgruppsintervju behandlar färre teman än en samtalsintervju planerade vi en 
intervjuguide med hänsyn till detta faktum (Esaiasson et al., 2009:368). I genomförandet av 
fokusgrupperna ville vi ha svar på tydligt formulerade frågor kring ämnet, därför valdes ett 
strukturerat tillvägagångsätt när vi utformade intervjuguiden (Wibeck, 2010:73). Vi 
formulerade dock frågor som var mer öppna i sin framtoning än i en samtalsintervju, detta 
för att vi som moderatorer ej ville styra fokusgruppen i deras diskussion. En intervjuguide 
med viktiga teman och frågeställningar sammanställdes, innehållandes öppningsfrågor, 
introduktionsfrågor, övergångsfrågor, nyckelfrågor och avslutande frågor (Kreuger & 
Casey, 2000:38-41). 
 
Innan diskussionen inleddes talade vi om vilka vi var och berättade även vad en 
fokusgrupp går ut på. Vi bad om att få banda diskussionen och för att inte göra 
respondenterna nervösa över ljudupptagningen försäkrade vi dem om att inspelningen 
endast var för våra egna öron och att materialet inte skulle redovisas (Denscome, 
2009:259). Fältanteckningar genomfördes för att ge information om själva kontexten 
gällande klimatet och atmosfären under intervjun (Denscome, 2009:258). 
 
Öppningsfrågor ställdes för att uppmuntra deltagarna till att bekanta sig med varandra och 
känna sig mer avslappnade inför situationen. Därefter ställdes introduktionsfrågor för att 
presentera det ämne som kommande frågor skulle komma att handla om (Denscome, 
2009:73). Övergångsfrågorna användes för att leda in deltagarna på ett djupare plan av det 
ämne vi ville undersöka i denna gruppintervju (Denscome, 2009:74). Därefter ställdes 
nyckelfrågorna som var huvudfrågor kring ämnet. Nyckelfrågorna ska rekommendationsvis 
vara cirka två till fem stycken och den största fokus ska ligga på dessa, vilket vi tog hänsyn 
till (se bilaga 6). När alla nyckelfrågor hade berörts övergick diskussionen till de avslutande 
frågorna. Respondenterna fick här möjlighet att reflektera över vad som hade sagts i 
diskussionen och om de hade något att tillägga (Ibid.). Transkribering och sammanställning 
av anteckningar gjordes så fort som möjligt efter samtliga fokusgrupper, detta för att 
underlätta för oss själva då vi fortfarande hade diskussionen färskt i minnet. 
 
Eftersom omgivningen påverkar gruppdynamiken genomfördes alla fokusgrupper i samma 
slags miljö, i ett grupprum fritt från störande moment med hänsyn till att fokus skulle ligga 
på diskussionen, respondenterna och förpackningarna (Esaiasson et al., 2009:367). 
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3.7	  Metodproblem	  
Ett övergripande problem vi stötte på under studiens gång var att ett flertal av 
respondenterna vid återupprepade tillfällen diskuterade förpackningens funktion, speciellt 
Arlas skruvkork. Både under öppnings-, introduktions- och avslutande frågor framkom 
svar från fokusgrupperna som röde en förpacknings funktion. Vi har egentligen avgränsat 
oss till att inte fokusera på funktion. Däremot faller detta ofta in under området 
förpackning och form, därför ansåg vi att vi inte kunde utesluta det helt i resultatet då det 
nämns i teorin och även respondenter diskuterar detta. På grund av att fokusgrupperna till 
stor del verkade se funktion som den viktigaste faktorn till inköp, överordnat den visuella 
kommunikationen när de väljer förpackningar, valde vi att redovisa detta i resultatet.  
 
Denscombe (2009) menar att intervjuaren bör ha en neutral och formell framtoning under 
intervjutillfället och undvika involvering av personliga uttryck allt för mycket. Vi som 
intervjuare har därför försökt att i största möjliga mån hålla oss neutrala under 
intervjusituationen för att undvika påverkan gentemot respondenten, dock är detta svårt att 
undvika helt och hållet (Denscombe, 2009:246). Vårt mål var att genomföra 
samtalsintervjuer med samtliga respondenter, men eftersom två av dessa befann sig på ett 
allt för långt avstånd med ett pressat tidsschema hade vi ej möjlighet att transportera oss 
dit. Vi kompletterade därför samtalsintervjuerna med två stycken telefonintervjuer, detta 
eftersom vi ej ville gå miste om viktig information och åsikter. 
 
Under dessa två telefonintervjuer genomfördes ljudupptagning och fältanteckningar. När 
samtalen skulle transkriberas var det ibland svårt att höra vad som sades eftersom 
respondent och intervjuare råkade tala på samma gång. Även raspande ljud från 
inspelningen gjorde det ibland svårt att uppfatta vissa ord. En bedömning gjordes och vi 
bestämde oss för att tolka vissa ord som var svåra att uppfatta (Denscombe, 2009:261). 
Dessa två ljudinspelningar bearbetades därför av oss båda för att minska risken för 
misstolkningar. Då någon deltagare i fokusgruppen blev avbruten i en mening blev det 
svårt att urskilja vem som sa vad, likaså om deltagarna pratade i mun på varandra. Svaren 
från deltagarna har i vissa fall bearbetats och förtydligats, detta för att underlätta och göra 
den färdiga texten begriplig för läsaren (Denscombe, 2009:262). 
 
Ett problem som uppstod vid fokusgruppsintervjuerna var det faktum att Norrmejerier 
använder en annan ordning av färgkod på sina mjölkförpackningar än vad deltagarna i 
fokusgrupperna var vana vid. Norrmejeriers mellanmjölk har en röd färgkod och deras 
helmjölk har en grön färgkod, vilket är tvärtemot hur exempelvis Arla och Garant använder 
sina färgkoder. Då vi förstått att varumärkenas färgkodning av mjölkförpackningar har ett 
traditionellt och geografiskt ursprung, informerades deltagarna om detta före intervjun, 
detta för att minska diskussion kring det som ej var relevant för vårt resultat. 
Ytterligare ett problem som hade kunnat undvikas var att vi ej hade de befintliga 
förpackningarna på plats under utförandet av fokusgrupperna eftersom Norrmejeriers 
förpackningar ej gick att få tag i inom vårt geografiska område. Därmed bestämde vi att 
utesluta samtliga förpackningar i fysisk form på plats under intervjuerna. Detta eftersom 
det skulle kunna påverka hur respondenterna ur fokusgrupperna svarade på de frågor som 
ställdes. Dock försökte vi skapa så bra förutsättningar som möjligt med hjälp av en 
projektor som visade klara och tydliga bilder på samtliga mjölkförpackningar.  
 
Problem vid transkribering kan vara svårigheter med att skriva ned betoningar på ord som 
respondenten uttrycker, en viss del av innebörden kan då gå förlorad. Konstpauser och 
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längre, tysta stunder transkriberades för att minska risken för att tolkning av empirin endast 
bestod av respondentens uttryckta ord (Denscombe, 2009:261).    
 
De olika teoriområdena länkas ofta samman så som till exempel positionering och 
differentiering därför slogs de rubrikerna ihop under både resultat- och empirikapitlet för 
fokusgrupper eftersom svaren var så pass tunna på varje enskild del. Även visuell identitet 
och visuella element slogs ihop av samma anledning, tillhörande svar från fokusgrupperna. 
I slutsatsen kommer resultaten att redovisas löpande på grund av att mycket utav 
slutsatserna vävs ihop och svarar på samma slags frågor.  

3.8	  Bortfall 
Denscombe (2009) menar att oväntade händelser under studiens gång bör redovisas, 
exempelvis bortfall, då detta kan påverka resultatet (Denscombe, 2009:418). 
Identity Works som är Arlas designbyrå har kontaktats vid ett flertal tillfällen utan 
återkoppling. Då denna analysenhet hade med Arlas guidning, ansvar för de visuella 
uttrycken på Arlas mjölkförpackningar hade vi gärna tagit del av denna information. 
Dessvärre påverkar antagligen detta helhetsbilden av Arlas mjölkförpackning i denna studie 
och bilden av dess visuella kommunikation, vilket vi därför måste räkna som ett bortfall. 
Hur detta har påverkat vår studie diskuteras vidare under rubriken; slutdiskussion.  

3.9	  Validitet 
Esaiasson (2009) definierar validitet på följande vis; “att vi mäter det vi påstår att vi mäter” 
(Esaiasson et al. 2009:63). Vi har utgått från vår problemformulering samt frågeställningar i 
arbetet med att formulera begripliga intervjufrågor (se bilaga 4-6). Problemformuleringen 
grundar sig på teori och tidigare godkänd forskning (Ibid). Med hänsyn till att vi utfört en 
kvalitativ studie inom det valda ämnet har vi med alla medel försökt att säkra den interna 
validiteten. Vi har därför noggrant granskat tidigare forskning och litteratur för att kunna 
jämföra denna med insamlad empiri, detta genom datainsamling via samtalsintervjuer och 
fokusgrupper av subjektivt utvalda aktörer. Den externa validiteten kan ifrågasättas då det 
finns svårigheter i att kunna generalisera resultatet på en större population eller till liknande 
sammanhang (Esaiasson et al. 2009:64). Dock bör tilläggas att vi inte hade intentionen att 
kunna generalisera resultatet med denna studie. 

3.10	  Reliabilitet 
En studie utförs genom noggranna mätningar via instrument där studien ska kunna 
upprepas med samma redskap för att uppnå samma resultat (Denscombe, 2009:424) 
Under vår studie har vi hela tiden varit noggranna i våra undersökningar. Vi har bland 
annat formulerat intervjufrågor efter en intervjuguide som Esaiasson et al. (2009) 
rekommenderar (Esaiasson et al., 2009:298). Tillförlitligheten för studien ökar på så vis då 
vi med säkerhet vet att den insamlade empirin grundar sig på enhetliga intervjufrågor. 
Denna mall utformades på följande vis för samtalsinterjuverna; uppvärmningsfrågor, 
tematiska frågor, utrymme för uppföljningsfrågor samt avslutande frågor (Esaiasson et al. 
2009:298). Dock valde vi att tillägga introduktionsfrågor innan de tematiska frågorna för att 
göra respondenten bekväm och införstådd på vad intervjun skulle komma att handla om. 
På liknande vis utformade vi en intervjuguide för fokusgrupperna innehållandes 
öppningsfrågor, introduktionsfrågor, övergångsfrågor, nyckelfrågor och avslutande frågor 
(Kreuger & Casey, 2000:38-41). Båda intervjuguider har utgått ifrån vårt teorikapitel för att 
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svara till studiens syfte. Samtliga respondenter på Arla, Garant och Norrmejerier har fått 
samma frågor under intervjuerna (se bilaga 4). Intervjufrågorna till designbyråerna, BAS 
och Krux var samma sinsemellan men skiljde sig från frågorna som varumärkena fick (se 
bilaga 5). Den utvalda grupp av respondenter har även de fått enhetliga frågor som 
utformades till fokusgrupperna (se bilaga 6). Ljudupptagning och fältanteckningar har 
genomförts vid varje intervjutillfälle för att försäkra oss om att korrekt information sedan 
presenterats i vårt resultat. Dessa har sedan transkriberats omgående efter varje utförd 
intervju. 
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4.	  EMPIRISK	  BAKGRUND	  
Detta kapitel inleds med en kort presentation av de varumärken och tillhörande respondenter som deltagit i 
studien. 

4.1	  Arla	  
I början hette Arla, ‘Mjölkcentralen’. 1927 registrerades ‘Mjölkcentralen’ som företagsnamn 
och 1949 registrerades MC-kossan som varumärke under årens gång har kossan ändrat sitt 
utseende. ‘Mjölkbolaget’ hade också en liten mängd egna butiker, men mjölkhandeln 
förekom huvudsakligen via mindre återförsäljare, näringsställen och bagerier samt genom 
åtagande av leveranser. År 1975 antogs namnet Arla på de gemensamma mjölkföreningar 
som fanns runt om i Sverige, ett namn som förenade det nya med det gamla. Anledningen 
till att namnet blev Arla var del att Arla-Mjölk och Arla-Glass var välkända varumärken och 
begrepp i Göteborg fram till 1964. Dessutom hade namnet Arla även använts i Stockholm. 

I början av 1990-talet startade Arla se över sin design för färskvaror. Anledningen var den 
nya konkurrenssituation som hade tillkommit efter avregleringen av den svenska 
mejerimarknaden. Arlas marknadsavdelning förstod att den grafiska dekoren på 
förpackningarna skulle bli allt viktigare i arbetet med att marknadsföra varumärket. I 
samband med fusionen år 2000 med danska MD Foods, blev det nya företagsnamnet Arla 
Foods och därmed försvann Arla kon som företagslogotyp, Arla kon ersattes av en grön 
oval med en smörblomma. Arla finns från delar av Skåne upp till delar av Södra Norrland, 
där ligger de på en marknadsandel på ca 55 %. Målgruppen är barnfamiljer (www.arla.se, 
2013). 

4.2	  Axfood/Garant	  
Bildandet av D&D Dagligvaror skedde 1999 och det är där Axfood har sina rötter. Tanken 
bakom denna sammanslagning av D-gruppen och Dagab som blev D&D var att skapa ett 
nytt konsumentorienterat dagligvarubolag. Axfood bildades år 2000 genom samgående av 
Hemköp, D&D Dagligvaror samt förvärv av Spar Inn Snabbgross, Spar Sverige och Spar 
Finland. Garant registrerades hos Axfood AB och lanseras som det egna varumärket med 
med ekologiska varor hos Axfood AB år 2008. Garant lanseras 2009 som det lyhörda 
varumärket och samlar in synpunkter, idéer och åsikter genom olika medier så som webb 
och sociala medier. De lanserar även rättvisemärkta egna märkesvaror under namnet 
Aware. 

Axfood går med i klimatnätverket Hagainitiativet som första dagligvarubolag. Insamlingen 
till Rädda Barnen engagerar både kunder och medarbetare, 2012 samlas över fyra miljoner 
kronor in. Axfood finns i butiker så som Willys, Hemköp och Tempo. Axfood påpekar att 
de inte har någon exakt målgrupp, de tittar snarare på livsstilsperspektivet. I 
livsmedelshandeln är barnfamiljer den viktigaste. Axfood påpekar att de har fans av Garant 
och det är dem som tycker att deras design är snygg och att kvalitén samt priset är bra. Det 
påpekas att denna grupp ofta är kvinnor i åldern 18-40 år (www.axfood.se, 2013). 

4.3	  Norrmejerier	  
Norrmejerier sträcker sig långt tillbaka i det gamla bondesamhället men år 1971 bildades 
Norrmejerier Ekonomisk Förening genom en sammanslagning av Västerbottens södra 
mejeriförening, Skellefteortens mejeriförening samt Västerbottensläns mejeriförbund. 
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År 1991 skedde en sammanslagning mellan Norrmejerier i Västerbotten och 
Norrbottensläns producentförening (NLP). I dag är Norrmejerier Sveriges nordligaste 
mejeriförening och de ägs av mjölkbönder i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland. 

Norrmejerier befinner sig på en lokal marknad för de som bor i Norrbotten, Västerbotten 
och norr om Härnösand samt delar av Västernorrland. Målgruppen är familjer med eller 
utan barn i en ålder av ca 20 - 40 år (www.norrmejerier.se, 2013) 

4.4	  Respondenter	  ur	  samtalsintervjuer 
Personer som har intervjuats i samband med studien är; 

Niklas Larsson, marknadsansvarig för mjölk på Arla. 
Har ansvarsområdet för mjölk i den mån att det innefattar det operativa, kommunikation 
och design. 

Ulf Renée, marknadschef på Axfood. 
Ansvarig för kommunikationen kring produkterna. Första ansvarig inom varumärket. 

Hanna Widding, produkt manager för Norrmejerier. 
Ansvarig för marknadsföring av mjölk. Ansvarsområdet handlar framför allt om lanseringar 
av nya produkter, ta fram förpackningar och butikskampanjer mot konsumenten. 

Annelie Jönsson, designer och varumärkesstrateg på Krux 
Jobbar med olika varumärken så som planning- och designuppdrag. 

Martin Gylje, Senior art director på BAS 
Jobbar med konceptutveckling. Tar fram koncept och idéer till förpackningar. 
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5.	  EMPIRI 
Resultatet i följande stycken är sammanställt från datainsamling via samtalsintervjuer med respondenter 
från samtliga varumärken och byråer, samt fokusgrupper som ingår i studien.  

5.1	  Varumärke	  

5.1.1	  Arla	  

Niklas Larsson, varumärkesansvarig på Arla uttrycker både deras kärnvärden och 
varumärkesidentitet med orden; ‘svenskt, naturligt, gott och välbefinnande’. Arla Ko är en 
del av varumärket, Arla, där mjölken ingår. En strävan är att alla produkter som återfinns 
under Arla Ko skall vara naturliga och gjorda på svenska råvaror i Sverige. 

“Arla kons svenskhet, det står ju idag på framsidan att den är färsk och svensk men detta kommer 
att bli ännu tydligare. Det är helt enkelt en jätteviktig budbärare.”  
Niklas Larsson, marknadsansvarig för mjölk på Arla 

5.1.2	  Garant	  

Varumärket Garant vill att många människor ska få möjlighet att äta god och bra mat ofta 
med ett garanterat bra urval, vilket är deras kärnvärden och varumärkesidentitet. Ulf Renée 
uttrycker att de har ett brett sortiment med en överkomlig prislapp vilket gör varumärket 
tillgängligt för många människor. Garants varumärkesstrategi bygger på att sticka ut och 
differentiera sig bland konkurrenter; 

“Det är två ord som vi jobbar väldigt mycket med och det är, ’mod’ och ’passion’. Mod, att våga 
göra lite annorlunda. Passion, för att alla vi som jobbar med varumärket är passionerade i det vi 
gör, faktiskt ända ut i butik.”  
Ulf Renée, marknadschef på Axfood 

Detta uttalande styrker Martin Gylje, Senior Art Director på BAS, genom att säga; 

”För Garant är det jätteviktigt för det är en del av identiteten, sticka ut och vara annorlunda.” 
Martin Gylje, Senior Art Director på BAS 

5.1.3	  Norrmejerier	  

Norrmejerier vill göra gott för Norrland, de vill hålla Norrland levande och vara stolta över 
detta – en vision de strävar efter i deras arbete. Varumärkesidentiteten menar Hanna 
Widding på Norrmejerier bygger på norrlänningarna själva, att de ska känna sig som en del 
av varumärket. Närhet och lokalproducerat ska genomsyra deras varumärkesidentitet, där 
de vill framhäva det norrländska ursprunget.   

”Norrlänningarna ska vara en del av oss, våra produkter ska vara en del av deras vardag”  
Hanna Widding, produktansvarig, mjölk på Norrmejerier 

Annelie Jönsson, designer och varumärkesstrateg på Krux, menar att en varumärkesstrategi 
kretsar mycket kring vad varumärket vill uppnå. Utformningen av en förpackning grundar 
sig till stor del på denna strategi och är en fingervisning för byrån i vilken riktning de ska gå 
i designprocessen. Hon menar vidare att det är olika element som blir olika viktiga 
beroende på vilken strategi varumärket har. 
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5.1.4	  Sammanfattning;	  varumärke	  

Arla vill att konsumenten skall uppfatta dem som hälsosamma och naturliga. Garant 
framhäver att de levererar god mat ofta till ett bra pris med ett bra urval. Detta varumärke 
vill även sticka ut bland konkurrenter och anses vara ’lite annorlunda’. Norrmejerier vill 
associeras med Norrland och vara det lokalproducerade alternativet på marknaden med en 
känsla av närhet till sina konsumenter. 

5.2	  Positionering	  

5.2.1	  Arla 
Niklas Larsson på Arla menar att alla varumärken på något vis måste inta en position och 
uttrycka sin identitet på dess marknad. Han menar vidare att det i detta sammanhang är 
oundvikligt att inte differentiera sig gentemot konkurrenter, vilket även Arla gör. Att inta 
en position som särskiljer sig väsentligt från dess konkurrenter tror Niklas Larsson skulle 
skapa problem. Han menar att om en marknad är van vid en viss färgkodning, som 
exempelvis för mjölkkategorin, så kan det skapa komplikationer om något varumärke väljer 
att göra något helt annorlunda.	  

“Om det finns starka, grafiska koder i populationen och man försöker ignorera dem, det kan vara 
problematiskt”.  
Niklas Larsson, marknadsansvarig för mjölk på Arla 

5.2.2	  Garant	  

Ulf Renée på Axfood menar att inta en viss position på en marknad är en balansgång. Att 
ha mod och att våga tycker han är positiva egenskaper, men att vara för modig kan skapa 
komplikationer som resulterar i att varumärket till exempel inte blir relevant på marknaden. 

“Det är hela tiden en väldig balans, som egentligen är vår magkänsla. Det är hur duktiga vi är på 
att känna av hur långt vi kan dra vissa saker. Vi har bevisat att det är lönt att ta ett steg till. Men, vi 
lever ju farligt varenda gång vi gör det”  
Ulf Renée, marknadschef på Axfood 

För att kunna positionera sig är det viktigt att förstå vilka sorts konsumenter man vill nå 
samt att lära känna denna målgrupp. Vidare menar Renée att ett varumärke som sticker ut 
och är unikt på ett positivt sätt ofta får efterföljare. Han uttrycker att Garant har blivit 
väldigt framgångsrika med deras mjölk trots att konkurrensen är hård på marknaden med 
ett fåtal dominerande aktörer. 

Då kategorin mjölk är generisk menar Ulf Renée att det finns vissa principer varumärket 
bör förhålla sig till när de tillverkar en mjölkförpackning. 

“Det kan vara vissa färger, vissa typsnitt, alltså någonting som kategorin är väldigt identifierad med 
och det kan vara mer eller mindre starkt. Men just i mejerikategorin finns vissa regler som du inte 
kan avvika ifrån. Ibland får du avvika på en del, och sen får det andra vara rätt så nära.” 
Ulf Renée, marknadschef på Axfood 

Martin Gylje på BAS menar på samma vis att det finns en konsensus inom 
produktkategorin mjölk vilket bör tas hänsyn till i valet av position. Han menar att 
färgkodningen är känslig och i allra högsta grad relevant på en mjölkmarknad. 

”Om man pratar om mjölk, speciellt i Sverige, men även allmänt så är det ju ursprungligt och det 
är ju det första man äter, modersmjölken liksom.” 
Martin Gylje, Senior Art Director på BAS 
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Dock menar han att det i Garants fall var en självklarhet att till viss mån differentiera 
mjölken grafiskt eftersom detta genomsyrar hela Garants sortiment. Att försöka efterlikna 
konkurrenters mjölkförpackningar var aldrig ett alternativ. 

5.2.3	  Norrmejerier 
Hanna Widding har följande uttalande om produkten mjölk; 

“Det är ju en vardagsprodukt. Man ägnar inte många sekunder åt att välja mjölksort. Man packar 
ganska snabbt ner det i sin korg och tar med sig hem.” 
Hanna Widding, produktansvarig, mjölk på Norrmejerier 

Hanna Widding på Norrmejerier menar att det är en relativt kort tid varumärket har på sig 
för att förmedla en känsla och skapa igenkänning hos konsumenten. Valet av position blir 
därmed ytterst viktigt, och vad varumärket väljer att förmedla. På Norrmejerier tycker de 
att det är viktigt att konsumenten har lätt att känna igen produkten, att de inte särskiljer sig 
alldeles för mycket och även att konsumenternas förväntningar stämmer överens med 
förpackningens visuella uttryck. 

Annelie Jönsson på Krux menar att ett varumärke bör ta hänsyn till vilka förutsättningar de 
har på en marknad och vilken position man ska inta för att uppfattas som trovärdig. Hon 
menar att nya aktörer som intar en position på en mogen marknad antingen väljer att 
efterlikna de befintliga marknadsledande aktörerna eller att gå en helt ny väg med det 
visuella uttrycket. På en mogen marknad som Norrmejerier konkurrerar på gäller det att 
hela tiden underhålla sin position och sitt arv då varumärket har en etablerad relation med 
sina konsumenter, men även att hålla ett öga på konkurrenter så att de inte kommer för 
nära det som Norrmejerier signalerar på marknaden. 

5.2.4	  Sammanfattning;	  positionering 
Samtliga respondenter har liknande åsikter kring vikten av att ha en tydlig position på 
marknaden, de anser detta vara en förutsättning som bör planeras noggrant. Ulf Renée på 
Axfood menar att positionering är en balansgång, denne uttrycker att det är ett vågspel i var 
varumärket skall placera sig då man bör sticka ut på en marknad samtidigt som detta inte 
får dras för långt, speciellt inte inom mjölkkategorin. Hanna Widding på Norrmejerier vill 
framhäva det faktum att samtliga aktörer på en livsmedelsmarknad har kort tidsutrymme 
för att göra intryck på konsumenten vid köptillfället. Detta gör, menar Hanna Widding, att 
ett varumärke bör förmedla så tydliga budskap som möjligt vid dessa hastiga möten. 
Samtliga aktörer hävdar att arbetet med en generisk produkt som mjölk kräver vissa 
hänsynstaganden och eftertänksamhet. Relaterat till detta uttrycker samtliga respondenter 
på olika vis hur mjölk är en vardaglig produkt med traditionella anor som sitter djupt 
rotade i det svenska arvet. Annelie Jönsson på Krux uttrycker i detta sammanhang att 
underhållet av positionen på den mogna marknad varumärket tillhör är av stor betydelse i 
det kontinuerliga marknadskommunikationsarbete. 

5.3	  Differentiering 

5.3.1	  Arla	  

Niklas Larsson på Arla berättar att de har ett visst spelrum vad gäller differentiering och 
särskiljning av deras mjölkförpackningar, men menar att om de skulle göra ett kraftigt 
avsteg skulle detta antagligen inte uppskattas av deras konsumenter. Vidare menar han att 
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det är av stor vikt att det finns ett skäl till att konsumenten väljer en viss produkt, relaterat 
till detta tycker han att det bör finnas några faktorer som gör förpackningen unik.	  

”Särskiljning ger ju upphov till varför man ska göra sitt val, så det är ju oerhört viktigt, oberoende 
av kategori.” 
Niklas Larsson, marknadsansvarig för mjölk på Arla. 

Han fortsätter sitt resonemang och tillägger att det är en balansgång för ett varumärke 
kring just valet av position och hur de väljer att differentiera sig på marknaden. Balansen 
handlar om hur varumärket hjälper konsumenten att känna igen produkten genom olika 
visuella element, på samma gång gäller det att särskilja sig från dess konkurrenter. Han 
sammankopplar varumärkesidentitet med differentiering på följande vis; 

“Differentiering måste vara en del av den egna designidentiteten och inte bara annorlunda jämfört 
konkurrenter.” 
Niklas Larsson, marknadsansvarig för mjölk på Arla 

5.3.2	  Garant 
Ulf Renée på Axfood tycker att Garant är ett tydligt bevis på ett varumärke som vågat satsa 
på unicitet och särskiljning från dess konkurrenter. 

“Relevans här är jätteviktigt, som jag sa tidigare, man kan ju sticka ut och synas men inte synas för 
det du vill synas för. Och det som vi har lyckats med är ju att skapa ett designuttryck.” 
Ulf Renée, marknadschef på Axfood 

Han menar vidare att det är viktigt att hitta sin egen identitet som gör att varumärket inte 
påminner om någon av dess konkurrenter allt för mycket. För Garant är det viktigt att inte 
likna någon annan och vara en kopia av en konkurrent, att ha ständig koll på hur det ser ut 
på marknaden är enligt Renée en förutsättning. Design har blivit ett viktigt 
konkurrensmedel för varumärket. 

Martin Gylje på BAS menar att Garants mjölkförpackning sticker ut bland konkurrenterna 
vilket kopplas samman med varumärkets strategi. Han menar att de i allra högsta grad 
kollar på konkurrenters designuttryck och hur de väljer att marknadsföra sig, men detta är 
till stor del för att inte göra likadana förpackningar som Garants konkurrenter. 

“Vi ville göra den här mjölken som att det inte har funnits någon mjölk innan den. Om jag skulle 
göra mjölk så skulle den se ut såhär, det finns ingenting i bakhuvudet. Det finns ingenting som 
säger att, ”Arla har ränder”. 
Martin Gylje, Senior Art Director, BAS 

5.3.3	  Norrmejerier	  	  

Hanna Widding på Norrmejerier förklarar att de lägger vikt vid att särskilja sig på 
marknaden. Hon menar att många av deras konkurrenter inom kategorin mjölk arbetar 
med en vit botten, illustrationer och tecknade element. Norrmejerier har i detta avseende 
valt att gå en annan väg rent designmässigt då de använder sig av fotografier på deras 
förpackningar.	  

”Det är ett sätt för oss att verkligen sticka ut och få den lokalproducerade känslan när man tittar 
på förpackningen. Man får rätt känsla, det ska vara personligt och nära, man ska känna igen sig.” 
Hanna Widding, produktansvarig, mjölk på Norrmejerier 

Annelie Jönsson på Krux anser att ha varumärket bör ha ett minst lika bra erbjudande som 
varumärkets konkurrenter, viktigt efter detta är att visa vilken position man intar på 
marknaden, vilken identitet varumärket har. På samma gång som en vald position ska 
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spegla varumärkets identitet ska denna också uttrycka en differentiering från dess 
konkurrenter. Hon menar att detta är viktigt för att konsumenten inte ska ta fel 
mjölkförpackning och verkligen veta att det är Norrmejerier de väljer. Hon påpekar även 
att det är viktigt att vara differentierad inom sin egen varumärkesportfölj så att inte 
produkterna uppfattas allt för lika varandra. 

5.3.4	  Sammanfattning;	  differentiering	  

Samtliga respondenter har enade åsikter kring vikten av differentiering, både för varumärke 
och produkt. Niklas Larsson på Arla menar att det finns ett visst spelrum inom 
produktkategorin mjölk även om för kraftig differentiering av en mjölkförpackning 
antagligen skulle skapa komplikationer. Samtliga respondenter hävdar att differentiering blir 
ett verktyg för att uttrycka varumärkesidentiteten, där förpackningens visuella uttryck är ett 
viktigt redskap. Garant har valt att satsa lite extra på förpackningsdesign som 
differentieringsverktyg, men även i detta fall menar varumärket att det finns en visuell 
balansgång inom produktkategorin. Differentiering handlar även om igenkänning av 
varumärket och produkt för konsumenten, menar Annelie Jönsson på Krux. Vidare menar 
hon att det finns ytterligare en nivå där differentiering är viktigt; inom sin egen 
varumärkesportfölj. Detta för att särskilja varumärkets egna produkter från varandra så att 
de inte blir för lika varandra 

5.4	  Visuell	  identitet 

5.4.1	  Arla	  

Niklas Larsson på Arla menar att Arlas mjölkförpackning och dess visuella uttryck ska 
återspegla den färska, svenska mjölken och att det är ’naturens egen sportdryck’. Den 
visuella kommunikationen ser Arla som oerhört viktig, dels för att skapa igenkänning av 
deras produkt men även för att fungera som en garanti för konsumenten, att denne får vad 
som utlovas med produkten. 

”Det är ju förpackningen som är vår budbärare och vad produkten står för, produktens identitet. 
Har du inte lyckats med din förpackningsdesign, då har du en uppförsbacke.”  
Niklas Larsson, marknadsansvarig för mjölk på Arla 

5.4.2	  Garant	  

Garant som varumärke lägger stor kraft på den visuella kommunikationen, speciellt 
gällande deras förpackningsdesign. Ulf Renée menar att de hittat en lucka på marknaden 
där de använder sig av design som ett viktigt verktyg för marknadskommunikation. 

“Om du inte är så jättekunnig så går du faktiskt på etiketten. Så är vi som människor, det är lite 
grann det vi har snappat upp, att om det ser bra ut och vi ställer vår mjölk bredvid någon annans 
mjölk och det ser bra ut och kostar något mindre så är det många som är benägna att testa.”   
Ulf Renée, marknadschef på Axfood 

En kompletterande tanke från Martin Gylje på BAS är att både varumärket och de på byrån 
ständigt har konsumenten i åtanke när de utför ett designarbete. Produkten är ett viktigt 
marknadskommunikationsverktyg där förpackningens design skall uttrycka varumärket och 
fungera som ett samspel mellan varumärke och konsument. 

5.4.3	  Norrmejerier	  

Norrmejerier arbetar hela tiden för att förmedla en känsla av närhet och lokalproducerat till 
sina konsumenter. Hanna Widding på Norrmejerier menar att det är viktigt för 
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Norrmejerier att återspegla de värden varumärket står för i den visuella kommunikationen 
och att synas i butikshyllan. 

“Det handlar om att spegla alla de saker som varumärket bygger på. Rent visuellt i butiken gäller 
det att skapa en hyllbild där man känner igen våra produkter.” 
Hanna Widding, produktansvarig för mjölk, Norrmejerier 

Annelie Jönsson på Krux menar liknande att de kommunicerar Norrmejeriers sätt att vara 
med den visuella identiteten. 

”Så som du klär dig… du klär dig på ett speciellt sätt för att visa vem du är och på samma sätt klär 
vi en förpackning för att visa vilka Norrmejerier är” 
Annelie Jönsson, Designer och varumärkesstrateg på Krux 

5.4.4	  Sammanfattning;	  visuell	  identitet	  

Samtliga respondenter menar att den visuella identiteten är ytterst viktig både för 
igenkänning och för att särskilja produkten i butikshyllan. Arla vill återspegla den sportiga 
känslan i den visuella identiteten medan Norrmejerier är ett varumärke som satsar på att 
förmedla känslan av lokalproducerat och närhet till konsumenten. Garant vill återspegla det 
faktum att de levererar varor med kvalitet till ett bra pris. Ulf Renée menar att de lägger 
stor kraft på förpackningsdesign och menar att en förpackning som ser bra ut tenderar att 
bli vald ofta. Annelie Jönsson på Krux liknar förpackningens design med hur en människa 
klär sig; människor klär sig på ett visst sätt för att visa vem denne är som person. På samma 
vis menar hon att förpackningen kläs för att representera produkten och varumärkets 
identitet. 

5.5	  Förpackning	  

5.5.1	  Arla 
Arlas mjölkförpackning är ett centralt verktyg i deras marknadsföring och Niklas Larsson 
på Arla uttrycker att det är en viktig budbärare. 

“Oerhört viktig kanal för att få ut vårt budskap och vi jobbar mycket med förpackningen.” 
Niklas Larsson, marknadsansvarig för mjölk på Arla 

5.5.2	  Garant 
Mjölkförpackningen är som tidigare nämnt en central del av Garants sätt att marknadsföra 
sig inom produktkategorin. Med hänsyn till att Garant strävar efter produkter med hög 
kvalitet gäller detta även förpackningens funktion. Ulf Renée menar att bristande 
förpackningsfunktioner gör att även den snyggaste förpackningsdesignen blir värdelös inför 
konsumenten. Den först nämnda faktorn blir därmed en förutsättning för att även 
förpackningens design skall leva upp till resterande delar av förpackningen. 

“Jag menar, om du har en risförpackning där limmet är dåligt och riset ramlar ur förpackningen 
när du öppnar den, då kvittar det hur snygg förpackningen än är, för då köper du den inte ändå” 
Ulf Renée, marknadschef, Axfood 

Gylje på BAS anser att en förpackning är ett betydligt starkare marknadsföringsverktyg än 
exempelvis tv-reklam som blir väldigt generellt. Gällande Garants, i detta fall, 
mjölkförpackning menar han att denna blir betydande, förutom kampanjer, blir 
förpackningen det starkaste marknadsföringsverktyget som varumärket använder sig av. På 
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BAS, tillsammans med Garant, ville de göra förpackningen från grunden, som att det inte 
tidigare funnits en mjölkförpackning. 

5.5.3	  Norrmejerier 
Norrmejerier arbetar aktivt med sin mjölkförpackning, detta för att kontinuerligt engagera 
konsumenten. Hanna Widding på Norrmejerier påpekar att förpackningen är en total del 
av Norrmejeriers marknadsföring. Annelie Jönsson på Krux menar att de arbetar med 
mjölkförpackningen som en marknadsförare till vilken de knyter kampanjer, förpackningen 
blir därför en förlängning av varumärket. Att tänka effektivt kring den begränsade 
marknadsföringsyta som återfinns på förpackningens framsida är en faktor de ständigt tar 
hänsyn till. Återkopplat till den ständiga konkurrensen menar Annelie Jönsson på Krux att 
förpackningen är den enda vägen in på mjölkmarknaden. 

“Förpackningen är en total del av våran marknadsföring. Dels är det är ju faktiskt en 
kommunikationsyta, det är inte alla produkter eller varumärken som kan jobba så pass så aktivt 
med förpackningen genom att använda den som kommunikationskanal.”  
Hanna Widding, produktansvarig för mjölk, Norrmejerier 

5.5.4	  Sammanfattning;	  förpackning 
Samtliga respondenter har enhetliga åsikter som säger att förpackningen är en central del av 
varumärket. Niklas Larsson menar att Arlas mjölkförpackning blir en budbärare av samt en 
förlängning av varumärket. Ulf Renée på Axfood påminner om att förpackningens 
funktion är viktig att lägga ett gediget arbete på, han menar vidare att förpackningsdesignen 
får föga betydelse om förpackningen inte är funktionell. Med hänsyn till konkurrensen på 
marknaden menar Annelie Jönsson på Krux att varumärkets enda väg in är just 
förpackningen och blir därför ett centralt verktyg i marknadskommunikation av ett 
varumärke. Martin Gylje på BAS menar instämmande att förpackningen är ett betydligt 
starkare verktyg än all tv-reklam. 

5.6	  Visuella	  element 

5.6.1	  Arla 
Arlas färgkoder har under en lång tid varit beständiga. Niklas Larsson på Arla lyfter fram 
relationen mellan fetthalt och färgkod som en viktig aspekt att ta hänsyn till i valet av färger 
till Arlas mjölkförpackningar. I Arlas fall har de valt att använda sig av naturliga nyanser av 
färgerna i förhållande till fetthalten. 

“Vi jobbar ju med produkter som är mer traditionella, som är sprungna ur kulturen och då har det 
ju vuxit upp lokala färgkoder och visuella element. Det är ju viktigt att ta hand om dem för att få 
konsumenten att förstå vad det är för typ av produkt” 
Niklas Larsson, marknadsansvarig för mjölk på Arla 

Att ögat omedvetet söker sig till olika signalfärger inom diverse produktkategorier har Arla 
i åtanke, då vitt och blått är starka sådana inom mejerikategorin. I detta hänsynstagande har 
de funnit färgkoder och nyanser som de tror kan vara tilltalande samt återger en känsla för 
vilken framtoning varumärket har. Den röda kon på Arlas mjölkförpackningar skall 
framhäva det naturliga ursprunget. För tillfället samarbetar Arla med OS-kåren och har valt 
att illustrera detta på mjölkförpackningarna, detta i form av fiktiva illustrationer av 
idrottare. Färgkoderna är desamma på respektive förpackning, man har istället valt att 
tillfälligt plocka bort Arlas ränder. 



 
 
Elin Jansson & Anna Stensdotter 
_____________________________________________________________________ 
 
 

 32 

5.6.2	  Garant 
Garant har i sina färgval till mjölkförpackningen tagit hänsyn till hur detta ter sig inom 
produktkategorin överlag men ändå valt att hålla den röda tråden med att vara en utstickare 
som varumärke. Ulf Renée menar att kombinationen av färg och typsnitt är ett 
kännetecken för Garant. 

”Mejerikategorin är ju inte världens sexigaste, men vi har väl ändå dragit lite i det.” 
Ulf Renée, marknadschef, Axfood 

Martin Gylje på BAS lyfter fram färgen som en betydande faktor bland de visuella 
elementen på en mjölkförpackning, han menar att det är det första konsumenten ser i 
butikshyllan och är svår att värja sig emot. I BAS designarbete med Garants 
mjölkförpackningar har de tillsammans med varumärket försökt att skapa en förpackning 
som är vitare än konkurrenternas för att sticka ut lite extra. Martin Gylje menar att det är 
viktigt att färgerna på mjölkförpackningen känns moderna, spetsiga och klatschiga. I vidare 
diskussion kring färgvalen tror Martin Gylje att en allt för avvikande färgkod på en 
mjölkförpackning kan skapa konsekvenser då igenkänningen blir svag och förvirring 
uppstår hos konsumenten. Martin Gylje ville att Garants mjölkförpackning i sitt visuella 
uttryck skulle vara ren, tydlig och ärlig. Illustrationen menar han kom till för att ge en 
betryggande känsla till produkten. En ko och dess kalv ska återspegla en värme och 
trygghet. 

“Jag försöker ofta tänka när vi gör matförpackningar att detta är ju också inredning. Saker som 
kommer fram och står på matbordet är ju i någon mån också inredning.” 
Martin Gylje, Senior Art Director på BAS 

5.6.3	  Norrmejerier 
Norrmejeriers färgkoder till mjölkförpackningarna utgår från det faktum att varumärket vill 
uppfattas som naturligt och äkta. Relaterat till ett norrländskt arv har de en motsatt färgkod 
på de olika fetthalterna av mjölken än vad vissa konkurrenter har, där exempelvis 
mellanmjölken har en röd färgkod och standardmjölken har en grön sådan. De har bortsett 
från den vita färgkoden som vissa konkurrenter använder sig av på deras 
mjölkförpackningar. 

Annelie Jönsson på Krux förklarar att de försökt dämpa de valda färgkoderna i dess nyans, 
detta för att eftersträva en naturlig känsla av mjölkförpackningens visuella uttryck. Detta är 
en vardaglig produkt som en bred målgrupp köper och konsumerar, vilket gör det ytterst 
viktigt att tänka över varumärkets färgval. Hon menar att färg är det första som ögat avläser 
medan det finstilta kommer som en sekundär faktor, även om detta såklart är viktigt det 
med. 

“Personligt och nära, Norrmejerier vill inte vara konstlade eller svåra att förstå, de vill ha en väldigt 
ärlig dialog med sina konsumenter” 

”Vi försöker behålla att vi är i norrländska miljöer, vi försöker inte göra något som ser jätteflashigt 
ut. Vi tänker, norrländska vardagen och mjölken är väldigt enkel, då har vi inte försköt att konstla 
dekoren till något annat än vad det är.”  
Annelie Jönsson, designer & varumärkesstrateg, Krux 

Norrmejeriers logotyp är en viktig komponent i förpackningens visuella uttryck. Hanna 
Widding på Norrmejerier förklarar att den ska representera deras kärnvärden och vara en 
symbol för varumärket. Tanken är att logotypen skall symbolisera Norrmejerier som ett 
tryggt och pålitligt varumärke med produkter av bra kvalitet. Norrmejerier använder sig av 
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fotografier på deras mjölkförpackningar från norrländska miljöer komponerat med ett 
mjölkglas. Tillsammans med detta har de en text som symboliserar en ’hälsning från 
Norrland’. Detta sammantaget menar Widding skall återspegla det norrländska, naturliga 
och lokalproducerade. 

5.6.4	  Sammanfattning;	  visuella	  element 
Samtliga respondenter menar att färg är det element som är det absolut starkaste attributet 
på en mjölkförpackning. Martin Gylje på BAS uttrycker att färgen är oundviklig att värja sig 
emot. Samtliga menade att färgvalen är representanter för de olika mjölksorternas fetthalt. 
Niklas Larsson på Arla uttrycker att de funnits länge på marknaden och är därför relativt 
beständiga i färgvalen, det ligger en hög igenkänning i varumärket. Martin Gyjle på BAS 
uttrycker att varumärket, Garant är menat att vara en utstickare med moderna och 
klatschiga färgtappningar samt att deras mjölkförpackning skall framstå som vitare än 
konkurrenternas. Illustrationen av en ko och dess kalv på mjölkförpackningen skall 
återspegla en trygghet och värme. Deras signalement i butikshyllan kretsar mycket kring 
färger i kombination med typografi. Norrmejerier har valt en motsatt färgkod på de olika 
mjölkförpackningarna, i jämförelse med de andra två varumärkena. Norrmejerier har 
exempelvis en röd färgkod på mellanmjölkens förpackning och en grön färgkod på 
standardmjölken. De berättar att detta härstammar ur tradition och är ett norrländskt arv. 
Deras mjölkförpackningar skall framhäva det naturliga och äkta, därmed har färgernas 
nyans dämpats något. De har även valt att utesluta den vita färgen på mjölkförpackningarna 
och istället använda sig av respektive accentfärg, detta för att differentiera sig från dess 
konkurrenter. Norrmejerier arbetar med fotografier på mjölkförpackningen, vilket inte de 
två andra varumärkena gör. De använder sig även av typografiska inslag med en hälsning 
till konsumenten, detta för att skapa en känsla av närhet.   
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5.7	  Fokusgrupper 
Resultaten i detta kapitel är baserade på de tre fokusgruppsintervjuer som genomfördes med personer som 
konsumerar mjölk i vardagen. Fokusgrupperna utfördes under datumen 10.12.2013, 11.12.2013 och 
13.12.2013 

5.7.1	  Varumärke 

5.7.1.2	  Arla 
Majoriteten håller med om uttalandet att Arla kändes sportig, stark, aktiv och de såg Arla 
som en standardprodukt. Det sportiga utseendet relaterar till att Arla sponsrar OS och 
mjölkförpackningen har tillfälligt gått från sina ränder till olika illustrationer där personer 
utövar olika sporter. Dock var det två respondenter som ändå tyckte att Arla kändes 
sportig även med ränderna. Arlas slogan; “Naturens egen sportdryck” ansågs också vara en 
bidragande faktor till detta. 

“Arla vill väl kommunicera att man blir stark av mjölk. Att man kan dricka det mer till frukost, 
eller mer som när man var barn, alltså det är väl det att de vill utvidga användningsområdet. Drick 
det efter träning, drick det för att bli stark.” (Fokusgrupp 1, 2013) 

En respondent säger att Arla är kreativa och innovativa eftersom de använder sig av 
skruvkork. Alla respondenter förknippade inte Arlas sportiga utseende på förpackningarna 
med något positivt, tre av respondenterna påpekar att det sportiga inte tilltalade dem och 
att det är många uttryck att ta till sig på en och samma gång. En av respondenterna säger 
att utseendet på förpackningen känns stressat och att det ska gå fort fram, att de har 
bråttom.  

”… när det är märken så blir det ett mer igenkännande. Sen så har vi det att det ser snyggt och bra 
ut, fint förpackat…” (Fokusgrupp 1, 2013) 

”Här ser man att det är från Arlas för att kossan är där.”(Fokusgrupp 3, 2013) 

”Ser man Arla-symbolen vet man ju att det är mjölk. De andra får man ju läsa lite mer på, är det 
här mjölk eller är det yoghurt eller vad är det… Arla-symbolen känner man ju igen direkt” 
(Fokusgrupp 1, 2013) 

Ett flertal respondenter valde mjölken efter varumärke och det ansåg att det var viktigt att 
kunna hitta Arlas mjölk lätt. En respondent resonerar kring hur varumärket är avgörande 
för denne: 

”Om man tar bort kossan och Arla-märket, då tror jag att jag inte skulle köpa det faktiskt.  
Då skulle jag nog ta ett annat märke.”(Fokusgrupp 1, 2013) 

5.7.1.3	  Garant 
Majoriteten tyckte att Garant kändes som ett varumärke som inte krånglar till det för sig, 
att de har en ren, effektiv och enkel visuell kommunikation. Respondenter uttrycker sig att 
Garant uppfattas som en enkel produkt med ett enkelt uttryck som passar in i den enkla 
vardagen. 

”Garant vill säga att; Här har vi rejäl mjölk. Här är det inga konstigheter. Här är det mjölk från 
kor.” (Fokusgrupp 3, 2013) 

”De längst upp (Garant) kommunicerar ju att mjölk är en enkel vara, den ska bara inhandlas, man 
behöver inte locka med någonting” (Fokusgrupp 2, 2013) 

”Garant känns mer som en slit och släng, alltså vardagsmjölk.” (Fokusgrupp 1, 2013) 
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Majoriteten av respondenterna tyckte även att Garant uppfattades som ekonomiska, enkla 
och rena. Ett flertal respondenter tyckte att Garant hade ett internationellt utseende medan 
de ansåg att både Norrmejerier och Arla kändes som om de hade ett svenskt ursprung. En 
respondent uttalar sig så här: 

”Garant känns som något som man skulle kunna köpa utomlands tycker jag.” 
(Fokusgrupp 1, 2013) 

En fokusgrupp tänkte på familjer när de såg Garants mjölkförpackning medan i en annan 
fokusgrupp uppfattades den som en förpackning riktad mot yngre konsumenter. 

5.7.1.4	  Norrmejerier 
Alla respondenterna ansåg att Norrmejerier upplevdes traditionell. Ett flertal av 
respondenterna tyckte även att den såg närproducerad ut. Olika ord som kom upp för att 
beskriva Norrmejerier var tryggt, landskap, Norrland, pålitlig och närhet. Vissa 
respondenter tyckte att de uppfattades som dyr eftersom de använde sig utav fotografier 
och fotografierna bidrog även till att produkten kändes som om den var närproducerad. 

”Känns de längst ner mer exklusiva för att de har ett fotografi på layouten?!” (Fokusgrupp 2, 2013) 

”Jag gillar ähm… Norrmejerier faktiskt, mjölken känns nära på något sätt, alltså nära eftersom 
man ser var den kommer ifrån.” (Fokusgrupp 1, 2013) 

”Jag tänker lite mer så här, tjo och tjim, vad heter det? Gammeldans å så där… Helylle! Så... 
helylle…” (Fokusgrupp 3, 2013) 

Flertalet respondenter tyckte att Norrmejerier kommunicerar en känsla av att 
konsumenterna skulle njuta av mjölken och att Norrmejerier vill framhäva landskapet. Att 
konsumenten skulle få en inblick var kon kan ha tänkas gå och beta. Ett flertal av 
respondenterna ansåg att konsumenten som Norrmejerier riktade sig mot drack mjölken på 
det viset att konsumenten skulle ta sig ett glas mjölk och sitta ner och njuta av stunden. De 
menade att mjölken från Norrmejerier inte är en mjölk som en bara sveper i sig. De menar 
att man är en mjölknjutare, att konsumenten är en riktig mjölkdrickare. 

”Och Norrmejerier känns typ som att man sitter i en stuga till varma bullar kanske” 
(Fokusgrupp 1, 2013) 

”Norrmejerier – sitt och njut.” ”(Fokusgrupp 1, 2013) 

”Och den nedersta (Norrmejerier) kanske är lite mer mjölk till kaffet ute på landet, på bjudning.” 
(Fokusgrupp 2, 2013) 

En del av respondenterna påpekade att de uppfattade förpackningen som att Norrmejerier 
är konservativa och menar att de håller fast vid det traditionella. Ett flertal respondenter 
uttrycker sig på likande sätt: 

”Mjölken har alltid sett ut såhär och därför ska den försätta att göra det.” (Fokusgrupp 3, 2013) 

”Lite klassisk. Den är personlig, de vill ha det sådär för att det alltid har varit så.”  
(Fokusgrupp 1, 2013) 

5.7.1.5	  Sammanfattning;	  Varumärke 
Ett fåtal av respondenterna valde mjölk efter varumärke. De tyckte det var viktigt att veta 
vem som var producent. Varumärket hade värde för dem och hade en avgörande roll i 
deras val av mjölk. Det var en trygghet för dem att veta att de får vad de är vana vid. Arla 
sågs som sportig vilket dekoren och deras slogan bidrog med. Garant uppfattades som ett 
varumärke som är enkelt och effektivt. Men det fanns många delade meningar om 
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utseendet. Olika respondenter tyckte den kändes familjär medan andra tyckte att den 
kändes riktade mot yngre konsumenter. Samtliga respondenter tyckte att Norrmejerier 
kändes gammaldags och att den andades Norrland, även att den såg närproducerad ut. 
Flertalet av respondenterna tydde att Norrmejerier ville förmedla att deras mjölk skulle 
njutas länge av. 

5.7.2	  Positionering	  &	  Differentiering	   

5.7.2.3	  Arla	  

Enligt respondenterna så har Arla intagit en sportig framtoning på marknaden. Arla ansågs 
även som det varumärke som kändes mest standard bland respondenterna. 

”Sen kanske man får intryck av att Arla är lite mer sportiga än de andra, sportdryck typ. De andra 
är mer allmänna” (Fokusgrupp 2, 2013) 

Flertalet respondenter nämner att Arla kon är en stor igenkänningsfaktor. Utan den så 
skulle det bli svårare att hitta Arlas mjölk när de ikoniska ränderna har bytts ut mot sportiga 
illustrationer. Majoriteten av respondenterna tycker att Arla skiljer sig från sina 
konkurrenter mer genom funktion än utseende. De menar att Arla har det typiska 
utseendet på förpackningen genom att de låter vitt dominera och sedan använder sig utav 
en accentfärg. 

”Det är vitt, vitt och en annan färg…” (Fokusgrupp 3, 2013) 

”Arla känns typ såhär standard.” (Fokusgrupp 1, 2013) 

5.7.2.4	  Garant 
En tredjedel av respondenterna tyckte att Garants förpackning stack ut på butikshyllan 
eftersom de har en näst intill heltäckande färg på deras framsida med några få inslag av en 
vit färg. De menar att den enhetliga färgen gör att Garant syns mycket tydligt i hyllan. 

”Garant syns ju väldigt tydligt, paketet är enhetligt färgat, grönt, rött, ljusblått.” 
(Fokusgrupp 3, 2013) 

5.7.2.5	  Norrmejerier 
Norrmejerier uppfattas som ett varumärke som håller fast vid det gamla. Flertal 
respondenter påpekar att Norrmejeriers färgkodning inte stämmer överens med hur de 
uppfattar att färgerna ska vara på en mjölkförpackning. Majoriteten av respondenterna 
säger att de inte är vana vid den färgkodningen dels för att de inte bor i norra Norrland där 
Norrmejerier återfinns och de påpekar även att det kan bero på att det är typiskt 
norrländskt. Två respondenter säger såhär: 

”… Jag tar alltid fel på norrmejerier för att de har en annan färg.” 

”Uppe i Norrland så har dem de här kvar.” (Fokusgrupp 3, 2013) 

En annan respondent som uttalar sig om hur denne upplever Norrmejeriers förpackning: 

”Det känns Norrland.” (Fokusgrupp 3, 2013) 

Det var fotografierna som bidrog med att flera respondenter tyckte att den stack ut från 
sina konkurrenter. 

”Det är ju fotografier, annars brukar det ju mest vara en färgkombination med vitt och blått eller 
nått .” (Fokusgrupp 2, 2013) 
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”Jag tycker Norrmejerier som har en bild medan de andra använder sig utav illustrationer. Jag 
tycker inte att det är så vanligt att man har en egen bild.” (Fokusgrupp 1, 2013) 

Norrmejerier använder sig av fotografier och en färg på vardera förpackning, detta 
påpekades av respondenterna och det bidrog med att de tyckte att Norrmejerier såg 
annorlunda ut jämfört med sina konkurrenter. Bilderna på glaset med mjölk ansåg de också 
var ovanligt för en mjölkförpackning. De syftar på att det är mer vanligt att man får se att 
mjölken kommer från kossan och att få se mjölken som slutprodukt är mer ovanligt. 

”Dom är ju mer helfärgade, det är en bild och sen är det mer rött än vad det är vitt, mer gult än 
vitt, mer grönt än vitt. Jag vet inte hur baksidan ser ut men jag kan tänka mig att det är mer färg än 
vitt på dem än de andra.”(Fokusgrupp 1, 2013) 

Två respondenter ur samma fokusgrupp uttrycker sig så här: 

”Det är väl Norrmejeriers som sticker ut i sådana fall. Det är ju fotografier, annars brukar det ju 
mest vara en färgkombination med vitt och blått eller nått” 

”Och att de också visar mjölk på sin förpackning.” (Fokusgrupp 2, 2013) 

5.7.2.6	  Sammanfattning;	  Positionering	  &	  Differentiering 
Flertal respondenter tycker det är viktigt att kunna känna igen Arlas förpackningar även när 
de har bytt dekor tillfälligt från ränder till de mer sportiga illustrationerna. Detta gör de 
genom Arla kon. Respondenterna tycker att varje varumärke differentierar sig från varandra 
på olika sätt. De menar att Arla differentierar sig genom funktion mer än genom det 
visuella uttrycket. Garant differentierar sig genom sin dekor. Att de låter den röda, gröna 
och blå färgen stå i fokus. De tycker även att Norrmejerier differentierar sig genom sina 
fotografier och att färgkoderna kändes fel eftersom de inte är samma som de är vana vid 
som är att standardmjölken är röd, mellan mjölken är grön och lättmjölken blå. 

5.7.3	  Förpackning 

5.7.3.1	  Arla 
En majoritet av respondenterna framhävde det faktum att Arla har skruvkork som öppning 
på sina förpackningar. Detta uppskattades av samtliga och vissa respondenter såg denna 
funktion som en avgörande faktor för att köpa Arlas mjölkförpackning. 

“Jag väljer bort Garant för att Arla har skruvkork. Faktisk så är det så. Då kommer funktionen 
över utseendet, faktiskt. Då är ju ändå Arlas dyrare så då betalar jag ju lite extra för funktionen 
ändå, det blir ju så. Jag tror att på det mesta man handlar så ser man på funktionen i första hand 
sen kommer utseendet.” (Fokusgrupp 3, 2013) 

5.7.3.2	  Garant 
En majoritet av respondenterna anser att Garants förpackningar är tilltalande och ser 
förpackningsdesignen som en uppseendeväckande faktor till detta. 

”Men jag tycker ju Garants är finast, skulle jag bara gå efter utseende skulle jag ta dem.” 
(Fokusgrupp 1, 2013) 

”Jag tycker Garant är fin. Även om det bara är så att man öppnar paketet, man äter, man slänger 
det så ändå vill jag köpa det. Man är konstig ibland” (Fokusgrupp 1, 2013) 
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Dock menar en respondent att funktionen skulle kunna förbättras, detta skulle få 
respondenten att välja Garant före konkurrenters mjölkförpackningar. 

”Hade Garant haft skruvkork hade jag alltid köpt mjölk från Garant för de är billigast.” 
(Fokusgrupp 3, 2013) 

5.7.3.3	  Norrmejerier 
Ett flertal av respondenterna påpekar att Norrmejeriers känns äldre för att de håller fast vid 
den äldre förpackningsformen. 

”Det är ju gamla förpackningar också. Den här gamla som man bryter upp liksom, den har nästan 
försvunnit nu men den har de kvar.” (Fokusgrupp 1, 2013) 

5.7.3.4	  Sammanfattning;	  Visuell	  Kommunikation 
Förpackningens funktion uppmärksammas hos samtliga respondenter och betydelsen 
förpackningens utformning blir extra tydlig när en respondent väljer Arla över Garant för 
att Arla har skruvkork även om Garants utseende tilltalar respondenten mer. Formen på 
förpackningen kunde även göra så att varumärkena uppfattades på olika vis, tillexempel 
menar ett flertal respondenter att Norrmejerier känns äldre för att de har en äldre form på 
förpackningen.  

5.7.4	  Visuell	  identitet	  &	  Visuella	  element 

5.7.4.1	  Arla 
Majoriteten av respondenterna håller med varandra om att Arla-kon är en stark symbol för 
Arla och att förpackningen har skruvkorken som en fördel. Arla-kon blir ett riktmärke till 
att det är Arlas produkter man köper, speciellt under OS-sponsringen då de hade bytt 
dekor på sina mjölkförpackningar från ränderna till sportiga illustrationer. En respondent 
uttrycker sig såhär: 

”Nja, jag tror att det är... inte att jag är attraherad av kossan men (Skratt) 

(Alla skrattar). Den är väl den jag föll för…” (Fokusgrupp 1, 2013) 

En annan respondent uttrycker sig på detta vis om hur de känner igen att förpackningen 
innehåller mjölk: 

”Arla har sin ko som vi känner igen.” (Fokusgrupp 3, 2013) 

En tredje respondent säger följande; 

“Jag stör mig på att Arla har två logotyper. Från början så hade de ju bara kossan sen så fick de 
den där gröna grejen så har de kvar kossan. Så blir man förvirrad.“(Fokusgrupp 1, 2013) 

Flertalet respondenter tyckte att Arla var moderna och låg i tiden eftersom de har 
skruvkorken som passade deras livsstil bättre och upprätthöll deras förväntningar på en 
funktionell förpackning. En av respondenterna väljer bort Arla på grund av skruvkorken. 
Respondenten menar att plasten inte är bra för miljön och därför väljer bort den för att den 
är svårare att källsortera. Formen påpekades av ett flertal respondenter att även den bidrog 
med en slags igenkänning till vilken produkt det rörde sig om. 

”Sen är det ju ett väldigt karaktäristisk uttryck, i alla fall på Arla och Garant. Just med den där, just 
med den tetran och så den där… färgen, så vet jag direkt…” (Fokusgrupp 1, 2013) 
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5.7.4.2	  Garant 
Majoriteten av respondenterna tyckte att färgen på Garants mjölkförpackningar gjorde det 
lättare att se vilken sorts mjölk det var eftersom det var en färg som fick dominera och inte 
det vita. Färgerna bidrog med att respondenterna ansåg att de inte ens behövde lägg extra 
sekunder på att läsa vad det var för sorts mjölk utan bara kunde gå efter färgkodningen. 

”Jag tycker dem här är klara och tydliga, já, Garants… Den är blå, den är grön, den är röd. Då ser 
man vad det är för mjölk utan att behöva läsa.” (Fokusgrupp 3, 2013) 

Ett flertal respondenter ansåg att det enkla och rena uttrycket på mjölkförpackningarna 
gjorde det lätt att uppfatta typografin. Den lättare designen tilltalade främst de kvinnliga 
respondenterna. Den lättare designen hos Garant tilltalade inte alla och såg den som för 
simpel samt att kossan och kalven var överflödig. Medan ett flertal respondenter menar att 
kossan är den ikon som gör konsumenterna medvetna om att det är mjölk i förpackningen. 

”Det skulle ju vara att det är ett djur på i sådana fall… Man vet ju att mjölken kommer från kon, 
men…” (Fokusgrupp 2, 2013) 

En annan respondent formulerar sig: 

”Färgerna och kossorna behöver man då om det inte ska stå mjölk.” (Fokusgrupp 3, 2013) 

”Det är därför man gillar Garant det är ganska rent det är samma med Norrmejerier är ju också 
ganska ren… på framsidan. Texten kan man ju se tydligt” (Fokusgrupp 1, 2013) 

Det var delade meningar om hur utseendet på Garants förpackning uppfattades. En del av 
respondenterna ansåg att förpackningen kändes billig och uppfattades som om den hade en 
sämre kvalité medan andra uppfattade den som en något finare produkt baserat enbart på 
utseendet. 

 “De ser allmänt B ut tror jag och att man förknippar märket med att det är lite billigare och inte 
lika bra kvalitet typ.” (Fokusgrupp 2, 2013) 

 “Den känns lite finare.” (Fokusgrupp 1, 2013) 

5.7.4.3	  Norrmejerier	  

Som tidigare nämnt tyckte majoriteten av respondenterna att Norrmejerier hade fel slags 
färgkodning då de var inte vana vid den norrländska färgkodningen. Respondenterna tyckte 
att färgen på lättmjölken kändes äldre. De tyckte även att formen på förpackningen var 
minst funktionell, när man väl har öppnat den går den inte att återförsluta.  	  

”Den gula, den tycker jag ser gammal ut.” (Fokusgrupp 3, 2013) 

Olika respondenter hade olika uppfattning om mjölkförpackningens framsida. Flertalet 
respondenter tyckte att den var lättläst och att de såg tydligt vad det stod. Medan andra 
respondenter tyckte att det var för många element att hålla fokus på. 

5.7.4.5	  Sammanfattning;	  Visuell	  identitet	  &	  visuella	  element 
Majoriteten av respondenterna sa de att tycker att färgen gör det lättare att hitta vilken 
mjölk de vill ha, färgen är ett lätt sätt att upptäcka de olika mjölksorterna. Respondenterna 
ansåg att det var så inlärt hos dem att de olika färgerna representerade olika slags mjölk 
med olika fetthalt. Ett flertal respondenter ansåg också att den vita färgen på 
mjölkförpackningarna representerade just produkten mjölk. Att texten förbises i val utav 
mjölk påpekas även av respondenterna men de ville ändå att den skulle vara lättläst om de 
var osäkra på produkten.  
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Symbolerna på förpackningen gjorde det tydligare för ett flertal respondenter att produkten 
innehöll mjölk även formen bidrog med en igenkänning för mjölk. Ett stark riktmärke att 
det var mjölk i förpackningarna var kossorna. Ett flertal respondenter tyckte att Arla-kon 
var det typiska mjölkmärket och att det är så självklart att kor står för mjölk i detta 
sammanhang. Andra respondenter menade att kossor var överflödiga på förpackningen för 
att de vet var mjölken kommer ifrån. Men de kunde inte sticka under stolen med att kor är 
en stark association till mjölk.   
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6.	  ANALYS 

I detta kapitel har en analys utförts baserat på insamlad empiri och de teoretiska utgångspunkter som 
studien grundats på. Denna analysdel kommer att följa samma struktur som tidigare empirikapitel. 

6.1	  Marknadskommunikation 

6.1.1	  Varumärke 
Ett varumärke fungerar som en värdeskapande faktor och blir ett redskap för att 
konkurrera på dess marknad (Melin, 1999:9). Samtliga respondenter har grundat sina 
varumärken på egna kärnvärden och utvecklat varumärkesidentiteter för att särskilja sig 
från konkurrenter. Arla vill uppfattas av konsument som det hälsosamma, naturliga och det 
goda alternativet på marknaden. Arlas ko som symbol är en stark del av varumärket, vilket 
ett flertal respondenter ur fokusgrupperna menar är en stark igenkänningsfaktor för Arla. 
Dessa respondenter uttrycker att de uppfattar Arla som sportiga med hänsyn till den 
tillfälliga OS-dekoren på mjölkförpackningen. Dock benämner de inte Arla som ett ‘gott’ 
och ‘naturligt’ alternativ, vilket Arla själva vill uppfattas som. En konsument associerar 
olika varumärken med olika värden, vad de anser att varumärket representerar (Dahlén & 
Lange, 2009:193).  

Garant vill förmedla budskapet om att de är ett varumärke av kvalitet som är prisvärt med 
ett bra urval. En majoritet ur fokusgrupperna ansåg att mjölkförpackningens och 
varumärkets visuella framtoning uppfattas som enkelt, prisvärt och vardagligt, vilket gör att 
budskapet om kvalitet inte verkar uppfattas av respondenterna som deltog i 
fokusgrupperna. Norrmejerier vill framstå som det norrländska och lokalproducerade 
varumärket som skapar en känsla av närhet. Flertalet respondenter uttryckte att de ansåg 
mjölkförpackningen förmedla njutbarhet och närproducerat, vilket gör att Norrmejeriers 
budskap om varumärkesidentitet når fram till en majoritet av respondenterna. Annelie 
Jönsson på Krux menar att en varumärkesstrategi bygger på det varumärket vill förmedla 
till konsument, vilket kan sammankopplas med Mårtensons (2009) uttalande kring 
varumärkesidentitet som navet för ett varumärkes kommunikation (Mårtenson, 2009:79). 
Arla och Garant tycks inte ha nått ända fram i sin visuella kommunikation av 
varumärkesidentiteten, detta relaterat till svar från fokusgrupperna. Därför kan vi se att 
Norrmejerier är de som lyckats bäst med att förmedla varumärkets identitet visuellt utifrån 
de svar vi fått från fokusgrupperna. 

6.1.2	  Positionering 
Att inta en position på en marknad är oerhört viktigt för ett varumärke för att förtydliga 
dess erbjudande till konsumenten (Dahlén & Lange, 2009:275). Detta menar samtliga 
respondenter ur samtalsintervjuerna är en grundläggande faktor för ett 
marknadsföringsarbete. En aktör på en marknad omges alltid av konkurrenter, detta är 
oundvikligt (Dahlén & Lange, 2009:275). Samtliga respondenter inom både varumärke och 
designbyrå uttrycker en enhetlig åsikt om att det är ett ständigt vågspel hur ett varumärke 
väljer att positionera sig och uttrycka sin identitet i jämförelse med konkurrenter. På 
Norrmejerier menar Hanna Widding att det är oerhört viktigt att konsumentens 
uppfattning av varumärket stämmer väl överens med det visuella uttrycket av 
förpackningen. Detta samstämmer med Dahlén & Langes (2009) uttalande om att skapa 
starka kopplingar till varumärket inom en viss kategori med hjälp av exempelvis design 
(Dahlén & Lange, 2009:280). Vidare menar Annelie Jönsson på Krux att Norrmejeriers 
position kretsar mycket kring att påminna konsumenten om vilka de är och underhålla 
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relationen till sin målgrupp, samt att hålla koll på sina konkurrenters utveckling. I relation 
till detta menar Dahlén & Lange (2009) att det är viktigt för ett varumärke att inte ge 
konkurrenten fördelar på den marknad de båda aktörerna agerar på (Dahlén & Lange, 
2009:278). Ett flertal respondenter ur fokusgrupperna ansåg att Norrmejeriers val att 
använda fotografier på mjölkförpackningarna kändes annorlunda och ovanligt, de menade 
att förpackningarna stack ut från konkurrenterna på så vis. En konsument bildar vissa 
specifika förväntningar på olika produktkategorier, exempelvis en förpacknings design. 
Detta verkar som en måttstock när konsumenten jämför olika produkter (Dahlén & Lange, 
2009:275). Därmed kan detta vara en anledning till att en majoritet av deltagarna i 
fokusgrupperna uppfattade Norrmejeriers mjölkförpackningar som annorlunda i jämförelse 
med Arlas och Garants då de ej har fotografi som visuellt element på förpackningarna. 

Varumärket Garant har valt att lägga kraft på differentiering av sina produkter, dock menar 
Ulf Renée på Axfood att inom mjölkkategorin finns vissa principer att ta hänsyn till, såsom 
färger, typsnitt, etc. Han menar att ett allt för stort avsteg ur ett differentieringsperspektiv 
kan få konsekvenser, detta instämmer även de övriga respondenterna i. Dahlén & Lange 
(2009) menar dock att det är viktigt att inte differentiera sig allt för mycket vilket blir en 
bekräftande mening kring den balansgång som även respondenterna uttrycker (Dahlén & 
Lange, 2009:280). Niklas Larsson på Arla menar att då det finns inrotade, grafiska koder i 
samhället så bör man som aktör ta hänsyn till detta. Respondenter ur fokusgrupperna ansåg 
att Arla har ett typiskt och standardiserat utseende på deras mjölkförpackningar med 
övervägande inslag av den vita färgen samt en accentfärg. De menade motsatt att 
Norrmejeriers förpackning särskilde sig desto mer, detta relaterat till att Norrmejerier 
använder sig av fotografier på mjölkförpackningarna. Dahlén & Lange (2009) menar att det 
allra viktigaste för en aktör är att vara unik i den kategori denne agerar inom för att inte 
påminna allt för mycket om konkurrenter (Dahlén & Lange, 2009:280). Hanna Widding på 
Norrmejerier uttrycker att mjölk är en vardagsprodukt som konsumenten inte lägger så stor 
tankeverksamhet kring vilket stämmer väl överens med Ugglas (2006) teorier kring 
lågengagemangsprodukter. Han menar att produkter till ett lågt pris ofta har ett lågt 
engagemang hos konsumenten, vid köptillfället är konsumenten till viss del kognitivt 
omedveten (Uggla, 2006:116,162). 

Varumärken på en konkurrerande marknad tenderar ofta att snegla på varandras uttryck, 
detta för att minimera risken att en konkurrent vinner fördel men även för att påvisa 
tillhörighet till produktkategorin (Dahlén & Lange, 2009:278). Martin Gylje på BAS menar 
att det aldrig var ett alternativ för Garant att gå in för att efterlikna konkurrenter inom 
kategorin, även om viss hänsyn har tagits till den tradition som finns för det visuella 
uttrycket av mjölkförpackningen. De ville satsa på att sticka ut och göra 
mjölkförpackningen som att det inte funnits mjölk tidigare. Detta menade även 
respondenter i fokusgrupperna då de hävdade att Garants mjölkförpackning stack ut från 
de övriga, mestadels relaterat till den heltäckande färgen på förpackningens framsida. 
Dahlén och Lange (2009) menar att varumärket bör ta hänsyn till likhet med konkurrenter 
och hur stark kopplingen är för varumärket till kategorin i valet av position på dess 
marknad. Att Garant väljer att inta en position som särskiljer sig talar till viss del emot 
Dahlén & Langes (2009) uttalande kring likhet och typikalitet (Dahlén & Lange, 2009:278). 
Det finns dock inget facit på rätt eller fel, målet med marknadskommunikation är att väcka 
uppmärksamhet och skapa kännedom (Melin, 1999:75). 
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6.1.3	  Differentiering 
Det är för ett varumärke väldigt viktigt att påvisa fördelar med produkten för att 
differentiera sig från konkurrerande aktörer (Uggla, 2006:27). Samtliga respondenter från 
samtalsintervjuerna lägger stor vikt vid särskiljning i marknadskommunikationsarbetet även 
om detta tycks vara inom vissa ramar för mjölkkategorin. Grunden till differentiering av en 
produkt är för alla varumärken deras identitet, vilket samtliga varumärken bekräftar (Ibid.). 
Niklas Larsson på Arla menar att differentiering måste utgå ifrån varumärkets egen 
identitet och inte bara vara ett verktyg för att kunna särskilja sig från konkurrenter. Ett 
flertal respondenter ur fokusgrupperna associerade till olika egenskaper hos både Arla och 
Norrmejerier när de fick en fråga kring detta ämne. De menade att Arla framstod som 
sportiga, medan Norrmejerier kändes mer traditionellt och norrländskt. Som tidigare nämnt 
menade dessa respondenter att Arla-kon skapade en hög igenkänningsfaktor för 
varumärket. Svårare var det för dem att ringa in en tydlig identitet hos Garant genom deras 
iakttagande av varumärkets mjölkförpackning, även om de ändå tyckte att Garants 
mjölkförpackning särskilde sig från konkurrenter. Melin (1999) hävdar att budskap till 
konsumenten bör vara både attraktiva och relevanta (Melin, 1999:75), vilket Ulf Renée 
påpekar genom att säga att det är viktigt att särskilja sig som varumärke, så länge du syns 
för det du vill förknippas med. 

Då det är viktigt att skapa rätt sorts associationer och slagkraftig kommunikation relaterat 
till varumärket (Melin, 1999:74) menar Niklas Larsson på Arla att visuella attribut på deras 
mjölkförpackning skapar en igenkänningsfaktor för konsumenten. Sammantaget visar ett 
flertal teorier att det är viktigt för ett varumärke att differentiera sig och skapa ett mervärde 
kring produkten, detta menar Melin (1999) relaterar till att skapa kännedom kring 
varumärket på en marknad (Melin, 1999:75). Då mjölk är en lågengagemangsprodukt 
menar Annelie Jönsson på Krux att differentiering som skapar kännedom är av högsta 
relevans, detta för att konsumenten ska notera och veta vilket varumärke de väljer när de 
plockar ner mjölkförpackningen i varukorgen. Några respondenter ur fokusgrupperna 
menade att de såg vissa svårigheter med att välja rätt fetthalt på Norrmejeriers mjölk då 
färgkodernas ordning inte stämde överens med vad de var vana vid. Målet med 
marknadskommunikation för ett varumärke är att skapa kännedom och uppmärksamhet 
(Melin, 1999:75). Respondenternas kännedom kring Norrmejerier och deras visuella 
kommunikation kan uppfattas som låg, detta relaterat till att varumärket ej existerar i 
Västernorrlands län där fokusgrupperna utfördes (se rubrik; Metodproblem). 

Framförallt de visuella attributen har kommit att bli ett viktigt redskap för att särskilja sig 
från konkurrerande varumärken (Mårtenson, 2009:390), vilket Ulf Renée på Axfood menar 
att Garant anammat i hög grad då design för dem har blivit ett prioriterat 
konkurrensmedel. Han menar att detta blivit ett viktigt verktyg för att inte göra 
förpackningar som liknar konkurrenternas, vilket även ett flertal respondenter ur 
fokusgrupperna påpekade som en särskiljande faktor. Likaså menar Hanna Widding på 
Norrmejerier att de tänkt kring deras mjölkförpackning, att inte efterlikna konkurrenterna. 
De använder sig av fotografier på deras mjölkförpackningar, vilken inget utav de andra 
varumärkena valt att göra. Hon menar att de medvetet valt att inte göra deras 
mjölkförpackningar övervägande vita och framhäver detta som ett särskiljande drag från 
konkurrenters förpackningsdesign, vilket även upplevs som ett särskiljande drag hos 
Norrmejerier från fokusgruppernas sida. De försöker skapa ett mervärde och en upplevelse 
kring förpackningen som ska förmedla den lokalproducerade känslan, vilket 
överensstämmer väl med Ugglas uttalande kring att förmedla en upplevelse till 
konsumenten (Uggla, 2006:27). Som tidigare nämnt har allt större fokus börjat riktas mot 
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de visuella attributen och hur ett varumärke väljer att jobba med förpackningsdesign 
(Mårtenson, 2009:390). Dock menar samtliga respondenter ur samtalsintervjuerna att ett 
allt för kraftigt avsteg i ett försök till att särskilja sin mjölkförpackning skulle skapa 
komplikationer. Det är en ständig balansgång som infinner sig i ett differentieringsarbete av 
en mjölkförpackning, men på samma gång menar Niklas Larsson på Arla att differentiering 
alltid bör uttryckas på något vis. Detta bekräftar Melin (1999) genom att påpeka att 
särskiljning är oundvikligt (Melin, 1999:71). 

6.2	  Visuell	  Kommunikation 

6.2.1	  Visuell	  identitet 
Förpackningens visuella uttryck måste stämma överens med varumärkets identitet. De 
visuella elementen på förpackningen presenterar varumärkets identitet och de skapar 
karaktär och personlighet åt produkterna och varumärket (Mårtenson, 2009:120). Under 
samtalsintervjuerna tyder uttalanden från respondenterna på att det är förpackningen som 
är varumärkets budbärare och det är den som ska återspegla varumärkets värden och 
produktens identitet. De säger även att det är förpackningen som står för den visuella 
kommunikationen och förpackningens uppgift är att synas i butikshyllan. 

Respondenterna i fokusgrupperna tyckte att Arla-kon var en stor igenkänningsfaktor på 
Arlas förpackningar. Kon blev ett riktmärke för att veta att det är Arlas produkter man 
köper, speciellt under OS-sponsringen då de har bytt dekor på sina mjölkförpackningar. 
Garant har sin logotyp på framsidan men Ulf Renée på Axfood påpekar att de låter 
logotypen ta lite uppmärksamhet och de vill låta övriga visuella element och själva designen 
tala mer. Deras moderna framtoning ska spegla deras identitet och den visuella identiteten 
ska tyda på deras mod och passion till att vara unika. Norrmejerier ser sin logotyp som en 
stämpel på att produkten har bra kvalité så att konsumenterna vet vad det får och att deras 
förväntningar möts. Precis som Mårtensson (2009) hävdar att logotypen på en förpackning 
är speciellt viktig för igenkänningen (Mårtenson, 2009:119). 

Niklas Larsson på Arla påpekar också att den visuella kommunikationen är viktig för dem, 
dels för att skapa igenkänning hos konsumenten men även för att ge konsumenten en 
garanti på vad denne kan förvänta sig av det som utlovas av produkten. Deras slogan; 
”Naturens egen sportdryck”, konkretiserar vad varumärket har att erbjuda, detta stämmer 
med Mårtensson (2009) uttalande om att en slogan skapar igenkänning och förmedlar vad 
varumärket har att erbjuda (Mårtensson, 2009:120). 

6.2.2	  Förpackning 
Ulf Renée, marknadschef Axfood, menar att om något ser bra ut jämfört med samma 
produkter i butikshyllan och kostar något mindre så är det många konsumenter som är 
benägna att testa produkten. Som Dahlén & Lange (2009) hävdat så är en väldesignad 
förpackning ett sätt att attrahera konsumenten och väcka nyfikenhet för produkten och 
varumärket. Utseendet kan vara avgörande för om konsumenten uppmärksammar 
produkten eller inte. Detta är en viktig del vid inköpstillfället då förpackningens design kan 
påverka konsumenten till att välja varumärket framför konkurrenter (Dahlén & Lange, 
2009:334). 

Förpackningen kan till och med bli en avgörande faktor i köpbeslutsprocessen eftersom 
den ger övertygande information till konsumenten. Därmed får förpackningen en större 
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betydande roll i köpbeslutsprocessen speciellt i dagligvaruhandeln där många 
lågengagemangsprodukter köps på impuls (Fill, 2005:804–805). Detta tyder samtliga 
respondenters uttalanden på från samtalsintervjuerna när de påpekar att förpackningen är 
en viktig budbärare och en viktig kanal att förmedla deras budskap. De anser också att 
förpackningen är bland det starkaste kommunikationsverktyget och en central del i deras 
marknadsföring. Norrmejerier anser att det är viktigt att engagera konsumenten och de 
arbetar aktivt med sin mjölkförpackning. 

6.2.3	  Visuella	  element 
Funktion var ett samtalsämne som respondenterna i fokusgrupperna ofta förde på tal. De 
hävdade att en funktionell förpackning var en avgörande faktor i köpbeslutsprocessen. 
Arlas funktion med skruvkork var i detta fall det som majoriteten av respondenterna 
uppskattade. Detta påvisar även Smiths (1998) uttalande, att om en förpackning ska anses 
attraktiv hos konsumenten måste den vara funktionell (Smith 1998:473). Vidare hävdar 
även Ulf Renée på Axfood att bristande förpackningsfunktioner gör att även den snyggaste 
förpackningsdesignen blir värdelös inför konsumenten. En respondent ur fokusgrupperna 
påpekade att om funktionen på öppningslösningen hos Garant kunde förbättras hade 
respondenten valt deras mjölkförpackningar istället, detta för att respondenten ansåg att 
Garants visuella uttryck tilltalade respondenten mer. 

Några andra faktorer som kan vinna över konsumenten på varumärkets sida är färg, bild 
och olika slags information om produkten (Ambrose & Harris, 2011:116). Annelie Jönsson 
på Krux påpekar att det finns vissa saker att tänka effektivt kring när det gäller 
positionering av till exempel bild och information, såsom att produkten har en begränsad 
visuell yta på mjölkförpackningen. Respondenterna ur fokusgrupperna antyder också att till 
exempel Garants förpackningsdesign är bidragande faktor till att flertal av dem skulle välja 
Garant om de enbart gick på utseende. Flertalet av dessa respondenter menar att det är på 
grund av det enhetliga uttrycket på framsidan. 

6.2.3.1	  Färg 

Färg kan ha en symbolisk betydelse (Bergstöm, 2012:258) och färg kan ha olika betydelse 
för olika individer runtom i världen, exempelvis har färgen svart och färgen vit olika 
betydelser i olika länder. I kina står den vita färgen för död medan i den västerländska 
kulturen är det svart som är betingat med död (Feisner, 2006:5). Därför är det viktigt att 
förstå hur olika färger förknippas med olika ting och att ha detta i åtanke under arbetets 
gång med design till en förpackning (Klimchuk & Krasovec, 2005:108). Resultaten tyder 
på, precis som Feisner (2006) hävdat, att färg har olika betydelse. Flertalet respondenter ur 
fokusgrupperna kopplar ihop den vita färgen med produkten mjölk i förhållande till 
mejerikategorin. Niklas Larsson på Arla säger att när det handlar om produkter som är 
traditionella, som är sprungna ur kulturen så har det vuxit upp lokala färgkoder och visuella 
element. Niklas Larsson på Arla påpekar att det är viktigt att förvalta dem så att 
konsumenten förstår vad det är för typ av produkter.  

En norrländsk traditionell färgkodning har Norrmejerier anammat vilket är röd färg för 
mellanmjölk och grön färg för standardmjölk, samt gul färg för lättmjölk. Därmed har de 
en annorlunda färgkodning jämfört med sina konkurrenter. Genom sina färger försöker de 
skapa en naturlig och äkta känsla, så som de vill uppfattas av konsumenter. Att färger 
förknippas med olika saker ser vi ett exempel när respondenter ur fokusgrupperna anser att 
Norrmejerier har fel färgkodning eftersom de ansåg att de inte var vana vid den 
traditionella norrländska färgkodningen. 
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Litteraturen pekar på att under årens lopp har färgen blivit det som tydligast definierar olika 
produktkategorier. Med detta menas att en viss färg är dominerande i en viss 
produktkategori och just i mejerihyllan är det vitt, rött och blått som dominerar (Klimchuk 
& Krasovec, 2005:112). Meyers och Gerstman (2005) tyder på att det beror på att den vita 
färgen i västerländsk kultur signalerar renhet, fräschör, effektivitet, samtida och pålitlig och 
därför används ofta ljusa färger på mejeriförpackningar (Meyers & Gerstman, 2005:49). 
Detta stämmer överens med Niklas Larssons uttalande om att ögat söker sig till olika 
signalfärger inom diverse produktkategorier och det har Arla i åtanke eftersom de tyder på 
att vitt och blått är starka färger inom mejerikategorin. Martin Gylje på BAS tror att en 
alltför avvikande färgkod på en mjölkförpackning kan skapa konsekvenser då 
igenkänningen blir svag och förvirring uppstår hos konsumenten. Färgen är av stor 
betydelse på en förpackning då denna ofta har en känslomässig koppling för konsumenten 
(Singh, 2006:785), därför blir det extra viktigt att vara noggrann i valet av färg beroende på 
förpackningens innehåll.  
 
Arla använder sig utav färger som de tror kan vara tilltalande och återge en känsla för 
vilken framtoning varumärket har precis som Ambrose & Harris (2011) menar att färg kan 
vara ett effektivt sätt att placera specifika idéer om varumärkets produkt i konsumenternas 
medvetande. Till exempel använder sig varumärken som vill förmedla att deras produkt är 
färsk och fräsch av vitt och de varumärken som vill förmedla styrka använder sig ofta av 
rött (Ambrose & Harris, 2011:107). Martin Gylje på BAS ville skapa en mjölkförpackning 
som är vitare än konkurrenternas för att sticka ut lite extra och få färgerna på 
mjölkförpackningen att kännas moderna, spetsiga och klatschiga. Norrmejerier använder 
sin färg för att skapa en naturlig känsla. Ett flertal av respondenterna i fokusgrupperna 
menar att Norrmejeriers lättmjölk känns äldre. 
 
Ett annat exempel på att använda sig av färg i livsmedelskategorin är att olika färger 
indikerar olika typer av fetthalt. Enligt Klimchuk & Krasovec (2005) ses den gröna färgen 
exempelvis som en indikator på livsmedel med lägre fettinnehåll. Detta tyder Niklas 
Larsson på Arla på när han anser att relationen mellan fetthalt och färgkod är en viktig 
aspekt att ta hänsyn till i valet av färger. För att välja en lämplig färg menar teorin att det 
måste tas hänsyn till vilka färger som används av konkurrenter och tänka över om syftet är 
att passa in eller sticka ut (Ambrose & Harris, 2011:106). 
Garant är ett exempel på ett varumärke som har tagit hänsyn till hur färgkodningen ser ut i 
produktkategorin överlag men ändå valt att hålla den röda tråden med att vara ett 
varumärke som sticker ut. Ambrose & Harris (2011) menar att konsumenter hellre letar 
efter den röda eller gula flaskan istället för att spendera tid på att leta efter information 
genom att läsa på olika etiketter (Ambrose & Harris, 2011:106). Detta stämmer överens 
med Norrmejeriers tanke om att färg är det första ögat läser av medan det finstilta kommer 
som en sekundär faktor. Singh (2006) menar att ca 62–90 procent av utvärderingen av 
produkten är baserad på bara själva färgen på förpackningen. (Singh 2006:783). Även 
Martin Gylje på BAS uppmärksammar färgen som en viktig faktor bland de visuella 
elementen på en mjölkförpackning, han menar att det är det första konsumenten ser i 
butikshyllan och är oundvikligt att uppmärksamma. Respondenterna i fokusgrupperna 
hävdade att färgerna på förpackningarna bidrog med att de inte behövde lägga extra 
sekunder på att läsa på förpackningarna, utan att de enkelt kunde gå efter färgkodningen. 
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6.2.3.2	  Form 
Ett flertal av respondenterna ur fokusgrupperna ansåg att funktionen var det viktigaste. De 
ansåg även att Norrmejerier hade den minst funktionella förpackningen och drog sig för att 
köpa den. De ansåg att Arla var moderna och låg i tiden eftersom de har skruvkorken. 
Detta tyder Kotler (2008) på när han påpekar att dåligt utformade förpackningar kan göra 
så att konsumenten väljer att pröva en annan produkt medan innovativa förpackningar kan 
ge fördelar mot konkurrenter (Kotler et al., 2008:226). Vissa respondenter ur 
fokusgrupperna uttrycker sig även om att kombination av form och färg på 
mjölkförpackningen gör det lättare för respondenten att hitta i butikshyllan. Litteraturen 
säger även att det kan vara just formen som gör en förpackning distinkt (Smith, 1998:472). 
Ett flertal respondenter från fokusgrupperna menar att de allra först enbart går på färg när 
de ska hitta sin mjölkförpackning och sedan är det formen och funktionen som är 
avgörande i köpbeslutsprocessen. 

6.2.3.3	  Bilder 
Norrmejerier vill förmedla ett tryggt och pålitligt varumärke med produkter av bra kvalitet. 
De tar hjälp av fotografier på deras förpackningar på norrländska miljöer. Bilder kan öka 
intresset hos konsumenten och eftersom konsumenter läser av en bild innan de läser en 
text, fångar bilden uppmärksamheten hos konsumenten snabbare (Klimchuk & Krasovec, 
2005:119). Med bilderna vill Norrmejerier återspegla det norrländska, naturliga och 
lokalproducerade. Detta stämmer överens med att bildspråket är beroende av hur 
varumärkets personlighet och specifika produktattribut ska kommuniceras till 
konsumenten genom förpackningsdesignen (Klimchuk & Krasovec, 2005:120). Flertalet av 
respondenterna i fokusgrupperna får en lugn känsla när de tittar på Norrmejeriers 
mjölkförpackningar, de menade att de framställs som att man verkligen ska njuta av 
mjölken. Bilder förmedlar en känsla av ambition eller för att visa detaljer och kvalitet av en 
produkt (Ambrose & Harris, 2011:148). Bilder skapar sensoriska upplevelser som får 
konsumenten att uppleva vad produkten kan tänkas dofta och vad produkten exempelvis 
har för smak (Klimchuk & Krasovec 2005:120).   

6.2.3.4	  Symboler 
Konsumenter har lärt sig att tolka vissa symboler på produkter på ett visst sätt eftersom det 
visuella formspråket på grund av symbolerna har förmedlats genom produkterna på samma 
sätt under en längre period. På grund av detta associerar konsumenter en ko med mjölk 
och ett äpple med frukt (Ambrose & Harris, 2001:98). Ett flertal av respondenterna ur 
fokusgrupperna tyckte att en ko är den typiska symbolen för mjölk. Arlas röda ko på deras 
förpackningar skall framhäva det naturliga ursprunget som varumärket står för. Majoriteten 
av respondenterna ur fokusgrupperna håller med om att Arla-kon är en strak symbol för 
Arla. De tyder också på att Arla-kon gör det lätt för dem att hitta Arlas produkter. 

6.2.3.5	  Typografi 
Typografi kan användas på flera olika sätt. Den huvudsakliga uppgiften på en förpackning 
är att typografin ska lyfta fram och tydliggöra ett budskap som ska kommuniceras till flera 
olika konsumenter på ett eller annat sätt (Koblanck, 1997:100). Flertalet respondenter ur 
fokusgrupperna tyckte att typografin på Garants mjölkförpackningar var lättläst. Ambrose 
& Harris (2011) säger även att varumärken kan ta hjälp av typsnitt för att sätta personlig 
prägel till varumärkets budskap (Ambrose & Harris, 2011:158). Ulf Renée på Axfood 
menar att kombinationen av färg och typsnitt är ett kännetecken för Garants varumärke.  
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7.	  SLUTSATS 

I detta kapitel redovisas svar till studiens syfte och frågeställningarna utifrån teoretiska utgångspunkter, 
empiri och analys. 
 
Vi har med vår studie svarat på följande syfte; 
Syftet med studien är att öka förståelsen för hur tre stycken svenska varumärken inom 
produktkategorin mjölk kommunicerar visuellt för att differentiera sig på marknaden 
genom visuella attribut på deras respektive mjölkförpackningar. 

7.1	  Arla 
Niklas Larsson antyder att de har ett visst spelrum vad gäller differentiering och särskiljning 
av deras mjölkförpackningar. Det är en balansgång för ett varumärke vid val av 
positionering och hur varumärket väljer att differentiera sig på marknaden. Det handlar om 
hur varumärket hjälper konsumenten att känna igen produkten genom visuella element på 
mjölkförpackningen. Skulle Arla göra ett för kraftigt avsteg menar Niklas Larsson på Arla 
att det inte skulle uppskattas av konsumenterna och det skulle antagligen bli svårare att 
hitta deras produkter. 
 
Arlas kärnvärden och varumärkesidentitet är; ‘svenskt, naturligt, gott och välbefinnande’. 
De strävar efter att alla produkter som återfinns under Arla Ko ska vara naturliga och 
gjorda på svenska råvaror i Sverige. Arla kon blir därmed en symbol för att försäkra 
konsumenterna om att produkten är svensk. Det naturliga speglas i det visuella bland annat 
genom deras slogan; ‘Naturens egen sportdryck’. Deras slogan knyter även ihop deras 
andra reklamkampanjer. Arla tyder även på att de använder sig av naturliga färgnyanser på 
mjölkförpackningen för att stärka sitt kärnvärde om att anses som naturliga och tilltalande. 
Det finns även en text där det står; ‘Färsk svensk’, det är en hänvisning till att Arla strävar 
efter att använda sig av svenska råvaror. Även Arla Ko är en symbol för vad varumärket 
innefattar. Illustrationerna på mjölkförpackningen representerar Arlas sportiga framtoning 
och deras samarbete med OS-truppen. 
 
Samtliga respondenter ur fokusgrupperna ansåg att Arlas visuella kommunikation på 
mjölkförpackningarna förmedlade en sportig känsla. De menade även att dessa 
mjölkförpackningar upplevdes som en standardprodukt relaterat till varumärket och den 
vita färgen som dominerar på Arlas mjölkförpackningar. Arla-kon uppgavs som en stark 
igenkänningsfaktor för varumärket och upplevdes som ett positivt visuellt attribut. Ett 
flertal respondenter hävdade att de lätt hittade Arlas mjölkförpackningar i butik just på 
grund av den tydliga symbolen, Arla-kon. Dock ansåg en del av respondenterna att det 
visuella uttrycket på Arlas mjölkförpackningar var rörigt relaterat till att för många visuella 
element existerar på framsidan, speciellt användandet av både den nya logotypen och Arla-
kon på samma yta. Funktionen av Arlas mjölkförpackningar upplevdes av en majoritet ur 
fokusgrupperna som positiv, skruvkorken lyftes fram som en mycket praktisk förslutning. 

7.2	  Garant 
Garants varumärkesstrategi bygger på att sticka ut och differentiera sig bland sina 
konkurrenter. Ulf Renée på Axfood menar att de har modet att uttrycka sig lite annorlunda 
visuellt. De arbetar hela tiden med att till viss mån differentiera mjölkförpackningen 
grafiskt eftersom det är det som sätter sin prägel på varumärket. Garant granskar hur 
marknaden ser ut och hur deras konkurrenter valt att uttrycka sig visuellt och hur de väljer 
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att marknadsföra sig. Garant gör detta för att de inte ska göra allt för liknande 
förpackningar gentemot sina konkurrenter. 
 
Garants kärnvärden och varumärkesidentitet är att många människor ska få möjligheten att 
äta god och bra mat med ett garanterat bra urval med god kvalitet. Det är viktigt för 
varumärket Garant att sticka ut och vara annorlunda mot sina konkurrenter. ‘Mod’ och 
‘passion’ symboliserar Garants varumärkesstrategi. För att förmedla att de vill sticka ut 
bland sina konkurrenter låter de den röda, gröna eller blå färgen vara dominerade på 
förpackningen istället för att låta den vita färgen ta huvudrollen som är vanligt i 
mejerihyllan. Kon med sin kalv på framsidan ska skapa en familjär känsla som ska förmedla 
trygghet och värme, det ska ge konsumenten en indikation på att produkten ska kännas just 
betryggande. Färgerna handlar om att konsumenterna lätt ska känna igen sig och Garant 
vill att deras färger ska kännas ärtiga, moderna och klatschiga. Det tyder på Garants strävan 
efter att vara unik på marknaden och inte efterlikna sina konkurrenter, vilket även är 
synonymt med deras identitet. Garants logotyp visar att det är Garants produkter man 
köper och att genom det får god och bra mat som är en del av deras kärnvärden, men de 
har även valt att tona ner loggan på sina förpackningar för att låta det visuella prata mer 
med konsumenten än själva logotypen. Detta relaterar till det faktum att Garant arbetar 
mycket och omsorgsfullt med sin förpackningsdesign. 
 
En majoritet av respondenterna ur fokusgrupperna menade att Garants 
mjölkförpackningar stack ut från mängden, detta mycket relaterat till den näst intill 
heltäckande färgen på förpackningarnas framsida. Färgen uppgavs som en stark indikator 
till igenkänning och ett element som underlättar för konsumenten att hitta rätt fetthalt av 
mjölken i butikshyllan. Återhållsamhet av den vita färgen på mjölkförpackningarna 
upplevdes som positiv relaterat till föregående mening. Garants visuella uttryck på 
mjölkförpackningarna uppfattades till stor del som rent och effektivt som gav en känsla av 
att varumärkets mjölk är en vardagsprodukt, en enkel sådan. De flesta respondenterna 
ansåg att de heltäckande färgerna och det enkla visuella uttrycket gjorde typografin på 
förpackningarna lättläst. En del av respondenterna menade att de upplevde Garants mjölk 
som en billig vara relaterat till det visuella uttrycket, medan en annan del av dem hävdade 
att mjölkförpackningarna upplevdes som lite finare och dyrare. Mjölkförpackningarnas 
funktion ansågs av ett flertal respondenter kunna förbättras, exempelvis ett tillägg av 
skruvkork. Garants design av mjölkförpackningarna upplevdes överlag som positiv, en 
majoritet av respondenterna tyckte att varumärket har en tilltalande och utmärkande 
förpackningsdesign. 

7.3	  Norrmejerier 
Annelie Jönsson på Krux menar att en varumärkesstrategi kretsar mycket runt vad 
varumärket vill uppnå. Förpackningens utformning grundar sig till stor del på 
varumärkesstrategi och är en fingervisning för byrån vilken riktning de ska gå i 
designprocessen. Olika visuella element på mjölkförpackningen blir olika viktiga beroende 
på vilken strategi varumärket har. Norrmejerier tycker det är viktigt att konsumenten 
känner igen produkten och eftersom Norrmejerier konkurrerar på en mogen marknad 
arbetar de med att underhålla sin position på marknaden och sitt arv då varumärket har en 
väl etablerad relation med sina konsumenter. De försöker även hålla ett öga på 
konkurrenter så att de inte efterliknar Norrmejerier och vad de förmedlar på marknaden. 
Hanna Widding på Norrmejerier menar att deras grundstrategi handlar om att på olika sätt 
i olika kanaler bevisa för deras konsumenter att de är det lokala mejeriet och att deras 
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produkter är tillverkade av mjölk som kommer från Norrmejeriers bönder i Norrland. Det 
är därför produkter med Norrmejeriers varumärke bara finns där de har sina bönder. 
Därmed anser varumärket att det är viktigt att konsumenterna upplever att förpackningen 
visuellt kommunicerar en närproducerad känsla. Norrmejerier lägger vikt på att särskilja sig 
på marknaden och de anser att de har tagit en annan riktigt än deras konkurrenter. Hanna 
Widding på Norrmejerier menar att många av deras konkurrenter använder sig av en vit 
botten och tecknade element medan de använder sig av fotografier. 
 
Närhet och lokalproducerat genomsyrar Norrmejeriers identitet och de vill framhäva det 
norrländska ursprunget därför jobbar de med att alla delar av visuella kommunikationen 
ska andas Norrland, allt från färgerna till bilderna på de norrländska landskapen. Deras 
identitet speglas på förpackningen genom bilder på norrländska miljöer och även att de 
hållit fast vid den norrländska färgkodningen. De använder sig även av en slogan där det 
står en hälsning från norrländska kor. Detta ska skapa en känsla av att produkten är 
lokalproducerad. Färgerna ska upplevas som jordnära för att koppla till en mer naturlig 
miljö. Norrmejeriers logotyp ska indikera att det är ett tryggt varumärke med produkter av 
kvalité som även är deras kärnvärden. 

Norrmejeriers val att använda fotografier på mjölkförpackningarnas framsida ansågs av ett 
flertal respondenter ur fokusgrupperna som positivt. Respondenterna menade att det 
medför en känsla av att varumärkets mjölk är lokalproducerad men även ger en känsla av 
att den är dyrare än konkurrenters. De upplever även att Norrmejeriers mjölkförpackning 
förmedlar en känsla av att förpackningen innehåller en kvalitetsmjölk som konsumenten 
bör njuta av. En majoritet kopplade det visuella uttrycket på mjölkförpackningarna till 
Norrland och att detta varumärke är ett pålitligt sådant. Färgkodningen på respektive 
mjölkförpackning ansågs vara förvirrande för samtliga respondenter då de ansåg att denna 
inte var densamma mot vad de var vana vid. En del respondenter ur fokusgrupperna ansåg 
att Norrmejeriers mjölkförpackning upplevdes som gammaldags, till stor del relaterat till 
förpackningsformen. Dessa respondenter menade att denna förpackningsform var 
vanligare förr än i dagsläget. Norrmejeriers visuella uttryck på mjölkförpackningarna 
uppfattades överlag som tydligt och rent, samt att typografin var lättläst. En minoritet av 
respondenterna ansåg uttrycket vara rörigt. Den enhetliga färgen på mjölkförpackningarna 
och avsaknad av en vit färg ansågs vara både positivt och annorlunda. En majoritet av 
respondenterna hävdade att Norrmejeriers mjölkförpackningar stack ut från 
konkurrenternas. 

7.4	  Samtliga	  varumärken	  berörs	  
Den övervägande faktor som anses påverka den visuella kommunikationen av 
mjölkförpackningar tycks vara varumärkenas identitet. Samtliga varumärken påpekar att 
deras identitet skall genomsyra mjölkförpackningens visuella uttryck för att både skapa en 
relation till sin målgrupp och uttrycka vad varumärket står för. Vidare menar samtliga 
varumärken att förpackningen har en central uppgift då förpackningen agerar budbärare av 
varumärkets identitet och är ett av de starkaste marknadsföringsverktygen som existerar. 
Samtliga respondenter ur samtalsintervjuerna menar på samma gång att konsumenten har 
en avgörande roll i den visuella kommunikationen på mjölkförpackningarna, att engagera 
denna grupp och få dem att förstå vad varumärket vill förmedla är en betydelsefull faktor. 
Samtliga respondenter ur samtalsintervjuerna framhäver även den balansgång i det visuella 
uttrycket som uppstår inom mjölkkategorin. De menar att mjölk är en traditionell produkt 
som har starka rötter i vårt land vilket gör att vissa outtalade regler uppstår. Arla anser detta 
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vara viktigt att värna om för att få konsumenten att förstå vad det är för produkt. 
Varumärkena och byråerna menar att den konsensus som uppstått inom produktkategorin 
inte går att bortse ifrån i ett kommunikationsarbete av en mjölkförpackning. Samtliga 
respondenter ur samtalsintervjuerna menar därför att ett allt för kraftigt avsteg i det visuella 
uttrycket på en mjölkförpackning skulle skapa komplikationer och förvirring för 
konsumenten. 
 
Det faktum att vissa lokala färgkoder har anammats och representerar produktens fetthalt 
gör att dessa är väl använda inom mjölkkategorin. Likaså är den vita färgen en välanvänd 
färg för att symbolisera den vita mjölken inom kategorin, dock har Norrmejerier och 
Garant tagit ett steg ifrån detta medan Arla använder den vita färgen till stor del på sina 
förpackningar. Norrmejerier har inga inslag alls av vitt, medan Garant endast använder 
färgen till viss del. Även om detta fenomen existerar försöker varumärkena tillsammans 
med byråerna att skapa en mjölkförpackning med ett relativt unikt visuellt uttryck som ska 
återspegla deras egen varumärkesidentitet. Färgen är det element som är ett ständigt 
återkommande ämne under samtalsintervjuerna, på BAS och Krux menar de båda att 
färgen är det element som konsumenten lägger märket till allra först. Detta gör att valet av 
färg blir oerhört viktigt på en mjölkförpackning och ger konsumenten en direkt känsla för 
såväl förpackningens innehåll som varumärkets identitet. 
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8.	  SLUTDISKUSSION 
Studiens resultat antyder att visuell differentiering inom produktkategorin mjölk innefattar 
en balansgång där hänsynstaganden bör tas inom kategorin, till bland annat färgkoder, 
konkurrenter, traditioner, etc. Vi tror att detta till viss del kan begränsa varumärkena från 
att allt för tydligt differentiera sina mjölkförpackningar sinsemellan, vilket skulle kunna ses 
som att produktkategorin mjölk är betydligt känsligare för en kraftig differentiering jämfört 
med vissa andra livsmedelskategorier. Ignoreras dessa regler och invanda visuella element 
kan konsumenten bli förvirrad. Det tycks handla mycket om vana när det kommer till 
produktkategorin mjölk. Konsumenterna är vana vid till exempel en viss färgkod och då är 
det svårt för varumärket att bortse från detta och skapa ett visuellt uttryck som inte alls 
stämmer överens med konsumenternas förväntningar. Eftersom respondenterna i 
fokusgrupperna tyder på att de ofta går efter färg när de letar efter den mjölksort de ska 
inhandla så finns risken att konsumenterna inte förstår att det är mjölk i förpackningen om 
man använder avvikande färgkoder. Även fast varumärkena kan leka med olika slags 
nyanser är färgvalen ändå begränsade till en viss färgskala. 
 
Av studiens resultat ser vi tydligt att varumärkets identitet har en avgörande roll för hur 
den visuella kommunikationen kommer att te sig på mjölkförpackningarna. Varumärkets 
identitet blir den största möjligheten till att differentiera sig inom produktkategorin och 
särskilja sig från konkurrenter. Eftersom konkurrensen har blivit större genom åren inom 
produktkategorin mjölk har efterföljare möjligen format sin visuella kommunikation efter 
de regler som finns i kategorin men även försökt att efterlikna de marknadsledande 
varumärkena för att dra nytta av de associationer konsumenterna har till dessa. Detta kan 
bidra till att förpackningarna i produktkategorin mjölk i stor utsträckning ser och upplevs 
väldigt likartade. Det finns inget facit på vad som rätt eller fel när det kommer till hur ett 
varumärke bör positionera sig eller differentiera sig men de val varumärket gör kring detta 
kan anses mer eller mindre framgångsrikt. Vad som är det bästa tillvägagångsättet i 
mjölkkategorin kan det bara spekuleras kring. Resultaten pekar dock på att de varumärken 
som undersökts väljer att rätta sig efter de traditionella, djuprotade färgkoderna och de 
symboler som ses klassiska för produktkategorin mjölk med vissa undantag från 
Norrmejeriers sida där de använder bilder istället för de typiska illustrationerna.  
 
Vi kan även se att vissa lokala färgkoder uppstått inom landet, då Norrmejerier har en viss 
ordning på dessa relaterat till fetthalt medan Arla och Garant har samma ordningsföljd. Det 
är eventuellt inte omöjligt att byta ordningsföljd av färgerna på förpackningarna men då får 
varumärkena räkna med att konsumenterna antagligen har en lång inlärningskurva. 
Flera respondenter påpekar att de inte tänker på hur förpackningen ser ut när de köper 
mjölk. De menar att det går på rutin. De tar den som passar deras behov för tillfället, 
många tycks välja efter hur funktionell förpackningen är. Frågan är då hur unik den visuella 
kommunikationen på en mjölkförpackning bör vara, om detta spelar någon större roll vid 
inköpstillfället? Utseendet har kanske mindre betydelse och en mindre avgörande roll i 
köpbeslutet vid val av mjölk än av andra produkter. Svårigheter som tycks finnas för ett 
varumärke är att passa in i en produktkategori samtidigt som denna bör särskilja sig på 
något vis rent visuellt. Detta tror vi kan vara en extra komplicerad uppgift inom 
mjölkkategorin. 
 
Bortfallet av Arlas byrå, Identity Works tror vi säkerligen kan ha påverkat studiens resultat. 
Då Identity Works har ett avgörande ansvar för Arlas mjölkförpacknings visuella 
kommunikation blir därför helhetsbilden av Arlas visuella kommunikation i denna studie 
bristfällig. Vi tror att ett deltagande från byråns sida hade kunnat berika vårt resultat på så 
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sätt att de hade kunna ge oss djupare svar kring den visuella kommunikationen på Arlas 
mjölkförpackningar. Eftersom två stycken telefonintervjuer utförts istället för 
samtalsintervjuer, en med Norrmejerier och en med deras byrå Krux, kan detta ha haft viss 
inverkan på resultatet. Vi kan ana att en samtalsintervju blir mer personlig än en intervju via 
telefon, samt gör respondenten mer avslappnad inför situationen. Dock tror vi inte att 
helhetsbilden av Norrmejerier och deras visuella kommunikation av mjölkförpackningarna 
har påverkats avsevärt på grund av detta i vår studie. Då svar från respondenter i 
fokusgrupperna genererade många oväntade svar kring en förpacknings funktion har detta 
gjort att studien breddats något, även om ett övergripande fokus fortfarande ligger på den 
visuella kommunikationen. Då vi gjort en kvalitativ studie var inte syftet att kunna 
generalisera resultatet till en större population. Vi tror att ett annat urval av varumärken 
tillhörande produktkategorin säkerligen skulle ge ett annorlunda resultat jämfört med vårt. 

8.1	  Framtida	  studier 
Andrew Ehrenberg menar enligt sina teorier att det för ett varumärke är viktigare att skapa 
en bredd och bli framgångsrikt än att lägga kraft på att vara unik och differentiera 
varumärket (Dahlén & Lange, 2009:297). Efter att vi har studerat tidigare forskning kring 
differentiering kan vi se att stort fokus har riktats mot unicitet och att som varumärke 
sticka ut bland konkurrenter. 
 
En tendens vi tycker oss se i studiens resultat är att de olika varumärkenas popularitet inom 
mjölkkategorin är svårt att relatera till den visuella kommunikationen på förpackningens 
framsida. Vad som är det vinnande konceptet för en mjölkförpacknings popularitet och 
framgång går endast att spekulera kring i vår studie. Däremot vore detta ett aktuellt ämne 
att forska vidare kring relaterat till resultaten i vår studie.  
 
Grundat på uttalanden av respondenterna ur fokusgrupperna så kan en alternativ inriktning 
på vidare studier vara att titta på vilka faktorer det är som styr konsumenter i 
köpbeslutsprocessen vid sidan av den visuella kommunikationen vad gäller förpackningar.  
 
Ytterligare ett intressant område att forska vidare inom vore den känslighet av 
differentiering som kan tänkas uppstå inom vissa produktkategorier, hur både inre och 
yttre faktorer kan påverka den slutliga förpackningsdesignen. Att jämföra en “känslig” 
produktkategori rent designmässigt med en mindre “känslig” sådan tror vi skulle kunna 
vara ett intressant fenomen att undersöka och forska vidare kring. Med “känslig” menar vi 
att produktkategorin till viss del styrs av olika normer och djupt rotade uppfattningar som 
existerar i samhället. I detta avseende tror vi att ett mottagarperspektiv skulle kunna vara 
mer passande att undersöka jämfört med det sändarperspektiv vi valt att utgå ifrån i denna 
studie. 
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BILAGA	  1	  

Mjölkförpackningar;	  Arla	  
Hämtad från www.arla.se  
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BILAGA	  2 

Mjölkförpackningar;	  Garant	  
Hämtad från bildarkiv hos Axfood Sverige, AB 
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BILAGA	  3 

Mjölkförpackningar;	  Norrmejerier	  
Hämtad från www.norrmejerier.se 
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BILAGA	  4 

Intervjuguide	  till	  samtalsintervju;	  varumärke	  
 

Uppvärmningsfrågor: 

1. Namn, Ålder, Titel, Ansvarsområde? 

2. Vilka arbetsuppgifter har du? 

 
Introduktionsfrågor: 

3. Vilken är varumärkets primära målgrupp? 

4. Hur utbrett är ert varumärke inom landet? Hur stor är varumärkets marknadsandel? 

5. Vilka är era största konkurrenter inom produktkategorin mjölk? 

 
Tematiska frågor: 

6. Berätta om varumärkets vision och kärnvärden? 

7. Hur skulle du definiera varumärkets identitet? 

8. Berätta om er varumärkesstrategi i förhållande till mjölkförpackningen? Arbetar ni aktivt 
med detta? 

9. På vilket sätt tror du att förpackningen kan fungera som ett marknadsföringsverktyg? 

10. Hur väljer ni att positionera & visuellt differentiera er mjölkförpackning på marknaden i 
förhållande till era konkurrenter? 

11. Vilka för-och nackdelar finns med att differentiera/särskilja en produkt på en mogen 
marknad? 

12. Vad vill ni kommunicera med er framsida på mjölkförpackningen? 

13. Hur viktigt tycker du att mjölkförpackningens utseende är för att kommunicera med er 
målgrupp? 

14. Vilka anledningar tror du finns till att konsumenten väljer just er mjölkförpackning 
framför era konkurrenters? 

15. Finns det något speciellt som bör tas hänsyn till i arbetet med den visuella 
differentieringen av en mjölkförpackning? 

16. Vad anser du om färgvalen till er mjölkförpackning? Vad grundar sig dessa på? 
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17. Är det något visuellt element (färg, form, symboler, logotyp, etc.) i er mjölkförpackning 
som du tycker representerar ert varumärke extra mycket? 
 

Utrymme finns för uppföljningsfrågor/tolkningsfrågor. 
 

Avslutningsfrågor: 

18. Vad upplever ni för reaktioner gällande mjölkförpackningen av konsument? 

19. Hur viktigt tror du att det är för en produkt att uppfattas som unik i sin kategori? 

20. Har du några fler tankar kring mjölkförpackningen som du vill tillägga? 
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BILAGA	  5 

Intervjuguide	  till	  samtalsintervju;	  byrå 
 

Uppvärmningsfrågor: 

1. Namn, Ålder, Titel, Ansvarsområde? 

2. Vilka arbetsuppgifter har du? 

3. Hur stor är er verksamhet, hur många anställda? 
 

Introduktionsfrågor: 

4. Berätta lite kort om er byrå och vilka sorts arbetsuppdrag ni får? 

5. Hur gick det till när ni fick uppdraget av varumärket? Vilken anledning tror du finns till 
att varumärket valde just er byrå? 

6. Vad innefattar ert uppdrag från företaget? Ex. förpackning, kampanj, koncept? 

 
Tematiska frågor: 

7. På vilket sätt tror du att förpackningen kan fungera som ett marknadsföringsverktyg hos 
företag? 

8. Vilket av förpackningens egenskaper (färg, grafik, form, storlek) anser du att det är 
viktigt att lägga extra kraft på? 

9. Hur viktigt är det att ha konsumenten i åtanke vid utforming av det visuella på 
förpacknignen? Hur resonerar ni kring vikten av varumärkesidentitet och konsument i 
arbetet med förpackningen? 
 
10. Förmedlar mjölkförpackningens visuella uttryck varumärkets identitet? isåfall hur? 
 
11. Hur resonerade ni kring utformning av förpackningen? (logotyp, symboler, färg, form, 
etc.) Vad ska förpackningen kommunicera? 
 
12. Finns det något speciellt som bör tas hänsyn till i arbetet med den visuella 
differentieringen av en mjölkförpackning? 

13. Vilka för-och nackdelar finns med att differentiera/särskilja en produkt på en mogen 
marknad? 

14. Hur har ni resonerat kring arbetet med den visuella differentieringen av 
mjölkförpackningen i förhållande till konkurrenter? 
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15. Hur ser kommunikationen ut mellan er och företaget under arbetets gång? Får detta 
någon inverkan på resultatet av förpackningen? 

16. Vad anser du om färgvalen till er mjölkförpackning? Vad grundar sig dessa på? 

17. Finns det några konsekvenser med att använda sig utav annorlunda färger på en 
mjölkförpackning? 

 

Utrymme finns för uppföljningsfrågor/tolkningsfrågor. 

 

Avslutningsfrågor: 

18. Hur viktigt tror du att det är för en produkt att uppfattas som unik i sin kategori? 

19. Har du några fler tankar kring mjölkförpackningen som du vill tillägga? 
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BILAGA	  6 

Intervjuguide	  till	  fokusgrupper 
 
 
Öppningsfrågor 

1. Vi vill att ni börjar med att berätta vilka ni är, vad ni heter och ålder? 

2. Dricker ni mjölk? 

3. Vilken mjölk dricker ni i dagsläget? 

 
Introduktionsfrågor 

4. Vad tar ni hänsyn till när ni köper produkten mjölk i butik? 

5. Tänker ni på hur förpackningarna ser ut när ni handlar olika produkter och har detta 
någon betydelse när du köper produkten? 

6. När lägger du vikt vid förpackningens utseende? 

 

Övergångsfrågor 

7. Är ni bekant med dessa mjölkförpackningar? 

8. Vad är era spontana reaktioner till utseendet av dessa förpackningar? 

9. Föreställ er att dessa mjölkförpackningar är individer - vilka egenskaper skulle dessa 
individer då ha? 

 

Nyckelfrågor 

10. Vad är det som gör att ni förstår att denna förpackning innehåller mjölk? 

11. Är det någon av dessa förpackningar som ni tycker sticker ut utseendemässigt mer än 
någon av de andra? Motivera ditt val. 

12. Finns det något ni tycker mindre bra om relaterat till utseendet av dessa förpackningar? 
I så fall vad? 

13. Vad tror ni att varumärkena vill kommunicera till er med hjälp av deras förpackningar? 

14. Vad anser du om färgvalen på dessa mjölkförpackningar? 
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Avslutande frågor 
15. Om ni skulle köpa någon av dessa förpackningar, vilken skulle ni då köpa? Motivera 
varför. 

16. Har du vid något tillfälle valt en produkt över en annan för att ena produkten hade en 
mer tilltalande förpackningsdesign? 

17. Finns det någonting vi inte tagit upp under denna diskussion som ni skulle vilja tillägga? 

 


