
Helena Niklasson & Linda Granberg 
 

     
       Institutionen för Industriell ekonomi 

Blekinge Tekniska Högskola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En conjoint analys av förpackningsattribut 
  
Vilka visuella attribut och deras utformning på en produktförpackning påverkar 
konsumentens köpvilja? 
 
 
 
 
 
Helena Niklasson 
 
Linda Granberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 högskolepoäng 

VT 2014 



Granberg & Niklasson En conjoint analys av förpackningsattribut 

 

2 
 

Sammanfattning 
 
Titel: En conjoint analys av förpackningsattribut. Hur kan en produkts förpackningsattribut 

bäst utformas för att vara attraktiv i konsumentens ögon?  

Författare: Linda Granberg & Helena Niklasson.  

Handledare: Jan Svanberg  

Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola.  

Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 högskolepoäng.  

Syfte: Att undersöka hur visuella och tekniska attribut på en produktförpackning påverkar 

konsumentens benägenhet att köpa produkten.  

Metod: Conjoint analys och kvantitativ enkätundersökning. 

Slutsatser: Då en förpackningsdesign ska utformas för en produkt inom livsmedelsindustrin, 

är det av störst vikt att produktinformationen är tydlig på förpackningen. Konsumenten vill att 

de ska vara bekväma och enkla i sin använding, den tidspressade personen ser gärna till ny 

teknologi som sparar dem tid  

Abstract 
 

Title: A conjoint analysis of packaging attributes. How can the attributes of a product’s 

packaging best look like to attract the consumer?  

Authors: Linda Granberg & Helena Niklasson  

Supervisor: Jan Svanberg  

Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology  

Course: Bachelor’s thesis in Business Administration, 15 credits  

Purpose: The purpose is to find out how visual and technical attributes on product packaging 

affects the consumers tendency to want to buy the product.  

Method: Conjoint analysis and a quantitative survey.   

Results: When developing a package for a food product we’ve reached the conclusion that it 

is most important to have clear product information on it. The consumer wants it to be simple 

and easy to use, the people under time pressure seeks product with new technology which can 

save them time.  
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1. Inledning  
 

I detta kapitel kommer vi att gå igenom bakgrunden till uppsatsen. Problemdiskussion, syfte, 

frågeställningar samt avgränsningar presenteras.  

 

 

1. 1 Problembakgrund 
 
Ett ständigt ökande utbud gällande de flesta produktkategorier i dagens samhälle skapar ett 

behov att finna kreativa lösningar på hur man bäst fångar konsumentens tycke. Vid ett besök i 

en svensk medelstor livsmedelsbutik idag kan man se hyllmeter efter hyllmeter av produkter 

som slåss om konsumenternas uppmärksamhet. De flesta konsumenter påverkas sannolikt av 

producenternas försök att få oss att välja just deras produkt.  Människans psykologi studeras i 

detalj av marknadsförare för att ta reda på hur de kan få konsumenten att konsumera mera och 

styras till att välja en viss produkt (Kotler, 2006). Produktens förpackning är ett av flera 

marknadsföringsmedel som kan användas för att påverka konsumentens val.  

 

Dock har begränsat med forskning har gjorts på hur förpackningars utformning kan få 

konsumenten att välja just din produkt enligt Rund (2009), och akademisk uppmärksamhet för 

förpackningar har varit begränsad de senaste årtiondena, speciellt jämfört med andra studier 

av reklam och prissättning. Även Underwood (2003) menar på att produktförpackningen är ett 

marknadsföringselement som har blivit kraftigt förbisett i den teoretiska konstruktionen och 

kommunikationen av varumärkes symbolik. Dock har intresset för förpackningar ökat  det 

senaste årtiondet, och en grund av empiriska resultat börjar forma sig, för att hjälpa till med 

att vägleda ledningsbeslut gällande förpackningsdesign (Underwood & Klein, 2002). 

 

En anledning till förpackningens växande vikt inom marknadsföring kan vara att konsumenter 

kanske inte tänker efter så noga gällande varumärken innan de går in i en butik för att handla 

(Silayoi & Speece 2007). En studie av Connolly & Davidsson (1996) visade på att 73% av 

inköpsbeslut togs på plats i butiken vid själva köptillfället, vilket visar på förpackningens 

potentiella vikt som avgörande faktor vid köpbeslut. 
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1.1.1 Förpackningsdesign och attribut 
 
I dagens hårda konkurrens är det ofta de stora välkända märkerna som vinner striden om 

attraktiva hyllplatser vilket resulterar i att mindre välkända varumärken inte får samma 

möjlighet till bra exponering (Rundh, 2009). Oavsett om det handlar om att introducera nya 

förpackningar på marknaden, eller att vidareutveckla redan existerande design, krävs det 

kunskaper, och problemet bör lösas på ett innovativt sätt. Kreativitet tillsammans med 

strategiska tänkande är kombinationen som skall leda till en passande förpackningsdesign som 

attraherar konsumenten (Klimchuk & Krasovec, 2006). 

 

I dag har konsumenten betydligt högre krav på förpackningar och dess utformning. De skall 

vara informativa och samtidigt ge produkten en identitet (Silayoi & Speece, 2007). Om 

förpackningen symboliserar låg kvalitét överför konsumenten detta intryck av låg kvalitét 

även till produkten (Underwood et al. 2001). För att kunna optimera förpackningars potential i 

kommunikationen med konsumenten bör producenten ha god förståelse för konsumentens 

respons på designalternativ,  och kunskap om hur olika produktattribut påverkar 

konsumentens inställning till produkten. (Silayoi & Speece, 2007)  

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Som nämnt i inledningen visar tidigare forskning på att 73% av våra köpbeslut görs vid 

köptillfället (Connolly& Davidson, 1996). Ledningstrender visar på en ökad roll för 

produktförpackningen som marknadsföringsmedel, samt en ökning av köpbeslut av kortvariga 

produkter på butikshyllan (Underwood, 2003). Med dessa tidigare studiers resultat som grund 

ses ett behov av att undersöka produktförpackningens betydelse ytterligare, för att se hur 

konsumenten kan påverkas i sin beslutsprocess.  

 

Silyoi & Speece (2007) ser ökad vikt för förpackningsdesign och rollen av förpackning som 

marknadsföringsmedel för konsument kommunikation och branding. De menar att för att 

kunna nå sina kommunikationsmål effektivt behövs kunskap kring konsumenters psykologi så 

att tillverkaren förstår konsumentens respons för deras förpackningar. Även Underwood 

(2003) ser flera ledningstrender som tyder på en ökat viktig roll för förpackningen som ett 

kommunikationsverktyg för varumärket. Dessa inkluderar en ökning i köpbeslut av kortvariga 

produkter på butikshyllan, minskning av utgifter för varumärkesbyggande reklam i 
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massmedia samt växande erkännande från styrelser av förpackningens förmåga att skapa 

differentiering och identitet för relativt homogena varor med kort livslängd. Silyoi & Speece 

(2007)  menar att hur konsumenten uppfattar en viss enhet av produkter, genom hur de 

presenterats av kommunikativa element på förpackningen, influerar valet och är ett medel till 

framgång för för många livsmedelsprodukters marknadsföringsstrategier.  

 

Rundh (2009) visar på hur förpackningsdesign inom matvaror, alkohol och parfym har blivit 

en viktig faktor. Han menar på att själva förpackningen kan ses som en del av produkten då 

förpackningen kan bidra med fördelar till produkten eller vara viktiga för användningen av 

produkten, och att i vissa områden är förpackningen lika med produkten. Flertalet tidigare 

studier har undersökt hur attribut så som färg, form och grafik  påverkar konsumenternas 

beteende och reaktioner på produkten och dess förpackning (Bloch (1995), Rundh (2007) 

samt Underwood (2003)). Därför har i denna studie olika attribut som visat sig vara viktiga i 

tidigare forskning, valts ut och studerats.  

 

Det har av tidigare forsknings konstaterats att forskningen inom området förpackningsdesign 

och dess attribut är av vikt men tyvärr begränsad. Med detta arbete ämnar vi bidra till ökad 

kunskap kring ämnet av produktförpackning och dess relevans för marknadsföring. Kunskap 

kring konsumentens preferenser för produktförpackningar möjliggör för producenter att förstå 

responsen till deras förpackningar, och därmed kunna påverka denna. Detta arbete kan vara 

till hjälp för producenter inom livsmedel och även andra produktkategorier, om hur de kan 

utforma sin produktförpackning för att öka sin produkts attraktivitet. Den höga andelen 

konsumenter som gör sitt produktval vid köptillfället, att konsumenter sammankopplar 

förpackningen med produktens kvalitét samt det ökade intresset kring förpackningen som 

marknadsföringsmedel gör detta till ett ämne av vikt att studera.  

 

Valet för denna studie föll på att studera buteljerat vatten då det är ett aktuellt samhällsämne i 

och med den växande miljödebatten (sr.se), samt på grund av att förpackningsdesignen kunde 

med de medel som fanns att tillgå anpassas för metodvalet conjoint analys. 

  

I Sverige är kranvattnet rent och drickbart. Ändå har vår konsumtion av buteljerat vatten 

fördubblats de senaste 20 åren (sverigesbryggerier.se). För några år sedan hölls en debatt om 

hur detta påverkar miljön och hur koldioxidutsläppen ökar med transporterna. Försäljningen 
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av vatten sjönk efter debatten kring miljöpåverkan, och bryggerierna startade 

reklamkampanjer och nya produkter (som kolsyrat vatten med diverse smaker) för att få upp 

intresse och försäljning. Ändå har inte försäljningen av buteljerat vatten hämtat sig sedan 

miljökritiken 2007 då även försäljningen av buteljerat vatten var som högst. 

(sverigesbryggerier.se).  

 

1.3 Frågeställning 
 

Den huvudsakliga frågeställningen för detta arbete är: 

 

Vilka visuella attribut och deras utformning på en produktförpackning påverkar 

konsumentens köpvilja? 

 

Attributen har valts ut enligt metoden conjoint analys rekommendationer, samt baserats på 

flertalet olika tidigare forskning inom visuella attribut. Silayoi & Speeces, (2007) tidigare 

forskning inom livsmedels produktförpackningar och deras attributs påverkan har legat som 

huvudsaklig grund. De attribut som studien kommer undersöka är färg, form, 

produktinformation, teknologi (hur förpackningen ska användas) samt textlayout. 

 

1.4 Syfte 
 
Med denna studie är syftet att undersöka hur visuella och tekniska attribut på en 

produktförpackning påverkar konsumentens benägenhet att köpa produkten. 

 

1.5 Avgränsningar 

Då Silayoi & Speece (2007) gjorde en intressant studie kring förpackningen av färdigmat i 

Thailand ämnar vi göra en liknande studie på den svenska marknaden, då det gjorts begränsat 

med forskning kring detta i Sverige. Olika begränsningar har lett till att valet föll på 

produktkategorin buteljerat vatten, då förpackningsdesignen ofta är mer simpel på buteljerat 

vatten än snabbmatsrätter. 

 
För att inte konsumenten ska lägga någon vikt eller värdering vid själva varumärket så har 

prototyper använts, vilket även överrensstämmer med metoden av conjoint analys. En grafisk 
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designer har hjälpt till att ta fram dessa prototyper på bästa sätt inom de budget och tidsramar 

som funnits. 

 

Avgränsningen görs även med ålder, med en åldersgräns av minst 20 år. Syftet med detta är 

att fånga upp personer med egen inkomst. Studien har ytterligare smalnats av  genom att 

utföra undersökningen i Göteborgs kommun.
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2. Metod 
 

Här kommer metodval, conjoint analys samt val av attribut och respondenter att diskuteras. 

Även metodvalets validitet tas upp. Datainsamlingsmetod samt övriga praktiska 

metodaspekter beskrivs i kapitel 4. 

 

 

2.1 Val av forskningsstrategi 
 
Enligt Bryman och Bell (2005) handlar forskningsstrategi  främst om att i genomförandet av 

forskning välja vilken inriktning som skall tilllämpas. Undersökningens kunskapssyfte, 

problemställning och objektområde bör vara avgörande för vilka metodiska tillvägagångssätt 

som används. Det är viktigt att ta hänsyn till forskningensområdets  karaktär och vilka 

resurser i form av tid, ekonomi och  information som finns tillgängliga för den tänkta studien. 

(Andersen, 2005). 

 

Idealt för vår studie vore att genomföra en mer omfattande undersökning med bland annat en 

förstudie till valen av attribut samt en större geografisk spridning på vårt urval. Praktiskt var 

detta inte genomförbart och studien gjordes på ett mindre urval i Göteborgs kommun Bryman 

och Bell (2005) menar att det är av stor vikt  att ta hänsyn till forskningsområdets karaktär, 

men i arbetet med en undersökning uppstår alltid ett behov av att göra en avvägning mellan 

vad som är idealt önskvärt och vad som faktiskt är genomförbart i praktiken.  

 
2.1.1 Kvalitativa och kvantitativa metoder  
 

Traditionellt sett står valen mellan antingen den kvalitativa eller kvantitativa forskningsstrategin. 

(Andersen, 2005). Kvalitativa metoder innebär att genom datainsamling skapa en djupare en 

förståelse för det problem som undersökningen syftar till. Kunskapssyftet med kvalitativa 

metoder  är primärt förstående, inte förklarande. Kvantitativa metoder använder matematik 

och statistik och ger klara riktlinjer för hur en undersökning bör genomföras. Kunskapssyftet 

är i det här fallet att försöka orsaksförklara de fenomen som är förmål för undersökningen. 

(Andersen, 2005)   
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I den här studien ansåg vi det mest passande att använda sig av en kvantitativ metod då den 

ger god möjlighet att hantera ett stort material  som skall  behandla  statistiskt. 

Tolkningsutrymmet blir därmed också mindre än vid en kvalitativ studie där egna 

uppfattningar och tolkningar av resultaten kan leda till  att trovärdigheten i slutsatsen 

ifrågasätt (Bryman & Bell, 2005). 

 
2.2 Undersökningsdesign 
 
Undersökningsdesign innebär enligt Bryman och Bell (2005) genomförandet av  örflyttningen 

från det teoretiska planet upp till den empiriska nivån. De menar att det finns fem olika typer 

av undersökningsdesign att använda sig av: tvärsnittsdesign, experimentell design, fallstudier, 

komparativ design och longitudinell design. 

 

Valet av design  bör enligt Bryman och Bell (2005) spegla den prioritet som studien visar i 

forskningsprocessen. Denna studie syftar till och prioriterar främst möjligheten att 

generalisera och kunna förstå hur olika attribut påverkar konsumnters vilja att köpa en 

produkt, vilket gör tvärsnittsdesign mest lämplig. Vid tvärsnittdesign samlas data in vid en 

särskild tidpunkt från två fall eller fler. Detta ger möjlighet att bilda en uppfattning av 

samband som kan urskiljas samt kunna dra paralleller mellan de valda fallen (Andersen, 

1994). 

 

Surveydesign används ofta synonymt med tvärsnittsdesign. (Bryman & Bell, 2005) Vi valde 

att använda oss av tvärsnittdesign  i vår studie då den lämpar sig väl till vår valda 

forskningsstrategi och  ger möjlighet att samla in en större mängd data på kort tid. Utifrån de 

observationer vår empiriska studie ger upphov till  kan vi sedan urskilja samband och mönster 

som knyter an till värdet av attribut på produktförpackningar.  

 

2.3 Undersökningsmetod 
 
Enligt Bryman och Bell (2005) är det  undersökningsmetoden som utgör tekniken för 

datainsamlingen och påverkar undersökningens praktiska tillvägagångssätt. Eftersom den här 

studien syftar till att  undersöka hur visuella faktorer hos en produktförpackning påverkar 

konsumentens intryck av en produkt valdes conjoint analys som undersökningsmetod för 

studien. Valet grundar sig i tidigare tidigare beslut kring forskningsstrategi inom samma 
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område. Conjoint analys  kan användas för de flesta produkter som kan beskrivas relativt 

enkelt i text eller med en teckning, ritning eller bild (Iggeland, 1989). Då en enkät har utgjort 

grunden för datainsamlingen är datan i numerisk form och därmed ses det som lämpligt att 

analysera denna genom statistiska metoder enligt conjoint analys metod.  

2.3.1 Val av attribut 
 

Första steget i conjoint analys är valet av attribut vilka tillsammans formar alternativa 

produktkoncept (Iggeland, 1989). Dessa attribut speglar viktiga produktegenskaper vilka 

köparna kan använda för att bedöma produkten. Attributens nivåer måste väljas med omsorg 

och bör täcka hela sortimentet av representiva nivåer (Gil & Sanchez, 1997). Murphy et al. 

(2000) föreslår att conjoint attributen  borde vara de som är mest relevanta för de potentiella 

konsumenterna samt de som kan influeras elller påverkas av producenten.  Rätt val av attribut 

är avgörande för studien då de formar produktens profil som  respondenterna sedan gör sina 

val ifrån (Hair, et al., 2010) Conjoint analys gör det sedan möjligt att utvärdera vilka 

kombinationer av attribut som konsumenten föredrar (Iggeland, 1989). 

 

Tidigare forskning har visat att attribut som färg och grafik, form, produktinformation och 

teknikfrågor är de som har störst betydelse vid konsumenters köpbeslut (Silayoi & Speece, 

2007). Även  litteratur kring visuell kommunikation stödjer valet av just de här fem attributen 

vilka tycks ha störst betydelse vid förpackningsdesign. Bergström (2001) menar att färg och 

form är de designkomponenter om skapar starkast  reaktioner hos mottagaren och är därmed 

det mest effektiva redskap designers kan använda sig av för att skapa uppmärksamhet och 

associationer. Även (Petterssson et al., 2004) tar upp hur färg och form känslomässig påverkar 

oss, han menar att färg och form kan ha en avgörande roll i hurvida en konsument väljer att 

närma sig en produkt eller inte. Bergström (2001) hävdar att tekniska, grafiska och 

informations attribut alla har en avgörande roll i konsumentens köpbeslut. En produkts 

förpacknings utformning är komplex och det finns en rad attribut  som troligen skulle ha en 

stor inverkan  på hur konsumenten värderar en produktförpackning. Dock finns det begränsat 

med forskning och relevant litteratur kring andra attribut i ämnet. Därför valde vi att titta på 

fem attribut som studerats i tidigare liknande undersökningar,  men analyserade dem på en 

annan  typ av förpackning. 
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På grund av begränsingar i kunskap, mjukvaruprogram och budget till att göra de grafiska 

bilderna till vår conjoint analys, valdes en enkel produktförpackning. Istället för att jämföra 

produktförpackningar för färdigmat likt Silayoi & Speece’s (2007) studie, valdes en 

vattenflaskor vilka vi kunde utforma för en passande conjoint analys undersökning. 

I vår studie visades åtta prototyper av vattenflaskor, alla på svart bakgrund och utan logga 

eller annan välkänd stil på designutförandet för att eliminera risken att respondenten svarade 

utifrån  förutfattade meningar om ett visst produktattribut. Attributen som valdes redovisades i 

relation till varandra enligt Tabell 1 nedan. 

 

Beskrivning Förpackningsteknologi Form Färg   Textlayout Produktinformation 
A Ingen Vågig Klassisk Liggande Precis 
B Ingen Vågig Färgglad Liggande Vag 
C Presenterad Vågig Färgglad Stående Precis 
D Ingen Rak Klassisk Stående Vag 
E Presenterad Rak Färgglad Liggande Vag 
F Presenterad Vågig Klassisk Stående Vag 
G Ingen Rak Färgglad Stående Precis 
H Presenterad Rak Klassisk Liggande Precis 

 

Tabell 1. De olika attributen samt deras kombinationer på de åtta prototyperna. 

 
 
Bild 1. Exempel av attributen i vår undersökning. Den attributnivå som inte visas på bilden är den liggande 

texten vilket kan förklaras av att efter framtagning av de mest representativa kombinationerna som gjordes i 

XLSTAT valdes programmet inte två flaskor med totala motsatser. Se stycke 2.3.3 för tydligare beskrivning. 
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2.3.2 Insamlingsmetod  
 

När attributen är bestämda är nästa steg att utforma själva enkäten och välja 

insamlingsmetod.. (Iggeland (1989) Den data som är nödvändig för att utföra en conjoint 

analys består av konsumenters utvärdering av alternativa produktkoncept beskrivna som en 

uppsättning av attributnivåer (Ness & Hardy, 1994 citerad i Gil & Sanchez, 1997). Generellt 

är den vanligaste metoden av att samla in data en full profil metod i vilken konsumenter får 

frågan att betygsätta varje alternativt produktkoncept med deras preferenser i åtanke. 

 

Det finns två typer av strategier för att bestämma hur respondenterna ska värdera profilerna: 

gradering och rangordning. Vid gradering rekommenderas att en skala mellan ett till tio, eller 

ett till hundra används (Iggeland, 1989).  Rangordningsmetoden bygger på att 

försökspersonerna rangordnar profilerna efter preferens. Båda metoderna har för- och 

nackdelar och vid val av insamlingsmetod är det viktigt att ta hänsyn till hur lättförståelig den 

är för försökspersonen samtidigt som man utformar ett formulär som är vetenskapligt korrekt. 

(Hair et al. 2010). Gradering är enkel att administrera och samtidigt som den redogör för den 

svarandes preferenser visar den även på styrkan i svaren. Nackdelar är att om försökspersonen 

inte är uppmärksam när han eller hon fyller i enkäten kan svaren bli mindre skilda från 

varandra än vad de borde ha blivit. Det motsatta gäller rangordning, eftersom profilerna 

rangordnas kan ett värde bara väljas en gång vilket gör metoden pålitlig. Den kan dock  vara 

svårare att hantera både för försökspersonen och den som genomför undersökningen (Hair et 

al. 2010). De tillfrågade i den här studien fick uppgiften att rangordna prototyperna på en 

skala från ett till åtta där åtta representerar bästa möjliga kombination och vise versa. 

2.3.3 Val av prototyper 
 

Totalt antal möjliga kombinationer av de utvalda attributen  var 32  stycken, där programmet 

XLSTAT sedan valt ut 8 stycken representativa och olikartade kombinationer. Då vi har fem 

attribut med två alternativ på vardera attribut innebär det att det totalt finns 32 stycken (25) 

olika möjliga kombinationsmodeller att testa. Då detta antal skulle ge ett allt för stort urval för 

vår undersökning beslöt vi att begränsa antalet modeller till 8 stycken. Vi lät därefter 

programmet XLSTAT välja ut en så stor spridning som möjligt bland modellernas attribut 

genom att köra programmets funktion ”Optimization summary” under designstadiet. 
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De sista steget i en Conjoint analys består av bearbetning och analys av resultatet, vilket 

kommer att redovisas i kapitel fyra.  

 

2.4 Tidigare forskning med conjoint analys 
 

Conjoint analys har tidigare använts inom livsmedelsområdet. Den har använts inom 

forskning på relativa vikten av vitamin innehåll, kaloriintag, bekvämlighet att tillaga, pris 

samt proteininnehåll på efterrätter av Green & Wind (1973, citerad i Van Der Pol & Ryan 

1996). McCullough & Best (1979, citerad i Van Der Pol & Ryan, 1996) använde den till att 

undersöka den relativa vikten av smak, pris, förpackning typ och sötma vid efterfrågan på 

läsk, och Steenkamp (1987 citerad i Van Der Pol & Ryan 1996) använde den till att titta på 

vikten av märkesnamn, förpackning, butik samt pris vid efterfrågan på skinka. 

 
Silayoi & Speece (2007) gjorde en studie i Bangkok, Thailand, där de undersökte vikten av 

förpackningsdesign på färdigmat och rollen av förpackning som ett medel för kommunikaton 

med konsumenten samt branding. Deras studie undersökte en  förpackning av nudlar, då 

färdigmatsmarknaden ökat kraftigt i Thailand och det internationella intresset för denna 

marknad växer snabbt.  De undersökte med en conjoint analys hur fyra olika attribut 

påverkade konsumenten; visuella element som grafik/färg och storlek/form samt informativa 

element som produktinformation och information om teknologi som förpackningen har. 

 
2.5 Validitet 
 
De respondenter som deltar i studien bör representera den marknad som studeras så väl som 

möjligt (Hair, et al., 2010). Bedömningsuppgiften bör relateras till en verklig situation, och 

helst ligga nära i tiden för respondenten. För att resultatet skall bli tillförlitligt är det viktigt att 

konsumenten har möjlighet att uttrycka sin åsikt fritt, därför bör information om hänsyn till 

personuppgiftslagen tas med i enkäten som utformas. (Iggeland, 1989)  

 

Det är viktigt att enkäten faktiskt mäter det den avser att mäta samt att det data enkäten samlar 

in är tillförlitlig. Genom att vår enkät har formats utifrån en redan beprövad studie (Silayoi & 

Speece, 2007) medför det en högre validitet eftersom resultatet av den mätningen ansågs som 

tillförlitligt.  Conjoint analys anses vara en robust metod, det vill säga  relativt okänslig för 

störningar förutsatt att lämpliga instrument används. 
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Enligt Iggeland (1989) är  validitet den utsträckning i vilken ett instrument mäter det sanna 

resultat det var utformat för att mäta. Den viktigaste frågan när det kommer till validitet är hur 

väl metoden har möjlighet att förutsäga markandens reaktion. Det är ett svårt område att 

bedöma, särskilt då många faktorer hinner ändras  under tiden mellan studiens genomförande 

och tiden för ett eventuellt köpbeslut. Ett antal studier antyder att validiteten för conjoint 

analys är relativt god, särskilt då  mätningen görs i nära anslutning till det verkliga 

beslutstillfället. (Iggeland, 1989)
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3. Teori 
 
I teorin behandlas tidigare forskning kring relevanta teorier vilka är kopplade till studiens 

forskningsfråga. Vi går igenom de olika attributen som valts att undersökas samt vilka teorier 

som finns kring dessa.   

 

 
3. 1 Bakgrund 
 

Trots produktdesignens centralitet inom marknadsföring och i samhället i överlag, är 

empiriska studier inom vetenskapliga artiklar som rör  marknadsföring och produktdesign 

sällsynta (Bloch, 1995). Det har lett till att detta arbete grundar sig på liknande tidigare 

empiriska studier och teorier i dessa, vilka diskuteras i detta kapitel. För att kunna skapa en 

överblick kring det aktuella området används Blochs (1995) modell “A model of Consumer 

responses to Product Form”. Sedan blir det mer detaljerat med arbetets variabler och teorier 

som stödjer dessa. 

 

3.2 Tidigare forskning och litteratur 
 
 
Underwood et al (2001) hävdar att om förpackningen symboliserar låg kvalitét så överför 

konsumenten detta även till produkten, det viktigt för marknadsförare att vara medvetna om 

detta.  Även Rundh (2009) är inne på denna linje och menar på att förpackningen räknas som 

en del av produkten, då förpackningen kan bidra med fördelar av produkten samt ibland vara 

nödvändig för anvädning av produkten.  Hultén et al. (2011) menar även dem på att 

förpackningen är en del av konsumentens upplevelse av produkten och att den kan i stor 

utsträckning kommunicera attribut om själva produkten, till exempel i fråga om produktens 

kvalitet. De menar också på att varans utformning bör utstråla något som skall samspela med 

konsumentens egna ideal. 

 

Det är därför en utmaning för marknadsförare att utveckla en produktförpackning som tilltalar 

konsumenten och ger fördelar i konkurrensen. Enligt Silayoi & Speece, (2007) har en 

produkts förpackning främst två funktioner, en för logistik och en för marknadsföring. 
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Förpackningen ska skydda varan under transport, men även ge ett budskap om produkten till 

konsumenten. Vilken funktionell nytta produkten än har för transport, är det den visuella 

delen som konsumenten uppfattar.  Denna marknadsföringsfunktion som 

förpackningsdesignen har kan inte undvikas, även om ett företag inte inser de 

marknadsföringsmässiga aspekterna själva. 

 

Bloch (1995) tar upp fyra argument till varför förpackningen kan bidra till en produkts 

framgång: 

1.   På en marknad med stort utbud kan förpackningen hjälpa till med att fånga 

konsumentens uppmärksamhet. 

2.   Förpackningen är viktig för att kommunicera information om produkten till 

konsumenten. 

3.   Med produktförpackningar sedd som konst, har dessa större inverkan på oss i vårt 

dagliga liv än än andra konstformer då vi ser dessa varje dag. Vackert designade 

produkter kan ge oss njutning och stimulering, medans oattraktiva objekt kan 

framkalla avsmak. 

1. De kan ge långvariga effekter, om förpackningen sparas av konsumenten. Detta på 

både gott och ont då attraktiva och ej attraktiva förpackningar kan sparas för olika 

anledningar. 

 

3.3 Engagemangsnivå och val av produkt.  
 

Hughes et al. (1998) indikerar att engagemangsnivå reflekterar utsträckningen av personlig 

relevans av beslutet för individen i termer av värderingar, mål och självbild. Om produkten 

inte stimulerar mycket intresse ger inte konsumenten den mycket uppmärksamhet. Högt 

engagemang indikerar mer personlig relevans eller att det är viktigt. I överlag, då 

konsumenter skaffar en produkt med lågt engagemang, gör de ofta detta utan att noga 

undersöka märkes eller produktinformation. Denna brist på engagemang tyder på att 

information på förpackningen spelar mindre roll i sådana fall. Mer högt engagerade 

konsumenter och andra sidan utvärderar budskapets information mer noggrant, och litar på att 

budskapets ska forma deras attityder och avsikter att köpa. (Vakratsas and Ambler, 1999; 

Silayoi and Speece, 2004).   
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En förpackning som attraherar konsumenter vid köptillfället kommer hjälpa dem göra snabba 

beslut i butiken. Då konsumentens ögonrörelser scannar över ett utbud av förpackningar, kan 

olika nya förpackningar läggas märke till jämfört med konkurrenter. Vid scanning av 

förpackningar i livsmedelsbutiker kan avvikelser mellan perception och positioneringen av de 

grafiska elementen på en förpackning göra skillnaden mellan att känna igen och att missa 

produkten. (Herrington and Capella, 1995) 

 

Människor reagerar olika på olika förpackningar beroende på hur involverade de är 

(Vakratsas & Ambler, 1999). Vid val av produkter med lågt engagemang blir attribut som 

tydligt märks, som grafik och färg, viktiga (Grossman & Wisenblit, 1999 citerad i Silayoi & 

Speece 2007). Vid produkter med högt engagemang däremot, blir konsumenters beteende 

mindre influerade av bilder (Kupiec & Revell, 2001).  Därmed valet av buteljerat vatten i 

denna studie, vilket är en produkt med relativt lågt pris samt konsumenten behöver inte läsa in 

sig på vad det är de köper. 

 

3.4 En sammanfattad förklaring av Blochs modell 
 

En kort förklaring av modellens olika delar kommer nu presenteras, även om vi inte kommer 

gå igenom alla delar så kan det hjälpa för att förklara sammanhanget. Denna modell är det 

närmsta som finns som teoretisk modell inom studiens område, på grund av som tidigare 

nämnt begränsat med tidigare forskning. Den förklarar psykologiska reaktioner på produkter 

och förpackningars utformning och beteenden detta leder till. Silayoi & Speece, (2007) har ej 

använt sig av en teoretisk modell, och går mer in på tidigare forskning kring attribut och 

reaktioner på dessa. Detta diskuteras mer i detalj längre fram i kapitlet. 
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Modell 1: En översatt tolkning av Blochs (1995) ”A Model of Consumer Responses to Product Form”  
 

3.4.1 Produktutformning  
 
Bloch’s modell försöker visa hur olika faktorer hos en produkts form kan påverka 

konsumentens reaktion på den. Gällande personlig smak har vi har medfödda preferenser men 

vi påverkas även av vår omgivning samt våra erfarenheter och personlighet. Även Rundhs 

(1995) forskning visar på att vi har en medfödd preferens för vissa former, gärna symmetriska och 

enhetliga. 

 

 Smak och situationsfaktorer så som bl a marknadsföring, influerar vår psykologiska reaktion 

på produktens utformning. Vi reagerar kognitivt med att kategorisera produkten, och bilda oss 

uppfattningar kring den. Vi har även affektiva reaktioner som kan vara positiva eller negativa. 

Dessa psykologiska reaktioner är avgörande för om vi närmar oss produkten eller undviker 

den. (Bloch, 1995) I verkligheten kan detta innebära om vi väljer att köpa en produkt eller ej. 

 Detta arbete fokuserar på de blåmarkerade fälten i modellen, om en produktförpacknings 

utformning kan påverka oss psykologiskt och leda till att om vi vill köpa en produkt eller ej. 
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För att förstå våra psykoligiska reaktioner till förpackningens utformning bättre används 

attribut och teorier från tidigare forskning inom produktförpackningars påverkan på 

konsumenten. 

3.4.2 Designmål och begränsningar i utformningen av förpackningen 
 
En produkts form representerar en lösning för olika designmål och begränsningar som 

designern utformat och ledningen godkänt. Med produktens ändamål, dess målgrupp och dess 

önskade prestandaspecifikationer i åtanke skapar ett design team en form som förväntas bli 

framgångsrik. Begränsningar finns normalt inom lagar kring hur produkter bör utformas, 

budget samt ergonomi och säkerhet. (Bloch, 1995) 

3.4.3 Psykologiska reaktioner på förpackningens utformning 
 
Kognitiva reaktioner. Produktens utformning påverkar konsumentens uppfattning om 

produkten och varumärket, allt från hållbarhet, värde för pengarna till om den är 

lättanvändbar. Det debatteras huruvida vi uppfattar produktrelaterade övertygelser som en 

helhet eller om vi ser hur de olika delarna tillsammans utgör en helthet, varav ett av sätten att 

se på det är att vi gör både och. En annan kognitiv reaktion är att konsumenter gärna vill 

kategorisera en produkt för att lättare förstå den. detta genom att se likheter mellan given 

produkt och produkter inom samma grupp eller undergrupper. (Bloch, 1995) 

 

Affektiva reaktioner kan vara positiva eller negativa. Konsumenten kan “bli kär” i produkten 

genom dess design, men kan även känna avsmak eller ogilla en produkt på grund av denna. 

Den primära horisontella linjen i modellen indikerar att psykologiska reaktioner i design leder 

till beteendemässiga reaktioner. Dessa beteendemässiga reaktioner kan beskrivas som 

antingen närmande mot eller undvikande av produkten.Om produktens form skapar positiva 

psykologiska reaktioner hos konsumenten tenderar de att spendera mer tid på att titta, lyssna 

eller känna på produkten vilket i sin tur kan leda till köp av produkten. Undvikande reaktion 

kommer från negativa känslor kring en design, och konsumenten kan i och med detta 

distansera sig från objektet och därmed undvika köp. (Bloch, 1995) 

3.4.4 Smak och preferens  
 
Konsumenters reaktioner till produktutformning är inte isolerade, utan påverkas av flera olika 

variabler, inkluderat konsumenters smak. Även om vi har en medfödd preferens för en ordnad 



Granberg & Niklasson En conjoint analys av förpackningsattribut 

 

22 
 

och enhetlig design kan för mycket av detta anses som tråkigt. Konsumenter vill helst ligga 

någonstans i mitten av uttråkad och förvirrad. Social klass, ålder, region och etniska 

subkulturer har även de en påverkan som bör beaktas. Konsumenter personlighet och 

erfarenheter influerar även den på produktpreferens. Till exempel har personer som har lätt 

för att visualisera starkare preferens för vissa produkter än de som har svårare att visualisera. 

(Bloch, 1995) 

 
3.4.5  Situationsfaktorer 
 
Sekvenseffekter har en påverkan på konsumenten då forskning har visat på att när en viss 

produkt redan ägs så ökar viljan att ha objekt som går i samma estetiska linje. Den sociala 

miljön och vilka personer som är närvarande under mötet med en produkt kan forma en 

konsuments relation till det objektet. Olika marknadsföringsprogram kan även de forma hur 

konsumenter reagerar på produkten, vilket detta arbete inte kommer gå djupare in på. (Bloch, 

1995) 

 

3.5 Valda attribut  
 
Enligt Underwood & Klein (2002) litar konsumenten på att förpackningen ger ett intryck av 

vad produkten kommer se ut då klar, vid köp av produkter som inte är i sin slutgiltiga fas så 

som många matvaror. Produktchefer och designfirmor försöker därför skapa förpackningar 

som  bryter igenom marknadens massa av utbud och presentera varumärket i sitt bästa ljus 

(Underwood & Klein, 2002). Med detta menar Underwood (2002) att utveckla förpackningar 

som kräver uppmärksamhet och som även kommunicerar positiv estetik, experimentell, 

funktionell, symbolisk och/eller informella fördelar för konsumenten. 

Silayoi & Speece (2007) beskriver hur det är huvudsakligen fem förpackningsattribut som 

potentiellt påverkar konsumentens köpval: 

 

1. Förpackningsteknologi 

2. Förpackningens form 

3. Färg 

4. Textlayout 

5. Produktinformation. 
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Dessa attribut visade sig ha god validitet i Silayoi & Speeces (2007) forskning, men har även 

studerats i andra empiriska studier och litteratur. Som nämnt i inledningen har flertalet 

vetenskapliga studier undersökt dessa attribut och hur de kopplat till produkter och dess 

förpackningar påverkar konsumenters köp. Därmed ligger de till grund för denna studie. 

Nedan följer en genomgång av attributen samt vilken litteratur och tidigare vetenskaplig 

forskning som gjorts på dessa. 

3.5.1 Förpackningsteknologi 
 

Förpackningens roll inom marknadsföring och kommunikation har kommit längre genom 

nylig utveckling inom teknologi (McNeal and Ji, 2003 citerad i Silayoi & Speece, 2007). 

Teknologi är ett speciellt fall jämfört med andra informella element, för att 

förpackningsteknologi ofta ger information som är relaterat till konsumentens livsstil. I andra 

ord kommer teknologi som utvecklats för förpackningar direkt från aktuella trender hos 

produkter samt konsumentbeteende. Teknologin hos förpackningsutveckling är begränsat i att 

det budskap som kommuniceras genom teknologin måste möta konsumentens kriterier till 

fullo Viktigt är också att det måste presenteras visuellt som en av kommunikation 

beståndsdelarna. (Silayoi & Speece, 2007) 

Ett exempel är att om människor tenderar att tänka kring tid som en värdefull tillgång, 

kommer det inte att spendera så mycket tid på att förebereda mat (Warde, 1999). Vikten av 

bekvämlighet för livsmedel har ökat, och konsumenter som vill spara tid kommer lägga mer 

uppmärksamhet vid ny teknologi, på grund av associationen mellan teknologi och 

bekvämlighet. Dessa kommunikativa element kopplade till teknologi påverkar alla själva 

köpet. (Silayoi & Speece, 2007). 

Förpackningsteknologin i denna studie består av om vattenflaskan har pipkork eller 

skruvkork. Pipkork representerar det mer tekniska alternativet, vilket innebär mer 

bekvämlighet, lättanvändbarhet och tidsbesparing. Skruvkork representerar det alternativet 

som är mer klassiskt och innebär mindre nytänkande teknologi. 

3.5.2 Förpackningens form 
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Enligt Bloch (1995) påverkar formen konsumentens uppfattning om en produkt och dess 

varumärke. Han menar även att formen kan skapa eller påverka övertygelser om egenskaper 

som hållbarhet, värde för pengarna, teknisk förfining, lättanvändbarhet, lämplig könsroll samt 

prestige och att designers ofta väljer specifika form element för att aktivt uppmuntra 

skapandet av önskvärda uppfattningar. 

Formens främsta uppgift är att  attrahera och orientera, för produktutveckling är formens 

betydelse en av de viktigaste attributen att ta hänsyn till då en avvikande form kan leda till 

stor förvirring hos konsumenten trots att text och övrig layout talar om vad det är för typ av 

produkt. (Pettersson et al. 2001) 

Vi sägs ha en medfödd preferens för olika former, och enligt Gestalt teoretiker samt empiriska 

studier föredrar människan objekt med symmetri, enhetlighet och harmoni mellan element. 

För mycket av enlighet däremot anser vi blir tråkigt, så vi vill ha perspektiv, nyheter, 

komplexa former, och variation för att bli intresserade. För mycket av det ena eller andra kan 

leda till understimulation eller överstimulation, och välbehag kommer någonstans mellan 

uttråkad och förvirring. (Rundh, 1995) Även Bergström (2001) menar på att den enkla tydliga 

formen är den bästa, och ger den största möjligheten att förmedla budskap och väcka 

uppmärksamhet. 

En klassiskt rak flaska som smalnar av lite mot toppen har i denna studie har fått representera 

den enhetliga, symmetriska samt harmoniska formen då den har minst avvikande detaljer. En 

vågig flaskform som är bredast på mitten och smalnar av längst upp och längst ner på flaskan 

representerar den mer komplexa formen som är mer nytänkande och varierande och som 

därmed bör anses som mer spännande. 

3.5.3 Färg  
 

Att använda färg på sin förpackning kan potentiellt skapa starka associationer, speciellt om de 

är unika för ett speciellt varumärke. Färger kommunicerar snabbare och effektivare än ord 

eftersom de attraherar ögat snabbare och sänder signaler direkt till våra känslor. (Bergström, 

2001)  

Vid användandet av olika färger är det viktigt att vara medveten om att färg kan föra med sig 

både positiva och negativa reaktioner  Färgen på produkten är ett centralt attribut då de 

förmedlar produktens kännetecken vilka i sin tur påverkar konsumentens uppfattning om 

produkten . Därmed måste marknadsförare beakta färg som del av sin strategi. (Silayoi & 
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Speece, 2007) Det symboliska värdet i vad en färg förmedlar är också avgörande för hur 

konsumentens helhetsintryck av produkten. 

I färgsättning av kommersiella produkter används ofta begreppen, funktionell färg och icke 

funktionell färg. Funktionell färg stödjer och förbättrar produktens fysiska och 

kommunikativa funktioner. Icke funktionell färg, är ett funktionsfrämmande tillägg för att på 

ett kosmetiskt sätt förföra. Färgen kan vara mycket vacker eller uppseendeväckande men 

mottagaren blir i många fall förvirrad inför irrelevanta och motstridiga färgsiganler. 

(Bergström, 2001)  

I effektiv visuell kommunikation finns bara plats för funktionell färg. I färgen har 

formgivaren ett viktigt kommunikativt element, som främst bör användas för att 

attrahera.Färg attraherar vilket är en av grundstenarna i visuell kommunikation. Stora grafiska 

element i starka avvikande färger drar till sig blickarna och griper tag i mottagaren likaså 

bakgrunder i färg. (Pettersson et al. 2001) 

Färg kan effektivt skapa och förstärka en stämning, exempelvis blåa färger på kylda, rena 

  produkter som associeras med is eller vatten, och grön förpackning kring ekologiskt odlade 

varor. Färgstrukturering är viktigt för att skapa en översiktlighet, enhetlighet  och 

igenkänningsfaktor för konsumenten. Färg används också för att förtydliga och visa 

exempelvis användningsområdet för produkten. (Pettersson et al. 2001) 

3.5.4 Textlayout 
 

I vårt vardagliga liv stöter vi ofta på avancerade och väl utvecklad informationsgrafik. 

Utrymmet på produkterna är ofta mycket begränsat vilket gör det mycket viktigt att ha en  väl 

genomtänkt produktinformation. Storlek och form blir avgörande för hur mycket information 

som får plats. Ofta finns en kort text som beskriver produktens egenskaper. Syftet med kort 

produktinformation är att locka till köp av en viss produkt i konkurrens med flera andra samt 

att ytterligare förstärka varans identitet och  informera om vad förpackningens innehåll. 

(Pettersson et al. 2001) 

Placeringen av visuella element är viktigt. Forskning inom psykologi visar på att hjärnans 

lateralitet resulterar i en asymmetri i perceptionen av element i förpackningars design (Rettie 

& Brewer, 2000 citerad i Silayoi & Speece, 2007). Hur vi kommer ihåg förpackningselement 

influeras troligen av vilken sida på paketet de befinner sig på, men även andra vanligtvis 
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uppmärksammade faktorer, som typsnitt, storlek samt färg. Ihågkommelsen är bättre för 

verbal stimuli då den är placerad på den högra sidan av förpackningen, och bättre för icke 

verbal stimuli när den är placerad på den vänstra sidan. Detta kan antyda att, för att maximera 

konsumenters återkallande, bör illustrarande element så som produkt fotografier, placeras på 

förpackningens vänstra sida. (Silayoi & Speece, 2007) 

Grafik inkluderar bild layout, färgkombinationer, typografi och produktfotografi, och den 

totala presentationen kommunicerar en bild. För konsumenter är det förpackningen, speciellt 

vid lågengagemangsprodukter, som ger det initiala intrycket  av en produkt, ett intryck som 

kan ha varaktig effekt. Som en av de produkt attribut som direkt kommunicerar sådana 

meddelanden till målgruppen, måste designegenskaperna av förpackningen sticka ut i ett 

utbud av många andra erbjudanden. (Silayoi & Speece, 2007). 

Bergström (2001) disskuterar  att begreppet läsbarhet, som avser hur enkelt en mottagare 

läser och uppfattar en text. Syftet är att göra det så enkelt för läsaren som möjligt att ta in 

information och skapa sig en bild om vad produkten har för egenskaper. När det kommer till 

val av teckensnitt gäller det att se till att utformningen av texten  passar in i sammanhanget 

men främst vikt bör läggas vid vilken läsbarhet texten har. (Bergström, 2001) 

Det fnns tre formgivningsprinciper att utgå ifrån när textens layout på en produkt skall 

bestämmas;  

Det Symmetriska-upplevs som elegant,ordnat och harmoniskt. 

Det assymetriska- upplevs som dynamiskt och spännande. 

Det konstrastiska- upplever mottagaren som intensivt genom kontraster i storlek, form och 

färg. (Bergström, 2001) 

3.5.5 Produktinformation 
 
Hughes et al. (1998) indikerar att engagemangsnivå reflekterar utsträckningen av personlig 

relevans av beslutet för individen i termer av värderingar, mål och självbild. Om produkten 

inte stimulerar mycket intresse ger inte konsumenten den mycket uppmärksamhet. Högt 

engagemang indikerar mer personlig relevans eller att det är viktigt. Överlag, då konsumenter 

skaffar en produkt med lågt engagemang, gör de ofta detta utan att noga undersöka märkes 

eller produktinformation. Denna brist på engagemang tyder på att information på 

förpackningen spelar mindre roll i sådana fall. Mer högt engagerade konsumenter å andra 
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sidan utvärderar budskapets information mer noggrant, och litar på att budskapets ska forma 

deras attityder och avsikter att köpa. (Vakratsas & Ambler, 1999; Silayoi & Speece, 2004). 

   

I vårt vardagliga liv stöter vi ofta på avancerade och väl utvecklad informationsgrafik. 

Utrymmet på produkterna är ofta mycket begränsat vilket gör det mycket viktigt att ha en  väl 

genomtänkt produktinformation.  Storlek och form blir avgörande för hur mycket information 

som får plats. Ofta finns en kort text som beskriver produktens egenskaper. För produkter som 

kräver ett högt engagemang från konsumenten är textens innehåll av stor betydelse då texten 

ger information om produktens kvalitet och värde. Syftet med kort produktinformation är att 

locka till köp av en viss produkt i konkurrens med flera andra samt att ytterligare förstärka 

varans identitet och  informera om vad förpackningens innehåll. (Pettersson et al. 2001) 

Lättbegriplig och korrekt informationefterfrågas efterfrågas i idag i stor utsträckning då lite 

tid finns för att ta beslut kring produkten i köpprocessen. Särskilt för lågengemangsprodukter 

då innehållet oftast redan är tydligt och klart. I en del fall har produktinformationen en 

estetisk betydelse då det passar flaskans layout på ett bra och inger känslan av att produkten 

har något lite extra, dock behöver inte konsumenten läsa den faktiska texten. Det visuella 

helhetsintrycket blir mer tilltalande. (Pettersson et al. 2001) 

3.6 Denna studie 
 
Dessa fem attribut kommer i denna studie att studeras närmare. Bloch’s modell agerar stöd för 

tolkning av reaktionerna på attributen, och huruvida attributen visar på närmanden eller 

avståndstaganden av produkten. En jämförande analys kommer göras mot Silayoi & Speeces 

 (2007) resultat på deras undersökning i Thailand, för att se om denna studiens reultat är 

liknande deras.  

 

Då tidigare forskning visat på förpackningens relevans och vilka fördelar dess utformning kan 

ha, ämnar vi med detta arbete att vidare undersöka nämnda attributs betydelse på 

konsumenten och deras köpbeslut. Vi kommer undersöka om konsumenter föredrar en 

nytänkande teknologi med pipkork på vattenflaskor, istället för den mer traditionella 

skruvkorken. Är en klassiskt enkel och rak form att föredra framför en mer spännande kurvig? 

Gällande färg finns blå och rosa som alternativ, blå den mer nedtonade och stilrena, rosa mer 

vågad och stark. Vi kommer undersöka textlayout och hur dess placeringen påverkar 

konsumenten. Föredras den till vänster, i linje med tidigare studerad psykologi kring detta, 
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eller fungerar en centralt placerad text lika bra? Gällande produktinformationen ska vi 

undersöka huruvida detta är av vikt på en lågengagemangsprodukt som flaskvatten, eller om 

konsumenten föredrar att ha så lite information som möjligt. Resultatet kan förhoppningsvis 

visa på vissa slutsatser som kan dras kring ämnet produktförpackning och attribut. 
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4. Empiri 
 

I det fjärde kapitlet presenteras uppsatsens empiriska metod. Datainsamlingsmetod och urval 

för undersökningen beskrivs, samt en operationalisering av enkäten genomförs. 

Undersökningens svarsfrekvent, samt bearbetning diskuteras. 

 

 
4.1 Datainsamlingsmetod 
 
 

Materialet som analyseras i denna uppsats är framtagen genom en enkätundersökning, vilket 

gör den till primärdata. Enkäten bestod av bilder på de olika prototyperna som tagits fram, 

utskrivna i verklig storlek. Respondenterna fick omedelbart svara på frågorna och återlämna 

enkäten. Denna självadministrerade metod utformades efter de begränsingar i tid och budget 

som funnits, samt att vi ville finnas tillgängliga för eventuella frågor som kunde uppstå. Vår 

undersökning grundar sig på en enkät som visar flera olika exempel vilka i så hög grad som 

möjligt liknar beslutssituationer i verkligheten. 

 
4.2 Urval 
 
Undersökningen riktade sig till en population som är över 20 år gammal. Datainsamlingen 

skedde endast i Göteborgs kommun. Ett bekvämlighetsurval av respondenterna gjordes, vilket 

tillhör ett icke sannolikhetsurval. Med detta menas att respondenterna valts ut slumpmässigt 

och att det själva fått välja om de vill delta eller ej (Bryman & Bell, 2005). 

Etthundrafyra personer besvarade enkäten, hundra svar är ett  minimum för att studiens urval 

skall anses representativ. (Andersen, 1994) 

 

Ett bekvämlighetsurval innebär att inget register behövs att tillgå, vilket inte heller funnits i 

denna studie. Tyvärr kan ett bekvämlighetsurval i vissa fall även göra det svårt att 

generalisera studien för hela populationen. (Bryman & Bell, 2005). 

 

För att få bra spridning av målgrupper valdes tre olika platser i Göteborg ut för insamling av 

svar; Coop Landala, Pressbyrån Avenyn och Cafe näckrosen invid Göteborgs universitet. 

Datainsamlingen genomfördes under en dag. 
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4.3 Operationalisering 
 

De åtta olika flaskorna som skulle representera studien ritades alla upp I programmet In 

Design. Vi tog hjälp av Jason Firth som grafisk designer. 

Prototyperna av flaskorna skrevs ut i den storlek som motsvarar storleken på en verklig flaska 

för buteljerat vatten. Samtliga flaskor monterades sedan alla tillsammans på svart bakgrund. 

De tillfrågade fick titta på kollaget och rangordnade sedan flaskorna utifrån vilka de skulle 

vara  mest respektive minst benägna att köpa. Ordningen på flaskorna ändrades efter tio 

besvarade enkäter, detta för att undvika att placeringen av flaskorna  skulle ha betydelse för 

utfallet. 

För att säkerställa att de tillfrågade tillhörde vår urvalsgrupp fanns även bakrundsfrågor om 

ålder och sysselsättmimg med på enkäten. 

Som tidigare visats valdes åtta prototyper ut som representerar  studiens olika modeller. Se 

bilaga 2 för prototyperna. 

Attributen presenterades på följande sätt. 

 Färg hade attributnivå färgglad eller klassisk. På prototyperna valdes stark rosa i 

kombination med grönt som färgglad och en ljusblå med dova bruna färger som 

klassisk. 

 Form. De två alternativen för form var rak eller vågig. 

 Textlayout. Textens placering var antingen stående eller liggande. 

 Produktinformation. Antingen presenterad eller ej presenterad. 

 Teknologi. Klassisk skruvkork eller pipkork som representerar det mer tekniska 

alternativet. 

 
4.4 Svarsfrekvens 
 

Vår studies svarsfrekvens var 100% då respondenterna omedlebart fyllde i och lämnade in 

enkäten. Av de tillfrågade respondenterna valde alla att ställa upp i undersökningen. Det 

förekommer dock bortfall då vissa respondenter fyllt i enkäten felaktigt, utav 104 svar föll 3 

bort på grund av detta. 
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4.5 Bearbetning och analys 
 

Respondenternas värderingar  bearbetades i programmet  XLSTAT-Conjoint som är ett 

statistiskt tilläggsprogram till Excel vilket lämpar sig särskillt för conjoint analyser. 

Efter att all svarsdata från respondenterna matats in i Excel definerade vi först  det 

dataområde där respondeternas värderingar finns och angav därefter dataområdet för 

respektive prototyp, (profiles) med tillhörande attribut.   
 
 
XLSTAT-Conjoint tillåter att analys görs direkt på denna datamängd utan att man själv 

behöver omvandla attributnivåerna till numeriska värden. Basmodellen för en Conjoint 

Analys kan representeras av följande formel (Malhotra et al., 2003): 

 

 
Där 

U(X) = Totalnyttan av ett alternativ 

 

α ij = Delnyttobidraget, eller nyttan, som associeras till j:e graden (j=1,2,..kj) av i:e attributet 

(i=1,2,...,m) 

 

ki = Antal nivåer av attribut i 

 

m = Antal attribut 

 

Betydelsen av ett attribut, Ii, defineras i termer av storleken av dess delnytta, α ij, över 

nivåerna inom attributet: 

 

Ii= {max (α ij) – min (α ij)} för varje i 
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Attributets betydelse normaliseras så att det blir jämförbart med betydelsen av andra attribut, 

Wi : 

 
Så att, 

 
Modell hämtad från (Malthora et, al,2000) 

 

Denna basmodell kan ses som utgångspunkt för de två metoder av Conjoint analys som 

erbjuds av XLSTAT-conjoint; OLS (Ordinary Least Squares) och MONANOVA. I bägge 

dessa metoder försöker man uppnå modellen genom att på dataunderlaget utföra linjär 

regressionsanlays. Skillnaden mellan metoderna är att MONANOVA utöver den linjära 

regressionen även adderar en monoton funktion i ett försök att förbättra eller förstärka den 

linjära regressionens resultat. I praktiken är resultaten av dessa båda metoder ofta väldigt lika, 

eller identiska (Hair et al. 2010). Vi valde dock att i vår analys tillämpa MONANOVA 

metoden då den anses särskilt använbar vid mätningar där svaren, liksom i våran 

undersökning, rangordnas genom en ordinalskala där man kan se vilket alternativ 

respondeterna föredrar över ett annat, men där det inte går att på något meningsfullt sätt ange 

skillnader eller avstånd mellan värdena. (http://www.xlstat.com/en/products-

solutions/feature/monanova-monotone-regression.html) 

Resultatet av MONANOVA analysen på vår undersökning redovisas i sin helhet i bilaga 3. 

Här syns bland annat dels individuella delvärden och betydelse av attribut samt även värden 

för hela populationen. 

 



Granberg & Niklasson En conjoint analys av förpackningsattribut 

 

33 
 

 
 
4.6 Relabilitet/Validitet 
 
Malthora (2000) menar att en forskningsmetod som är stabil och konsekvent kommer att 

generera en undersökning  som kan anses som är geniun och precis, vilket definieras som 

reliabilitet. Ju mer noggrann forskaren är  med konsekvens i studien desto mer pålitligt 

kommer studiens resultat att bli. En viktig del av reabiliteten i den här studien är hur väl 

 respondenterna förstod enkätundersökningen För att undvika missförstånd är det viktigt att 

enkäten är tydlig i både text och layout. Den skall helst inte ha för långa förklaringar i mycket 

text eller formler. Frågeställningarna skall vara mycket tydliga och helst korta.(Malthora et, a. 

l,2000) 

 

Vår studie utfördes  i en miljö där konsumtion av vattenflaskor sker naturligt. I det här fallet 

livsmedelsbutik och cafe. Ett problem som kan uppstå särskilt vid undersökningar där 

respondenten skall utvärdera prototyper är att respondenten kan vara influerad av andra 

faktorer, som tidigare preferenser, associationer. Stor hänsyn och försiktighet togs i den här 

studien till vid framtagningen av prototyperna. Respondenterna till studien valdes ut 

slumpmässigt vilket hjälper studien att undkomma att resultatet blir snedvridet. (Hair et al. 

2010). 
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5. Resultat 
 

I detta kapitlet presenteras och analyseras uppsatsens insamlade data från den genomförda 

enkätundersökningen. Resultaten analyseras utifrån en conjoint analys hypoteser. 

 

 

5.1 Svarsfrekvens 
 

Totalt resulterade undersökningen i 104 respondenter, vilket uppfyller den minimum 

rekommendation på 100-200 i urval för att få tillförlitliga resultat från en conjoint analys 

(Quester & Smart, 1998). Tre av dessa föll bort på grund av att de fyllt i enkäten felaktigt. 

ATTRIBUT NIVÅ NYTTA 
RELATIV 
BETYDELSE 
(%) 

FÖRPACKNINGSTEKNOLOGI Pipkork 0.123 16.40% 
  Skruvkork -0.123   

FÖRPACKNINGENS FORM Rak 0.102 19.93% 
  Vågig -0.102   

FÄRG OCH GRAFIK Färgglad -0.042 17.65% 
  Klassisk 0.042   

INFORMATIONSLAYOUT Liggande -0.02 21.75% 
  Stående 0.02   

PRODUKTINFORMATION Precis 0.144 24.27% 
  Vag -0.144   

Tabell 2. Attributen och deras nytta samt relativa betydelse. 

Pipkork= korken öppnas med att dra upp pipen 
Skruvkork= korken öppnas genom att skruvas upp 
Rak= Flaskans form är rak 
Vågig= Flaskans form är vågformad 
Färgglad = rosa etikett 
Klassisk= vit etikett 
Liggande layout= Texten på flaskan är liggande 
Stående layout= texten på flaskan är stående 
Precis produktinformation= En text på flaskan förklarar vad den innehåller 
Vag produktinformation= Ingen text på flaskan som förklarar vad den innehåller 
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5.2  Attributens relativa betydelse 
 

Attributens relativa betydelse indikerar den genomsnittliga betydelsen för varje attribut i 

förhållande till de övrig attributen som presenterades i undersökningen. Diagram 1 visar att 

totalt sett i analysen är det produktinformationen som har den största betydelsen i 

konsumentens val av flaskförpackning. Den siffran skiljer sig dock inte märkbart från de 

övriga attributens procentuella medelvärden vilket betyder att ingen av de fem attributen hade 

någon särskilt  avgörande betydelse i förhållande till de andra. 

 

Diagram 1. Attributens relativa betydelse i procent. 

5.3 Nyttovärden 
 

Nyttovärdet för varje attribute visas I tabell 2. Nyttovärdet för varje attribut är bestämt med en 

godtycklig additiv constant, vilket innebär att ett nyttovärde för ett attribut inte kan jämföras 

med nyttovärdet från ett annat attribut. Varje värde skall analyseras inom sitt eget attribut. 

(Hair et al, 2010) Som diagram 2 visar kan man konstatera att konsumenterna i 

undersökningen i viss mån verkar föredra klassisk färgsättning över färgglad och att det även 

finns en svag preferens för en stående textlayot framför en liggande. Tydligare mönster kan 

utläsas i de tre övriga attributen där produktinformation är det attribut där konsumntens åsikt 

verkar tydligast;- presenterad produktinformation är att fördra över exkluderad information. 
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Diagram 2. Attributens individuella nyttovärden. 
 

5.3.1. Förpackningsteknologi  
 
Förpackningsteknologin har det näst största nyttovärdet med ett positivt värde på 0,123 för 

pipkork, vilket visar på att pipkork är mer åtråvärt än en vanlig skruvkork. Däremot hade 

förpackningsteknologin den lägsta relativa betydelsen på 16,4%. 

Jämfört med de andra attributen hade inte korkens utformning så stor betydelse vilket kan visa 

på att respondentens affektiva och beteendereaktioner inte påverkas nämnvärt utav utseendet 

på flaskans kork. Det är först vid närmare eftertanke då konsumenten även utväderar 

produktens totala värde som korken får en större betydelse, alltså de kognetiva reaktionerna. 

 Då vi utgått ifrån att pipkork är den senaste teknologin för buteljerat vatten, vilken spar 

konsumenten tid i att öppna, samt är bekvämare att använda (det går snabbare att dra upp en 

pip än att skruva bort en kork), går vårt resultat i enlighet med tidigare forsknings resultat om 

att spara tid blir allt viktigare, och att ny teknologi associeras med bekvämlighet och 

tidsbesparing.  

I det här fallet utgick studien i att alla flaskor hade samma pris. I verkligheten skulle 

förmodligen en flaska med pipkork ha ett högre pris på grund av högre tillverkningskostnad, 

vilket skulle kunna komma att förändra konsumentens preferens för pipkork.   
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5.3.2 Förpackningens form 

Flaskans form visade sig hamna i undersökningens mitt, den var inte viktigast men inte heller 

minst viktig gentemot de övriga attributen med en relativ betydelse på 19,93%. Ett positivt 

nyttovärde på 0,102 för rak form visar på att respondenterna föredrog en rak form över den 

kurviga. 

Det här resultatet indikerar att konsumenterna i vårt urval har preferenser i enlighet med de 

Bloch (1995) påstod att människan föds med: symmetri, enhetlighet samt harmonisk form. 

Det negativa nyttovärdet fär den vågiga formen visade på att den hade en mindre tendens att 

skapa välbehag hos konsumenten, och eventuellt att denne blev överstimulerad av den mer 

extrema formen. Vår studie är alltså i linje med tidigare forskning som visat på att den enkla 

tydliga formen är den bästa. Formen är ett av de attribut som omedelbart skapar en reaktion 

hos konsumenten. Många antagande kan göras bara baserat på produktens form utan att titta 

närmare på textinformation och teknologi. Formen är då en faktor som i första hand stimulerar 

konsumentens affektiva reaktioner, det är vid första ögonkastet på produkten som formen kan 

avgöra ifall konsumneten tycker om produkten eller ogillar den. I vårt fall var ingen av de 

presenterade formerna särskilt avvikande eller extrema och båda gav ett klart budskap av att 

produktens innehåll är dricksvatten. 

5.3.3 Färg  
 
Resultatet visar att respondenterna  föredrog den klassiska färgsättningen framför den 

färgglada. Färg är ett starkt redskap då syftet är att skapa associationer hos konsumenten. 

Resultatet visade att respondenterna föredrog en klassisk färgsättning, i detta fall en ljusblå 

färg på flaskorna framför en stark färrglad.  Resultatet indikerar att valet av färgsättning har 

betydelse då funktionell färg stödjer och förbättrar produktens kommunikativa funktioner.  I 

det här fallet kommunicerar den blå färgen associationer till vatten, kyla  och renhet vilket 

verkar vara det som konsumnten föredrar och det som associeras med vattenflaskor. Starka 

färger drar till sig konsumentens uppmärksamhet och är enligt Petterssson et al. (2004) i 

många fall ett viktigt  redskap i att attrahera, rycka tag i och uppmärksamma köparen.  

Det är också det attribut som stimulerar konsumentens affektiva och beteendemässiga 

reaktioner starkast av de valda attributen. Färg skapar emotionella reaktioner och tidigare 

associationer kan dröja sig kvar i konsumentens undermedvetna och vara en avgörande faktor 

i om produktens anses attraktv eller ej enligt Bergström(2001) som tidigare tagits upp i 
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 studiens teoridel. Troligtvis beror detta på att vatten är starkt förknippat med blåa svala färger 

och en starkt  rosa blir då i kommunikativt syfte en motsats till det.  Enligt tidigare nämnda 

teorier av Bergström (2001) kan val av felaktiga och irrelevanta färger ge motstridiga och 

förvirrande signaler vilket kan vara en anledning till att respondenterna föredrog den klassiska 

utformningen. 

5.3.4 Textlayout 
 

Conjoint analysen visar att textens placering i det här fallet har näst störst betydelse vid köp 

av buteljerat vatten, med 21,74% i relativ betydelse till de fem attributen. Repondenterna 

ansåg att den stående texten var något mer tilltalande än den liggande, då den stående texten 

hade ett positivt nyttovärde på 0,02. Detta är i linje med Silayou & Speece (2007) teori om att 

vi kommer ihåg stimuli bättre om den är placerad på den västra sidan, vilket den stående 

texten är. Detta gör att vi kommer ihåg informationen bättre, vilket ökar chansen för köp. 

Resultatet är alltså i linje med tidigare forskning om attributets sidoplacering.  De 

psykologiska reaktionerna av textens placering kan också förklara varför textlayouten 

föredrogs stående. Delarna i produktens utformning skapar en helhet och troligtvis var textens 

placering mer estetiskt tilltalande då den var placerad stående och till vänster. Bilden som 

attributen skapar tillsammans är mer tilltalande för konsumenten, innehållet i rubriken är 

tydligt och har inte någon betydelse i det här fallet. Textens placering i de här prototyperna 

har betydelse för intrycket men det behöver inte betyda att konsumenten vanligtvis föredrar 

stående text. Baserat på de teorier vi presenterat borde snarare liggande text som är tydligast 

och lättats att uppfatta vid första anblicken vara mer åtråvärt då vi attraheras av enkelhet och 

tydlighet, särskilt då det som i den här studien gäller lågengagemangsprodukter. 

 

5.3.5 Produktinformation  
 

Resultatet visade att responenterna föredrog de flaskor där  produktinformation var 

presenterad. Syftet med produktinformation är bland annat att locka till köp av en viss produkt 

i konkurrens med många andra och förstärka varans identitet. I det här fallet var 

informationen på förpackningen en beskrivning som syftade till att förstärka känslan kring 

produktens innehåll men informationen sa inget om produktens övriga egenskaper. Vatten är 

en lågengagemangsprodukt och konsumenten är i de flesta fall väl medveten om vad flaskan 
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innehåller. Därför är information kring hållbarhet, näringsinnehåll och så vidare troligtvis inte 

avgörande i valet av vilken vattenflaska konsumenten föredrar.  Information hos en 

förpackning är ger inte en omedelbar respons vid första anblicken utan kräver att 

konsumenten medvetet, aktivt tar in informationen. Detta stämmer överrens med Bergströms 

(2001) teorier kring hur olika attribut upplevs. 

Det är först när konsumentens affektiva och beteendemässiga rektioner har avgjort ifall den 

här produkten tilltalar eller inte som informationen blir relevant. Då har den en stor betydelse 

i konsumentens kognitiva reaktion då helheten av en produkt bedöms. 

Det är främst det indentitetsstärkande syftet med produktinformation som har fått utrymme i 

den här studien vilket också visade sig ha effekt. Då layouten på flaskan förändrades i och 

med att produktiformationen var representerad bör det inte bortses från att det eventuellt även 

var det visuella uttrycket som avgorde att respondenterna föredrog produktinformation 

presenterad på flaskan. Som Bergström (2001) hävdar är det inte alltid innehållet i texten utan 

helhetsintrycket tillsammans md den som är den avgörande faktorn i hur tilltalande produkten 

är i konsumentens ögon.  
 

5.4 Resultatet och tidigare forskning 
 

De attribut vi valde att undersöka var näst intill samma som de som undersöktes i Silayoi & 

Speece (2007) studie  på förpackningar av thailändsk färdigmat. Både vår och deras 

undersökning visade lika resultat av de individuella nyttovärdena vilket innebar att 

responderna i de båda studierna föredrog rak form framför kurvig, klassisk färgsättning över 

färgglad, stående textlayout, någon form av förpackningteknologi och tydligt presenterad 

produktinformation. 

Den relativa betydelsen av attributen skilde sig åt. I vår studie visade sig 

produktinformationen ha den största relativa betydelsen, i Silayoi & Speece (2007) studie var 

det förpackningsteknologin som hade den största relativa betydelsen. 
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 6. Slutsats 

 
I det sjätte kapitlet kommer en slutsats av studiens resultat att diskuteras. Studiens empiriska 
nytta, kritik till studien och förslag till fortsatt forskning tas upp.  
  
 
 
6.1 Diskussion av resultat samt slutsats  
 

Syftet med den här studien var att undersöka hur visuella och tekniska attribut på en 

produktförpackning påverkar konsumentens benägenhet att köpa produkten. Genom studiens 

resultat kan forskningsfrågan besvaras enligt: 

Vilka av följande visuella attribut och deras utformning på en produktförpackning påverkar 

konsumenten till att vilja köpa den? 

Teknologi. Resultatet visade att respondenterna föredrog det mer tekniska alternativet med 

pipkork. Detta går i linje med teorier kring att vikten av bekvämlighet och tidsbesparing för 

livsmedel har ökat.   

Form. Gällande förpackningens form visade det sig att respondenterna föredrog en rak form 

framför en kurvig. Detta stödjer teorin om att vi har medfödda preferenser för enkla och rena 

former. 

Färg. I studien valde respondenterna en klassisk färgsättning (ljusblå) över en färgglad (rosa). 

Förpackningarna i den här studien var avsedda för vatten, vilket kan vara en förklaring till 

varför en ljusblå färgsättning visade sig vara mer attraktivt då blått väcker associationer till 

vatten, kyla och  fräschör.   

Textlayout. Enligt tidigare forskning ska ihågkommelsen vara bättre för verbal stimuli då den 

är placerad på den högra sidan av förpackningen, och bättre för icke verbal stimuli när den är 

placerad på den vänstra sidan. Resultatet stödjer detta då loggan som placerades på vänster 

sida av förpackningen föredrogs av respondenterna. Om detta kan relateras till ihågkommelse 

med en bild de sett en gång kan dock vara svårt att säga, men det är ändå intressant att 

resultatet överrensstämmer med tidigare forskning. 



Granberg & Niklasson En conjoint analys av förpackningsattribut 

 

41 
 

Produktinformation. Viktigaste relativa attributet av de fem visade sig vara 

produktinformationen. Detta skiljer sig från Silayoi & Speece (2007) forskning där de 

Thailändska konsumenterna hade teknologin som viktigast. Detta kan sannolikt bero på att 

livsmedlen som undersökts är olika, då snabbmat kräver mer information kring tillagning än 

vatten. Men kan även vara en kulturskillnad. Detta resultat visar på att konsumenter vill ha 

information om vad det är de köper, för att vara mer lockade till köp. 

Designkomponenternas kombination har inverkan på hur slutprodukten upplevs. Vi har i den 

här studien valt att titta på fem av de attribut som kan förekomma vid produktutformning. 

Verkligheten är givetvis mer komplex än så. Attributen kan ha olika stort utrymme i designen 

och en rad ytterligare aspekter av en förpackning kommer att påverka helhetsintrycket och 

avgöra hur konsumenten upplever produktens utformning. 

 
6.2 Slutsats 
 

Baserat på den här studiens resultat tycks det vara så att konsumenten föredrar en 

produktförpackning med raka linjer, klassisk färgsättning, stående textlayout, någon form av 

 förpackningteknologi och tydligt presenterad produktinformation.  Detta resultat visade sig 

också vara i linje  med det resultat Silayoi & Speece (2007) kom fram till då de undersökte 

attributens betydelse på förpackningar till Thaimat. 

Conjoint anlys har visat sig vara en effektiv metod för att kunna urskilja hur konsumenten 

värderar olika produtattribut  enskilt men även i förhållande till varandra. I jämförelse med 

 Silayoi & Speece (2007) studie skilde sig attributens relativa betydelse mycket åt. Detta 

resultat kan vara en indikation på att attributens placering  i förhållande till varandra påverkar 

hur de upplevs i konsumnetens ögon. 

Vår studie visade att konsumenten föredrar en stående layout över en liggande men det 

individuella nyttovärdet var det lägsta i vår studie . I det relativa resultatet hade textens 

placering däremot näst störst betydelse vilket visar på att då textens placering sattes i relation 

till till de övriga attributen påverkades uppfattningen om hur mycket den betydde för hur 

produktensupplevdes i sin helhet.  
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6.3 Studiens empiriska nytta 
 
Då livsmedelsproducenter sänder ut ett marknadsförande budskap med sin 

produktförpackning (medvetet eller ej), illustrerar denna studie hur enkla grafiska detaljer på 

förpackningen kan inverka positivt på konsumentens sannolikhet att köpa produkten. 

Producenterna kan granska sin nuvarande produktförpackning för att se vilka förändringar 

som skulle kunna göras. En tydligare produktinformation kan vara en ändring som kan vara 

värd sin investering att tillföra sin förpackning. Studien är till akademisk nytta då tidigare 

forskning inte genomförts på samma geografiska område.  

 
 

6.4 Kritik till studien 
 
Under enkätens gång uppstod det oklarheter kring sättet att gradera, så frågeställningen skulle 

kunna omformuleras för att bättre förtydliga detta. Även frågor dök upp kring om priset 

skiljde mellan flaskorna, även detta kan förtydligas då detta verkade av vikt för flertalet 

respondenter. Gllande utformningen av prototyperna är dessa skapade med den tid och 

förutsättningar som finns, men det fanns rum för förbättring och mer verklighetstrogna 

protoyper för att konsumenten bättre ska kunna koppla prototypen till en produkt de faktiskt 

skulle köpa i verkligheten.  

 
6.5 Förslag till fortsatt forskning 
 
Vi har under uppsatsens gång stött på flera intressanta frågeställningar, tyvärr har tiden inte 

räckt till att undersöka samtliga. Då vi fann vår forskning ett relevant område att studera 

hoppas vi på vidare forskning, och presenterar här våra förslag.  

 

 Vi kom i vår studie fram till att produktinformationen var av störst vikt för 

konsumenten, en vidareutveckling på vad som bör finnas med på denna kan vara av 

vikt att studera för förpackningsutvecklare.  

 Det vore intressant att se en undersökning på en förpackning mer lik den i Silayoi & 

Speeces (2007) undersökning i Thailand, på färdigrätter, och att då även ta med 

samhällsklass. Då kan en jämförelse svenska marknaden mot den thailändska 

undersökas mer specifikt.  
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 En undersökning kring förpackningsdesign och ålderns betydelse. Vill den yngre 

generationen ha en annan design, eller är vi fortfarande starkt styrda av psykologiska 

arv som påverkar oss undermedvetet? Djupintervjuer med personer angående detta 

skulle kunna vara mycket intressant. 

 Att göra en liknande undersökning men att behålla varumärket på förpackningen 

gentemot att inte ha den med, hur påverkade är vi av inarbetade varumärken, s.k. 

brands? 

 Att ha med pris som variabel i undersökningen hade lagt till ytterligare en intressant 

dimension, hur påverkar detta våra preferenser? 

 Att göra en liknande undersökning men använda sig av andra attribut på 

förpackningen. 
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Bilaga 1. Enkät 
 
Vilken av följande flaskor skulle du helst köpa? 

Den här enkäten  är en del av en C-uppsat  vid Blekinge Tekniska Högskola.  
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur visuella faktorer hos en  
produktförpackning påverkar konsumentens intryck.  
Din medverkan är anonym och inga uppgifter om dig kommer att sparas i något  
register eller spridas.  
Tack för din medverkan, genom den lämnar du ett bidrag till högskolans forskning. 

Bakgrund 

Ålder: Född år   

Kön: Man   
Kvinna   

Civilstånd: Gift/Sambo:   
  Ensamstående:   

Sysselsättning: Student:   
Arbetssökande:   
Anställd:   
Egen företagare:   
Pensionär:   
Övrigt:   

Undersökning av flaskornas attribut 

Rangordna flaskorna från 8 ner till 1. 
Ge 8 poäng till den flaska du skulle vara mest benägen att köpa. 
Ge 1 poäng till den flaska du skulle vara  vara minst benägen att köpa. 
 

 
 

 

Tack för din tid och medverkan, du gjorde vårt arbete möjligt!  
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Bilaga 2. Prototyperna 
 

 

Beskrivning Förpackningsteknologi Form Färg   Textlayout Produktinformation 
A Ingen Vågig Klassisk Liggande Precis 
B Ingen Vågig Färgglad Liggande Vag 
C Presenterad Vågig Färgglad Stående Precis 
D Ingen Rak Klassisk Stående Vag 
E Presenterad Rak Färgglad Liggande Vag 
F Presenterad Vågig Klassisk Stående Vag 
G Ingen Rak Färgglad Stående Precis 
H Presenterad Rak Klassisk Liggande Precis 

 

 

 

 

 

A:  B:  
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C: D:    

E: F:     
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G: H:  

 

                 

 

 

 


