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Förord

Vi	har	sammarbetat	med	Magnus	Wiström	och	Packaging	Mid	Sweden,	och	

genom dom kom vi i kontakt med DeukSoo Kim. Kim skrev 2002 en avhandling 

och tog i och med det fram en metod för att undersöka igenkänning av varumärk-

en	på	förpackningar.	Med	Kims	metod	som	grund	har	vi	skapat	ett	nytt	test	där	vi	

inte	bara	tittar	på	igenkänning	av	varumärket	utav	även	på	förpackningens	form	

och	grafiska	utforming.	

Tack Till

Mikael Gulliksson, vår handledare

DeukSoo Kim

Packaging Mid Sweden

Per Mattson
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1. Inledning

För	cirka	250	000	år	sedan	när	Homo	Sapiens,	den	moderna	människan,	började	

ta	över	jorden	behövde	hon	medel	för	att	förvara	och	transportera	gods	för	de	

långa	vandringarna	över	kontinenterna.	Skinnsäckar,	flätade	korgar	och	dylikt	

skapades som den tidens tekniska utrustning. Idag ser vi säcken och korgen som 

primitiva	men	självklara	ting,	de	urtida	förvarings-	och	transportmetoderna	har	

mer blivit olika samlingsnamn med praktiska funktioner. Dagens tekniska lösnin-

gar	på	förvaring	och	transport	finner	vi	bland	miljontals	olika	förpackningar	som	

innehåller	ännu	fler	olika	produkter,	förpackningen	finns	överallt	och	var	vi	än	är,	

dock	har	vi	endast	börjat	förstå	hur	en	förpackning	kan	påverka	våra	liv.	Vi	är	så	

pass beroende av dagens tekniska förpackningar att vi tar de som en ren axiom av 

vår	vardag,	vi	tycker	knappast	att	det	är	konstigt	att	öppna	locket	på	en	kaffeburk	

genom	att	skruva	motsols,	eller	att	mjölkförpackningens	ena	hörn	viks	för	att	

sedan	rivas	av.	Men	många	förbiser	vad	en	förpackning	går	ut	på	idag,	alla	dessa	

tekniska lösningar är endast en del av det som kallas för förpackningsdesign.

Förpackningsdesign	förenar	många	aspekter;	dels	design	och	funktion	men	även	

marknad	och	konsumentbehov	(Mårtensson,	2009:	119).	I	vår	uppsats	ser	vi	

förpackningen som en av de viktigaste kommunikativa marknadsföringsverkty-

gen.	Forskning	har	visat	att	förpackningen	har	fått	nya	uppgifter,	det	är	inte	längre	

endast	ett	skyddande	hölje	för	förvaring	och	transport,	utan	en	reklampelare	som	

i	sin	utsträckning	blir	sista	chansen	för	ett	företag	att	försöka	sälja	en	produkt	till	

sin	målgrupp.	I	vår	studie	fokuserar	vi	på	vad	som	händer	när	en	förpackning	finns	

på	en	hylla	i	varuhandeln	och	konkurrerar	med	övriga	förpackningar	om	att	över-

tyga konsumenten att köpa en produkt.

1.1 PROBLEMOMRÅDE

1.1.1 Primary Display Panel (PDP)

En stor del av litteraturen som handlar om förpackningsdesign idag, anger vad 

som	är	de	viktiga	grafiska	nyckelkomponenterna	på	en	förpacknings	”Primary	
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Display	Panel”	(PDP),	dvs.	en	förpacknings	framsida.	Men	det	existerar	inte	

någon	rangordning	mellan	dessa	grafiska	element	(Klimchuk	&	Krasovec,	2006:	

82).	Detta	är	vad	vi	vill	ta	reda	på	i	vår	studie,	här	anser	vi	att	det	finns	ett	hål	att	

fylla som verkligen kan bidra till visuell kommunikations utveckling. 

Från	ett	marknadskommunikativt	perspektiv	vill	vi	belysa	områden	som	visuell	

kommunikation,	förpackningsdesign	och	social	psykologi	för	att	ta	reda	på	hur	

den	grafiska	hierarkin	kan	rangordnas,	samtidigt	som	vi	intresserar	oss	för	vad	

som	är	förpackningens	viktigaste	grafiska	nyckelkomponent.	PDP	anses	vara	ett	

varumärkes viktigaste annonsplats, därför bör hierarkin vara väl uträknad och 

tydlig.	Tillämpning	av	konsumentpsykologi	hjälper	vår	förståelse	för	vår	under-

sökning.

1.1.2 Förpackningsdesign

I	vår	dagligvaruhandel	är	vi	på	jakt	efter	produkter.	En	produkt	är	vad	som	helst	

som	erbjuds	på	en	marknad	som	kan	tillfredsställa	ett	begär	eller	ett	behov,	samti-

digt	är	en	produkt	så	mycket	mer	än	bara	ett	greppbart	föremål.	Philip	Kotler,	en	

av	vår	tids	stora	forskare	inom	marknadsföring,	förklarar	grovt	att	ordet	”produkt”	

inkluderar	fysiska	objekt,	tjänster,	personer,	platser,	organisationer	och	idéer,	eller	

alla	dessa	begrepp	tillsammans	(Kotler,	2008:	500).	

Förpackningsdesign	går	ut	på	att	designa	och	producera	en	behållare	för	en	

produkt.	En	traditionell	syn	på	förpackningar	är	att	dess	primära	funktion	handlar	

om	att	rymma	och	skydda	en	produkt,	men	ett	nyare	sätt	att	se	på	förpackningar	är	

att förpackningen är ett viktigt verktyg inom marknadsföring. En ökad konkurrens 

och	oordning	på	butikshyllorna	har	medfört	att	förpackningen	måste	utföra	flera	

försäljningsuppgifter,	allt	från	att	attrahera	konsumenten	till	uppmärksamhet,	till	

att	beskriva	produkten	och	locka	till	försäljning	(Kotler,	2008:	512).

Förpackningsdesign är en del av begreppet design som vi kommer i kontakt med 

flera	gånger	dagligen.	Ofta	tänker	vi	inte	på	att	förpackningen	faktiskt	är	en	form	

av	kommunikativ	design,	utan	endast	har	ett	funktionellt	syfte	–	så	är	dock	sällan	

fallet. Förpackningsdesign blir allt viktigare för att stärka och kommunicera ett 
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varumärke.	Det	svåraste	med	en	förpackning	är	dess	säljfunktion.	Dagens	produ-

center ger särskilt mycket uppmärksamhet till konsumentbeteenden, attityder och 

val vid köp av en produkt för att se om deras förpackningar lyckas attrahera olika 

målgrupper.	Förpackning	definieras	generellt	som	den	konst	av	teknologi	som	

förbereder	varor	för	marknad	och	försäljning	(Kotler,	2008:	510).

De	flesta	företag	inser	styrkan	hos	en	bra	förpackning,	främst	för	att	den	hjälper	

till att skapa en direkt igenkänning av företagets varumärke hos konsumenten. 

En	konsument	som	befinner	sig	i	en	vanlig	mataffär,	som	förvarar	ca.	15.000	till	

17.000 artiklar, passerar cirka 300 varor per minut. Och mer än 60 procent av alla 

köp	konsumenten	gör	är	impulsköp	(Kotler,	2008:	512).	I	en	sån	här	rivaliserande	

miljö	är	förpackningen	försäljarens	sista,	men	även	bästa,	chans	att	övertyga	kon-

sumenten	om	att	det	är		just	den	här	produkten	hon	behöver,	och	genom	att	konsu-

menten	väljer	en	produkt	väljer	han	även	ett	varumärke.

1.1.3 Selektiv Perception

Vår	hjärna	fungerar	på	det	viset	att,	det	vi	inte	har	sett	eller	vet	om,	existerar	inte	

i	vår	omvärld.	Har	vi	aldrig	har	hört	talas	om	eller	sett	några	svarta	svanar	så	kan	

det	väl	knappast	finnas	några	svarta	svanar!	Det	här	gör	det	näst	intill	omöjligt	

för	en	förpackning	som	inte	är	tillräckligt	differentierad	från	sina	konkurrenter	

att bli upptäckt. Om en kund inte känner till ett varumärke kommer hon inte att 

leta	efter	det	i	butikshyllorna.	Därför	har	identifikation	och	igenkänning	blivit	den	

viktigaste	delen	av	förpackningsdesign,	den	har	gått	från	enkel	produktidentifika-

tion	till	skapande	av	varumärken	och	kommunicerande	bildspråk.	För	produkter	

som	säljs	i	butik	är	försäljningstillfället,	Point	of	Purchase,	tillfället	då	den	vik-

tigaste	kommunikationen	äger	rum.	Kotler	beskriver	Point	of	Purchase	som	det	

tillfälle	då	en	kund	träder	in	i	en	affär	med	ett	obestämt	beslut	om	att	handla	ett	

specifikt	märke	på	en	produkt	eller	känner	sig	öppen	för	att	byta	produkt	(Kotler	

2008:	746).	Det	är	just	då	som	kunder	ska	fatta	ett	beslut,	baserat	på,	oftast	en	lång	

lista	av	kriterier.	Det	kan	vara	kombinationer	av;	varumärken,	produktkategorier,	

produkters	storlek	och	volym,	pris,	inflytelse	av	reklam	eller	tidigare	erfarenheter	

av	produkter	och	varumärken.	Point	of	Purchase	kan	skilja	sig	från	fall	till	fall,	
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ibland	så	finns	det	tid	till	att	göra	jämförelser	med	andra	produkter	och	i	vissa	fall	

krävs	ett	snabbt	beslut.	Vare	sig	det	är	gott	om	tid	eller	inte	så	kommer	beslutet	

dock	alltid	vara	delvis	emotionellt	och	delvis	analytiskt	(Stewart	2004,	s.5).

Vi	har	för	avsikt	att	utnyttja	denna	metod	för	att	få	fram	svaret	på	hur	man	kan	

rangordna	de	olika	grafiska	nyckelkomponenterna	på	en	förpackning.	Vi	intresser-

ar	oss	för	påståendet	att	om	man	inte	har	sett	eller	hört	talas	om	ett	varumärke,	har	

man ingen kännedom om varumärket. Det borde betyda att om man inte har sett 

en	produkt	eller	förpackning	tidigare	sorterar	vår	hjärna	selektivt	bort	de	förpack-

ningar	vi	inte	känner	igen	på	en	hylla	och	vi	koncentrerar	oss	på	det	som	vi	kan	

hämta	från	vårt	minne,	alltså	de	förpackningar	vi	känner	igen.	Det	här	betyder	

dock inte att vi inte ser eller tar notis om de andra förpackningarna. Men det bety-

der att förpackningen bär den tyngsta rollen att exponera ett företags varumärke, 

vilket	i	sin	tur	betyder	att	den	viktigaste	grafiska	nyckelkomponenten	på	en	för-

packning bör vara varumärket.
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2. Bakgrund

2.1 VARUMÄRKEN OCH FÖRPACKNINGSDESIGN

Kopplingen mellan förpackningsdesign och varumärkeskommunikation är atark.

Marknadsförare sätter likhetstecken för att förklara ordet ”varumärke” och menar 

att varumärket är lika med summan av produkten, förpackningen och mervärdet 

(Mårtensson,	2009:	57).

En	produkt	kan	förpackas	på	mer	än	ett	sätt	för	att	skilja	sig	från	andra	produk-

ter,	detta	kallas	för	varumärkesdifferentiering	och	innebär	att	produktens	innehåll	

ofta	är	så	pass	lik	konkurrerande	produkter	att	det	blir	nödvändigt	att	differentiera	

sig	på	andra	sätt	än	bara	via	produkten.	Dock	menar	Rita	Mårtenson,	professor	

i	marknadsföring,	att	förpacka	något	betyder	inte	att	man	endast	sätter	ett	sky-

ddande	hölje	som	omsluter	sin	produkt,	i	tjänstesektorn	kan	förpackningen	vara	

hur	man	väljer	att	presentera	sitt	utbud	(Mårtenson,	2009:	58).

Mervärdet	kan	beskrivas	som	de	associationer	målgruppen	har	till	varumärket.	Ett	

exempel	är	vid	blindtester	av	produkter.	Det	har	visat	sig	att	många	konsumenter,	

när	de	utan	vetskap	om	vilka	produkter	som	testas,	får	smaka	på	Pepsi-Cola	och	

Coca-Cola	föredrar	de	den	”till	smaken	lite	sötare”	Pepsi-Colan.	Men	när	konsu-

menten	är	medveten	om	vilka	produkter	som	testas	och	vad	som	finns	i	respektive	

glas,	är	det	Coca-Cola	som	ständigt	vinner.	Det	beror	på	att	Coca-Cola	har	ett	

starkare	varumärke	än	Pepsi-Cola,	och	det	inte	utan	anledning	(Mårtenson,	2009:	

59).

Det	finns	ett	samband	mellan	starka	varumärken	och	förpackningsdesign.	Coca-

Cola	är	det	märke	som	har	den	mest	konsekventa	varumärkesstyrkan	i	världen	och	

samtidigt	den	mest	kända	förpackningen	i	världen.	De	insåg	tidigt	att	de	kunde	

differentiera	sig	från	sina	konkurrenter	genom	en	annorlunda	utformad	glasflaska,	

då	glasflaskor	på	den	tiden	till	stor	del	var	likartad	hos	Coca-Colas	konkurrenter.	

Idag	är	deras	starkaste	varumärke	fortfarande	den	speciellt	utformade	glasflaskan	

och	trots	att	Coca-Cola	till	störst	del	säljs	på	burk	har	dom	alltid	den	klassiska	
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glasflaskan	med	som	en	grafisk	nyckelkomponent	(Kim,	2002:	112).	Coca-Cola	

har tidigt listat ut att förpackningen är deras viktigaste annonsplats. Och som 

många	andra	stora	företag	har	de	även	förstått	att	varumärket	är	deras	viktigaste	

vara	(Mårtenson,	2009:	57).

Självklart	är	det	så	att	produkten	utgör	en	stor	del	av	varumärket,	men	det	finns	

fler	faktorer	som	påverkar	konsumentens	upplevelse	av	varumärket,	det	är	svårt	att	

särskilja	de	olika	effekterna	som	produkten,	förpackningen	eller	mervärdet	har	på	

konsumenter. En konsument köper ofta helheten. Dock gör företagets fokusering 

på	olika	komponenter	att	olika	delar	får	olika	uppmärksamhet,	men	alla	aspekter	

på	vad	ett	varumärke	kan	vara	är	viktiga.	Med	tanke	på	att	det	blir	allt	svårare	för	

företag att differentiera varumärket är det viktigt att man tar hänsyn till att skapa 

organisatoriska associationer, en varumärkesidentitet och symboler för märket. 

Värdet	av	produkten	ökar	ofta	vid	god	design.	Mårtenson	menar	att	god	design	

kan	antingen	vara	estetiska	aspekter	så	väl	som	ergonomi,	produktionseffektiv-

itet,	styrka,	återvinningsmöjligheter	och	hur	lätt	det	är	att	distribuera	(Mårtenson,	

2009:	58).	Med	andra	ord,	nästan	allt	som	berör	en	förpacknings	olika	uppgifter.

2.2 THE ROLE OF PACKAGING DESIGN IN POINT-OF-PURCHASE 
COMMUNICATIONS

Deuksoo Kim skrev 2002 en avhandling om hur förpackningsdesign kan använda 

kognitiv	psykologi	för	att	utvärdera	så	kallade	”Cue	Elements”	(grafiska	nyckelel-

ement).	I	sin	undersökning	kom	han	fram	till	att	en	förpackning	känns	igen	genom	

associationer	av	visuella	element	och	olika	dimensioner	som	grafik,	logotyp,	färg	

och	form.	Han	menar	att	det	visuella	varumärket	uppfattas	eller	känns	igen	mer	

bildmässigt i form av märken eller logos, än att man faktiskt textmässigt läser 

varumärket	(Kim,	2002:	abstract).	Genom	att	låna	kunskap	från	psykologins	äm-

nesområde	har	han	tagit	fram	en	metod	som	hjälper	till	med	att	analysera	förpack-

ningar	och	urskilja	dessa	Cue	Elements.

Utgångspunkten	av	teori	i	vår	studie	är	hämtad	från	Kims	avhandling	”The	Role	

of	Packaging	Design	in	Point-of-Purchase	Communications”	(2002).	Där	utgår	
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han	från	ett	marknadskommunikativt	perspektiv	och	menar	att	en	stor	del	av	det	

mänskliga	minnet	innefattar	vad	konsumenten	känner	igen	och	kan	därför	återkal-

las av den marknadsföringsstimulans man utsätts för. Marknadsföringsstimulansen 

påverkar	även	hur	människan	kommer	åt	sitt	minne	för	att	hämta	den	information	

som behövs när man fattar sitt beslut. Till det här menar han att den visuella ut-

formningen	av	förpackningen	med	funktioner	som	färg,	form,	grafik	och	material	

är en form utav ett visuellt varumärke. Främst när det kommer till valet av köp i 

butik	(Kim,	2002:	abstract).	

Kim	har	i	sitt	arbete	hämtat	teori	från	förpackningsdesign	och	socialpsykologi,	

vilka	han	menar	är	två	relativt	sammansatta	ämnen	(Kim,	2002:	2),	som	hjälper	att	

stödja	Kims	forskning	och	hypotes.	Vi	avser	att	ta	del	av	samma	ämnesområden	

för	att	tillföra	relevanta	teorier	till	vår	forskning.

För	att	få	en	förståelse	kring	studien	Kim	har	genomfört	har	han	diskuterat	gener-

ella teorier inom ämnet kognitiv psykologi. Dessa ligger till grund för hans teor-

etiska ramverk och hypoteser som behandlar associationer, igenkänning, enkelhet, 

unicitet och bildöverlägsenhet vilka alla är relaterade till det kognitiva minnet. 

Kim	menar	att	människan	förhindrar	de	förbindelser	som	formas	i	vår	hjärna	mel-

lan	det	vi	ser	och	det	vi	känner	igen	för	att	passa	vår	kunskap	om	det	betraktade	

objektet.	Visuella	varumärken	för	konsumentförpackningar	har	ett	antal	olika	an-

letsdrag,	främst:	form,	färg,	grafiska	element	(inkluderat	logotyp	och	bild),	textur	

på	material	eller	grafik,	ljusstyrka,	orientering	av	form	eller	grafik,	samt	storlek.	

Däremot är den associerade helheten alltid större än summan av dess komponent-

er. Med andra ord, perception är ett resultat av en kombination av sinnesförnim-

melser än av individuella förnimmelseelement. Det gör att människor lär sig att 

associera	meningar	med	de	objekt	de	ser,	kallat	Gestaltteorin.	Frasen	“Helheten	

är större än summan av delarna” används ofta för att förklara Gestaltteorin (Kim, 

2002:	52).	

Med	detta	till	grund	kom	Kim	fram	till	fyra	hypoteser:

Hypotes	1:	Ett	företags	förpackning	känns	igen	av	associationer	av	visuella	kän-

netecken	och	dimensioner	som	grafik,	logotyp,	färg	och	form.	Över	en	tid	blir	en	
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förpackning lättare att känna igen, om förpackningen inte blir manipulerad och 

dissocierad	(nedbruten)(Kim,	2002:	67).

Hypotes	2:	Trots	att	visuella	element	är	associerade	som	ett	set/en	del,	måste	det	

finnas	ett	element	som	är	mer	viktigt	än	övriga	som	en	visuell	replik	(cue	ele-

ment).	Med	andra	ord	en	visuell	hierarki	med	ett	distinkt	huvudnummer	som	en	

kund	kan	förlita	sig	på	att	känna	igen	varumärket	(Kim,	2002:	68).

Hypotes	3:	Företagets	varumärke	kommuniceras	snarare	visuellt	än	verbalt.	Trots	

att loggans bokstäver blir lästa blir de igenkända mer genom bilder än att logo-

typens	text	blir	läst	(Kim,	2002:	59).

Hypotes	4:	Trots	att	formen	på	en	förpackning	förändras	ska	förpackningen	gå	att	

kännas igen genom förnimmelse i samma förpackningsschema, det vill säga hier-

arkiska	arrangemang,	som	när	formen	är	oförändrad	(Kim,	2002:	69).

Den	första	hypotesen	är	baserad	på	Gestaltteorin,	att	totalen	har	en	mening	i	sig	

själv	som	inte	nödvändigtvis	är	härledd	från	dess	individuella	komponenter.	Den	

andra	hypotesen	är	baserad	på	minnet	som	är	beroende	av	antydning,	vilket	bety-

der	att	vissa	ledtrådar	är	tydligare,	och	då	effektivare,	än	andra	och	att	teorin	om	

att	bilden	är	överlägsen	styr	den	tredje	hypotesen	som	sedan	leder	till	den	fjärde	

hypotesen.	Samtliga	av	Kims	hypoteser	besannades	(Kim,	2002:	52).

3. Syfte

Syftet	är	att	undersöka	en	specifik	förpackning,	i	det	här	fallet	produkten	Jabu’she.	

Om den förpackningen uppfyller vad som krävs för att kommunicera sitt var-

umärke genom marknadskommunikativa uppgifter.

Vi	gör	an	falltudie	där	vi	mäter	hur	förpackningens	olika	grafiska	element	uppfat-

tas. 
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3.1 FRÅGESTÄLLNINGAR

•	Uppfyller	produkten	Jabu’shes	förpackning	vad	som	krävs	för	att	kommunicera	

sitt varumärke?

•	Vilka	”Cue	Elements”	är	de	viktigaste	visuella	elementen	på	Jabu’shes	förpackn-

ing? 

•	Var	är	de	visuella	elementen	lämpligast	att	applicera	på	Jabu’shes	förpackning?	

•	I	vilken	rangordning	bör	man	placera	de	olika	visuella	elementen?

•	Är	Jabu’shes	varumärke	förpackningens	viktigaste	grafiska	element?

3.2 AVGRÄNSNINGAR

Vi	utför	en	fallstudie	på	Jabushe’s	förpackning,	det	här	innebär	att	vi	inte	vill,	

eller	kan,	uttala	oss	om	några	andra	förpackningar	än	den	vi	undersöker.	Vi	vill	

fördjupa	oss	i	en	förpackning	då	en	generalisering	av	flera	förpackningar	är	för	

omfattande. 

Vi	vill	inte	göra	någon	generelisering	för	hela	sveriges	befolkning	utan	vi	ut-

går	från	Jabu’shes	målgrupp	vilket	är	kvinnor	från	35	år	och	uppåt	eftersom	att	

produkten,	en	anti-age	kräm,	är	menad	att	användas	av	kvinnor	i	de	åldrarna.
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4. Relevanta teorier för studien

4.1 MARKNADSKOMMUNIKATION

Marknadskommunikationens övergripande syfte är att förbättra den nuvarande 

situationen	för	varumärket	(Mårtensson,	2009:	17).

Rita	Mårtensson	beskriver	att	marknadskommunikation	intar	en	mycket	stor	roll	

i	dagens	samhälle,	företag	satsar	nästan	70	miljarder	kronor	varje	år	på	kommu-

nikation.	Samtidigt	har	företagen	inte	någon	aning	om	hur	mycket	de	får	ut	av	

sina	stora	satsningar.	Men	det	vi	vet	är	att	företagen	har	svårt	för	att	differentiera	

sina	produkter	i	både	design	och	tillverkning	då	de	ledande	produkterna	i	samma	

produktkategori	är	i	stort	sett	likvärdiga	(Mårtensson,	2009:	17).

Marknadskommunikationen	finns	därför	till	för	att	bygga	upp	rätta	associationer	

till	företagets	varumärken	och	ge	dem	en	tillmötesgående	karaktär,	samt	att	skapa	

och	förmedla	mervärden	hos	företagets	produkter	och	tjänster.	För	att	underlätta	

för	konsumenterna	att	välja	rätt	marknadsför	företagen	sina	produkter	genom	

reklam där reklamens främsta uppgift blir till att skapa dessa rätta associationer, 

allt	från	vad	varumärket	står	för	till	varför	de	ska	välja	det	varumärket.	Och	det	är	

med	hjälp	utav	reklam	som	varumärkena	kan	skapa	sin	särart,	sin	image,	för	att	

stå	ut	ur	mängden	(Dahlén	&	Lange,	2009:	11-16).	

Kotler beskriver marknadskommunikation som att hantera olika lönsamma, samt 

vinstbringande, konsumentrelationer. För att hantera dessa relationer använder 

marknadskommunikatören	sig	av	flera	olika	verktyg	när	den	vill	sprida	sitt	bud-

skap	(Kotler,	2008:	49).	Den	traditionella	marknadskommunikationen	är	främst	

fokuserad	på	företagskommunikation	mellan	konsumenter	och	företag.	Med	hjälp	

utav de olika verktygen en kommuniaktör har till sitt förfogande försöker företa-

gen	nå	ut	med	sitt	budskap	och	varumärke.	

Marknadskommunikationen	har	en	central	roll	i	vår	undersökning,	främst	via	ett	

utav	marknadskommunikatörens	verktyg:	försäljning	i	butik,	även	kallat	för	det	

engelska	uttrycket	”Point	of	Purchase”.	Det	är	tillfället	då	vi	ska	ta	ett	beslut	om	
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en produkt i butik och förpackningens centrala kommunikativa roll utspelas. Den 

rollen utspelas genom sin visuella identitet, eller förenklat sagt, personlighet och 

utseende.

4.1.1 Varumärkets visuella identitet

Ur ett förpackningsperspektiv är varumärket ett namn som samlar alla aspekter 

av	ägandeskap,	produkter,	service	och	människor.	Det	innefattar	allt	från	produkt-

namn, reklam, förpackningsdesign, signum, uniformer och även arkitektur. Var-

umärken	definieras	av	produkters	fysiska	särdrag,	emotionella	kopplingar	och	hur	

de kan relatera till konsumenternas strävan. Varumärket är företagens redskap för 

att	kunna	differentiera	sig	i	deras	konsumenters	huvuden.	(Klimchuk	&	Krasovec,	

2006:	38).

Ett	varumärkes	visuella	identitet	behöver	inte	innehålla	allt	varumärket	står	för	

men	den	visuella	identiteten	är	ändå	ett	av	de	viktigaste	delarna	av	varumärkets	

kommunikation och igenkänning. Ett varumärke behöver starka särdrag som 

skiljer	det	från	dess	konkurrenter	och	gör	att	konsumenterna	upptäcker	det.	Ju	

lättare	varumärket	går	att	identifiera	desto	lättare	går	processen	av	igenkänning	

och association. Förpackningen är varumärkets fysiska kropp och summan av allt 

varumärket	står	för,	förpackningen	är	varumärkets	identitet	(Kim,	2002:	114).

Varumärkesnamnet	som	appliceras	på	en	förpackning	identifierar	varumärke,	

produkt	och	skapar	varumärkesigenkänning	samt	lojalitet	och	produktinforma-

tion.	Att	designa	varumärkesnamnet	på	ett	unikt	sätt	är	därför	väldigt	viktigt	för	

produktens	nutida	och	framtida	välbefinnande.	Att	ta	fram	en	unik	design	skapar	

en signatur som ökar igenkänning och samhörighet till varumärkets produkter. 

Den	här	signaturen	kallas	ofta	för	varumärkets	logotyp	(ibid).
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4.1.2 Point of Purchase 

Med	det	engelska	uttrycket	Point	of	Purchase	(PoP)	menas	den	plats	där	försälj-

ningen	sker	i	butik	och	som	är	den	mest	kritiska	försäljningsdelen	där	en	kund	

träder	in	i	en	affär	med	ett	obestämt	beslut	om	att	handla	ett	specifikt	märke	på	

en	produkt	eller	känner	sig	öppen	för	att	byta	produkt	(Kotler,	2008:	804).	PoP	

handlar	om	butiksexponering	i	form	av	affischer,	displaymaterial,	människor	som	

arbetar med att marknadsföra en produkt i butik.

Inom	marknadskommunikation	används	begreppet	PoP	frekvent.	Vår	studie	

fokuserar	på	kommunikation	vilket	i	stor	utsträckning	är	vad	PoP	handlar	om.	PoP	

är	tillfället	då	den	viktigaste	kommunikationen	äger	rum.	Enligt	svenska	rapporter	

så	påverkas	så	mycket	som	80	procent	av	konsumenternas	val	av	varumärken	i	bu-

tiken	(Nordenfält,	2007:	25).	Tveklöst	blir	kommunikationen	vid	PoP	allt	viktig-

are,	och	i	all	kommunikation	finns	det	en	sändare	och	en	mottagare.	Det	är	viktigt	

att	förstå	mottagaren	av	kommunikationen	och	hur	den	process	går	till	vid	motta-

gandet och bearbetningen av informationen.

Som vi nämnt tidigare har vi ett selektivt minne, det vi menar med det är att män-

niskans	korttidsminne	(KTM)	är	begränsat	och	kan	endast	processa	en	viss	mängd	

information	åt	gången.	Vi	kan	endast	hålla	fem	till	tio	meningsfulla	enheter	infor-

mation	i	medvetandet	samtidigt	(Nordenfält,	2007:	26).	Däremot	har	vår	hjärna	en	

enorm	kapacitet	att	bearbeta	information	omedvetet.	I	en	butiksgång	överväldigas	

vi	av	varumärken	och	produkter,	men	samtidigt	som	vi	rör	oss	ned	för	gången	så	

jobbar	hjärnan	med	att	scanna	av	det	vi	ser	samt	filtrerar	och	bearbetar	all	infor-

mation	vi	tar	in.	Med	hjälp	av	perceptuellt	flyt	och	konceptuellt	flyt	dvs.	yttre	

information	samt	inre	information,	filtrerar	hjärnan	omedvetet	bort	de	varumärken	

och	produkter	vi	inte	har	någon	kunskap	om	eller	känner	igen.	Yttre	information	

är	det	vi	tar	till	oss	via	våra	sinnen	och	inre	information	är	våra	minnen.	Efter	att	

informationen	har	filtrerats	når	informationen	vårt	korttidsminne	och	medvetande	

(Nordenfält,	2007:	28-35).	
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4.1.3 Marknadsmixen & Kotlers fyra P

Marknadsmixen	(the	marketing	mix	på	engelska)	är	en	av	de	dominerande	idée-

rna	inom	modern	marknadskommunikation.	Den	består	av	en	uppsättning	kon-

trollerbara marknadsverktyg ett företag använder sig av för att genomföra sin 

marknadsstrategi	och	få	den	respons	de	vill	ha	från	sin	marknad.	Kotler	har	delat	

in	de	flesta	verktyg	som	ingår	i	en	marknadsmix	i	fyra	grupper,	som	han	kallar	the 

four P:s of marketing:	produkt,	pris,	plats	och	promotion	(påverkan).	Han	menar	

att	ett	företag	måste	först	skapa	något	som	tillfredsställer	ett	behov	på	en	marknad	

(produkt)	och	kan	efter	det	ta	betalt	för	sitt	erbjudande	(pris).	Vidare	måste	företa-

get	bestämma	hur	produkten	ska	vara	tillgänglig	(plats)	och	hur	produkten	ska	

kommunicera	med	den	valda	målgruppen	och	därigenom	få	dom	övertygade	om	

att	köpa	företagets	produkt	(promotion/påverkan)	(Kotler,	2008:	24	&	49).

Marknadsmixen

Produkt 
Forskning 
Handelsvaror 
Variation 
Kvalitet 
Varumärke 
Förpackning 
Planering 

Pris 
Detaljhandel 
Katalogpris 
Rabatter 
Ersättning 
Betalning 
Struktur 

Plats 
Kanaler 
Bevakning 
Sortiment 
Handel 
Transport 
Etc.

Promotion 
Reklam 
Påverkan 
Personlig försäljn-
ing 
Försäljningsarbete 
Public Relations

Fig. 1.1 Den traditionella marknadsmixen kategoriserad med sina fyra ”P:n”, Produkt, Pris, Plats 

och Promotion (Påverkan), av Philip Kotler (Kotler 2008).
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4.1.3.1 Förpackningen som ett ”femte P” i marknadsmixen

Förpackningen har tidigare generellt haft sin roll i underkategorin ”produkt” 

inom marknadsmixen, men en del marknadsförare har ansett förpackningen som 

ett femte ”p” i en egen underkategori tillsammans med de övriga kategorierna 

produkt,	pris,	plats	och	promotion,	förklarar	Kim	(Kim,	2002:	19).	Han	anser	att	

i	takt	med	dagens	ökande	försäljningsarbete	på	kundmarknaden,	måste	förpackn-

ingar	utföra	fler	komplicerade	försäljningsuppgifter	vilket	sätter	förpackningen	i	

en	mer	komplex	roll.	Kim	anser	det	givet	att	förpackningen	förtjänar	en	unik	roll	

som	ett	femte	”p”	i	marknadsmixen	(Kim,	2002:	19).	Kim	har	flyttat	de	delar	som	

rör förpackningens uppgifter under kategorin produkt, som varumärke, förpackn-

ing,	planering	etc.	till	ett	nytt	eget	femte	”p”	och	låtit	rollerna	hos	delarna	reklam,	

påverkan	och	försäljning	från	kategorin	”promotion”	samsas	med	förpackningens	

egna underkategori. 

Förpackning 
Reklam 
Påverkan 
Personlig försäljning 
Försäljningsarbete 
Variation 
Kvalitet 
Varumärke 
Förpackning 
Planering 
Kännetecken 
Etc.

Marknadsmixen

Produkt 
Forskning 
Handelsvaror 
Variation 
Kvalitet 
Varumärke 
Förpackning 
Planering 
Kännetecken 
Etc.

Pris 
Detaljhandel 
Katalogpris 
Rabatter 
Ersättning 
Betalning 
Struktur 
Etc.

Plats 
Kanaler 
Bevakning 
Sortiment 
Handel 
Transport 
Etc.

Promotion 
Reklam 
Påverkan 
Personlig försäljning 
Försäljningsarbete 
Public Relations

Fig.1.2 Den nya marknadsmixen med förpackningen som ett femte P (Kim 2002).
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4.2 KOGNITIV PSYKOLOGI OCH BETEENDEVETENSKAP

Det	man	vill	ta	reda	på	hos	en	konsuments	beteende	kan	besvaras	med	hjälp	av	

frågorna:	Vad	köper	konsumenten?	Var	handlar	konsumenten?	När	gör	konsu-

menten	sitt	köp?	Varför	gör	konsumenten	sitt	köp?	Hur	går	det	till	väga?	Och	vem	

är	det	som	köper?	Den	centrala	frågan	marknadskommunikatörer	intresserar	sig	

för	är:	Hur	påverkas	konsumenter	av	diverse	marknadserbjudanden	som	företaget	

kan	tänkas	använda?	(Kotler,	2008:	239).

Philip	Kotler	menar	att	människans	köpval	är	influerat	av	fyra	psykologiska	fak-

torer:	motivation,	perception,	inlärning	och	tro,	och	attityder	(Kotler,	2008:	255).	

Dessa	fyra	faktorer	är	påverkade	av	samma	sak;	kognition,	eller	sinnes	aktivitet.	

Kognition förklarar vad som sker när människor anskaffar, lagrar, omvandlar och 

använder kunskap och innefattar en mängd mentala processer. Kognitiv psykologi 

försöker	besvara	frågor	som	rör	människans	hjärna	och	inkluderar	discipliner	som	

psykologi,	filosofi,	lingvistik,	antropologi,	artificiell	intelligens,	och	neuroveten-

skap	(Matlin,	2003:	14).

Människor	blir	övertygade	dagligen,	det	kan	handla	om	något	så	litet	som	att	vi	

blir	övertalade	till	att	göra	en	liten	sak	på	ett	annorlunda	sätt,	till	att	vi	ska	kon-

sumera	mer	eller	byta	märke	på	en	vara	vi	ofta	köper.	Det	kan	till	och	med	handla	

om	att	försöka	ändra	vår	åsikt	kring	en	kandidat	för	en	partiledarroll.	Övertygelsen	

(eng.	persuasion)	är	ett	försök	att	ändra	en	persons	tanke.	Det	övertygelse	försöker	

influera	är	människans	attityd,	tro	och	beteende	(Petty	&	Cacioppo,	1996:	31).

Perception	är	en	process	som	tar	vara	på	vår	kunskap	för	att	inhämta	och	tolka	den	

stimuli	som	våra	sinnen	registrerar.	Två	perceptionsuppgifter	som	är	mer	relevanta	

för	kognitiv	psykologi	är	igenkänning	av	objekt	och	hur	vi	fäster	vår	uppmärk-

samhet	till	objekt	(Matlin,	2003:	32).	Kognition	är	baserat	på	tidigare	erfarenheter	

och perception är resultatet av en kombination av känslor, inte en individuell 

känsla	(Kim,	2002:	133).	



23

4.2.1 Varselbildning, uppmärksamhet och selektion

Kommunikation	är	ett	utbyte	av	information	som	kräver	att	man	uttrycker	sig	på	

ett	sätt	som	motparten	förstår	och	är	motiverad	att	ta	del	av	(Mårtensson,	2009:	

173).	Det	är	samtidigt	inte	endast	när	vi	talar	med-	och	lyssnar	på	varandra	som	

vi kommunicerar. Människan har fem sinnen som alla kan beröras av kommuni-

katören;	synsinnet,	hörselsinnet,	luktsinnet,	känselsinnet	och	smaksinnet.	När	vi	

tar	emot	stimulanser	genom	våra	olika	sinnen	tolkar	vi	dem,	denna	process	kallas	

för	varselbildning	och	är	en	individuell	händelse.	Det	som	händer	är	att	vår	hjärna	

automatiskt	tolkar	de	olika	händelser	som	sker	i	vår	omgivning	så	att	vi	förstår	dem.	

Det	finns	två	typer	av	förståelse;	objektiv	och	subjektiv.	Den	objektiva	förståelsen	

handlar	om	mottagaren	av	ett	budskap	förstår	och	tar	till	sig	informationen,	medan	

det	subjektiva	sträcker	sig	djupare	och	handlar	om	mottagarens	egna	slutsatser	kring	

budskapet.	En	bearbetning	av	den	subjektiva	förståelsen	kan	öka	trovärdighet	och	

positiv inställning hos betraktaren till ett varumärke, en produkt eller en reklam, 

vilket	i	sin	tur	får	en	övertalande	effekt	och	budskapet	blir	ihågkommet	(erinras)	

(Mårtensson,	2009:	177).	

Kommunikatören	har	fått	allt	svårare	att	fånga	och	behålla	människans	uppmärk-

samhet.	Det	här	har	att	göra	med	att	vi	utsätts	för	allt	fler	intryck	dagligen,	mer	

och	mer	information	passerar	oss	samtidigt	som	vår	hjärna	inte	kan	registrera	och	

bearbeta	mer	än	bråkdelar	i	taget.	Uppmärksamheten	ingår	i	varselbildningsproces-

sen och är ett nödvändigt men inte tillräckligt kriterium för att kommunikationen 

ska	gå	fram,	mottagaren	måste	även	ägna	tid	åt	budskapet	för	att	informationen	ska	

få	effekt	(Mårtensson,	2009:	178).

Minnet kan med sin kapacitet lagra och plocka fram information och gör detta 

genom	tre	olika	processer;	inprägling	eller	inkodning	av	information,	behållning	och	

lagerhållning	samt	återgivning	eller	återföring	dvs.	erinransförmåga.	Återföring	är	

den	process	där	man	får	tillgång	till	det	som	lagrats	i	långtidsminnet	vid	de	tidpunk-

ter	man	behöver	det	(Mårtensson,	2009:	191).	För	att	få	målgruppen	att	komma	ihåg	

och	känna	igen	en	produkt	används	två	grundläggande	taktiker.	Genom	upprepn-

ing,	lång	kontakttid	och	att	kunna	koppla	varumärke	till	behov	påverkar	kommuni-

katören	målgruppens	erinran.	Genom	konsistens,	kort	kontakttid	och	tydlig	produkt-
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exponering	påverkar	kommunikatören	målgruppens	igenkänning	(Dahlén	&	Lange,	

2009:	389).	

Kognitiva psykologiska aspekter är viktiga för människors konsumtion och hur man 

lagrar	minnen	för	senare	användning.	Vår	förmåga	att	lagra	minnen	är	limiterad	och	

därför	har	vi	en	tendens	att	effektivisera	våra	minnen	och	skala	ner	dom	i	storlek	för	

att	ta	så	liten	plats	som	möjligt.	Detta	betyder	att	ju	starkare	ett	varumärke	är	och	

kan	skilja	sig	visuellt	från	andra	liknande	varumärken,	desto	snabbare	känner	kon-

sumenten	igen	varumärket	(Kim,	2002:	99).	Unika	visuella	element	är	mest	troliga	

att	väcka	minnet	då	konsumenten	hela	tiden	söker	information	ur	minnet	och	den	

externa	miljön.	Hierarki	och	relevans	är	även	viktigt	att	tänka	på	när	man	formger	

en förpackning. Visuella element som inte är unika och ibland irrelevanta bör suddas 

bort	för	att	inte	missleda	eller	störa	konsumenten	från	att	känna	igen	varumärket.

På	grund	av	vårt	selektiva	minne	ökar	betydelsen	av	kunskap	inom	hierarki.	När	en-

dast de mest framträdande och unika elementen fastnar i minnet är det viktigt att det 

finns	en	kunskap	om	hur	vi	rangordnar	och	uppfattar	budskap	och	grafiska	nyckele-

lement.	Kunskapen	om	hur	vi	skapar	en	visuell	hierarki	bland	de	grafiska	nyckelele-

menten, där det viktigaste budskapet faktiskt uppfattas som viktigast av mottagaren, 

är	väldigt	användbar	idag	då	vi	bombarderas	av	budskap	och	grafiska	element	hela	

tiden. För att en praktiker skall kunna känna sig lugn i att hans budskap har trängt in 

i	mottagarnas	komplicerade	och	selektiva	hjärnor	är	det	intressant	att	veta	hur	våra	

hjärnor	arbetar	och	rangordnar	den	information	vi	tar	del	av	(Kim,	2002:	68).

Genom att observera vad som sker när vi besöker ett snabbköp kan forskare med 

hjälp	av	kognitiv	psykologi	ta	reda	på	hur	t.ex.	användandet	av	form	och	färg	

fungerar	för	att	uppmärksamma	något	eller	skapar	reaktion	på	omgivningen,	samt	

var	vi	fokuserar	i	varuhandeln	och	hur	länge	vi	tittat	på	det	vi	fokuserar	på.	När	vi	

ser	ett	visuellt	element	som	vi	känner	igen	startar	en	kedja	av	händelser	som	hjälper	

oss	att	ta	till	oss	all	den	information	vi	behöver	för	att	tolka	objektet.	Först	uppmärk-

sammar	vi	objektet,	sen	associerar	vi	det	med	något	som	hjälper	oss	att	tolka	den	

information	om	objektet,	som	antingen	är	lagrat	i	minnet	eller	finns	omkring	oss	

(Kim,	2002:	106).
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4.2.2 Attityder och attitydförändring

Människans	attityder	mot	olika	objekt	handlar	enkelt	om	vad	vi	tycker,	eller	inte	

tycker om. Joachim Scholderer förklarar vad attityder och attitydförändring in-

nebär i boken Consumer Behaviour – A nordic perspective	från	konsumentbeteen-

dets perspektiv.

De	som	forskar	om	attityder	och	konsumentbeteende	är	oftast	intresserade	av	två	

fält;	produkter	och	tjänster,	vilket	innefattar	egenskaper,	problem,	människor,	

kommunikation,	situationer	och	beteende	gentemot	dessa	två	fält.	Vidare	sträcker	

sig	forskning	inom	konsumentattityd	över	två	perspektiv	(Ekström,	2010:	211):

•	Att	förstå	attitydstruktur.	Hur	en	attityd	kognitivt	kan	representera	en	konsu-

ments sinne, inräknat dess komponenter och dess associationer med övriga 

psykologiska variabler.

 

•	Att	förstå	en	informationsprocess.	Vilka	är	de	psykologiska	processer	som	

genom	en	konsument	kan	bedöma	nya	objekt,	hämta	bedömningar	från	minnet	

och	uppdatera	bedömningar	till	följd	av	ny	information.

Attityder har länge varit ett grundläggande ämne inom socialpsykologi. Konsu-

mentforskare	(som	kommunikationsforskare)	har	aldrig	riktigt	själva	utvecklat	en	

egen	teoretisk	ram	för	att	undersöka	och	förstå	attityder,	utan	har	istället	anammat	

teorier	från	socialpsykologi	(Ekström,	2010:	212).	I	början	av	1980	talet	började	

attitydforskare formulera teorier kring processer som styr inlärning och upp-

fattning	(kognition)	med	fokus	på	minnessystem	och	den	process	som	aktiverar	

minnet. Den här typen av forskning, ”det socialkognitiva synsättet”, har dominerat 

socialpsykologi	de	senaste	tre	årtiondena.	Den	mest	aktuella	modellen	idag	inom	

attitydforskningen	går	under	namnet	”The	associative-propositional	model	of	

evalutation”	av	Gawronski	och	Bodenhausen	(Ekström,	2010:	219).



26

4.2.2.1 The associative-propositional model of evaluation (Den associ-
ativa-propositionella modellen av utvärdering)

Modellen	är	baserad	på	ett	två-systemsynsätt	av	den	mänskliga	hjärnan.	Två-sys-

temsynsättet	genomsyras	av	kognitiv	vetenskap	och	har	blivit	integrerad	i	många	

andra	samtida	teorier	inom	områden	som	omdöme	och	beslutsfattandeprocesser,	

tänkande	och	resonerande	samt	motiverande	och	verkan.	Två-systemsynsättet	

består	av:

•	Associativa	systemet:	det	första	och	äldre	systemet	som	processar	information	

snabbt,	parallellt,	automatiskt	och	utan	ansträngning	men	lär	sig	relativt	långsamt	

och	utvärderar	utvägar	för	”het”	påverkan	(hot	flashes).	

•	Resonerande	systemet:	det	andra,	evolutionärt	nyare	systemet	är	välordnat,	

processar	information	i	en	långsam,	periodisk,	kontrollerad	och	ansträngande	stil.	

Den	lär	sig	flexibilitet,	är	känslosamt	neutral	och	utvärderar	utvägar	för	”kalla”	

omdömen	(cold	judgement).

Man	kan	säga	att	det	associativa	systemet	representerar	vår	djuriska	härkomst	

medan	det	resonerande	systemet	är	vad	som	gör	oss	mänskliga	och	är	såvida	or-

saken	till	vår	kapacitet	till	medvetna	tankar,	logiska	och	kontrafaktiskt	(icke	reellt	

antagande)	tänkande.	Trots	att	de	två	systemen	opererar	på	olika	vis	och	processar	

information	i	olika	format	är	de	inte	isolerade	från	varandra.	Den	associativa-

propositionella	modellen	av	utvärdering	(APU)	menar	att	de	båda	systemen	bidrar	

med lika mycket stimulans för varandra, men att det associativa systemet triggas 

igång	först	(Ekström,	2010:	222).	

Det	associativa	systemet	är	det	som	triggar	igång	impulsköp	och	säger	åt	oss	att	

vi	vill	ha	något	nu,	till	exempel	om	man	står	i	en	mataffär	och	plockar	på	sig	en	

godisbit	i	förbifarten.	Men	när	man	är	som	mest	beredd	på	att	köpa	godiset	man	

snabbt	har	plockat	åt	sig,	lägger	man	tillbaka	det.	Det	är	då	vårt	resonerande	sys-

tem	tar	över	och	vi	inser	att	vi	inte	behöver	godiset	vi	precis	har	plockat	på	oss.	

Det	som	även	händer	är	att	vårt	självbiografiska	minne	sätts	igång	vilket	even-

tuellt bidrar med argument till varför du inte behöver godiset, vilket överrumplar 
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och	tar	över	det	associativa	systemet.	APU	modellen	antyder	att	i	vårt	riktiga	liv	

är attityder i ständig rörelse och förhandling vilket mer representerar en sinnesför-

fattning än karaktärsdrag hos oss människor.

4.2.2.2 Implicita (underförstådda) Attityder

Som	vi	nämnde	tidigare	sätts	det	associativa	systemet	in	först,	det	här	beror	på	

det snabba och automatiska sätt vi fungerar. Det associativa systemet kommer 

alltid att generera en omedelbar känslosam reaktion, förutsatt att det stimulerade 

med	sin	kontext	(till	exempel	att	något	med	godisbiten)	är	tillräckligt	likt	ett	redan	

existerande	minne	om	det	vi	associerar	till.	En	sådan	omedelbar	effekt	kallas	för	

”implicit	attitudes”,	eller	underförstådda	attityder.	Dessa	implicita	attityder	är	inte	

alltid	dominerande	av	vårt	resonerande	system,	för	att	förstå	det	här	tar	vi	exem-

plet	med	godisbiten	igen.	Det	kan	ha	varit	så	att	mobiltelefonen	började	ringa	i	

samband	med	att	vi	plockade	på	oss	godisbiten.	Då	hade	vi	kanske	inte	börjat	fun-

dera	över	om	vi	verkligen	behövde	köpa	godisbiten	tack	vare	att	vårt	resonerande	

system	var	distraherat	av	telefonsamtalet.	Vårt	resonerande	system	hade	kanske	

inte	tillräckligt	med	processande	resurser	att	ifrågasätta	den	stimulans	vi	fick	från	

vårt	associerade	system.	Vår	implicita	attityd	hade	gett	efter	för	vårt	undermed-

vetna	beteende	(Ekström,	2010:	223).	Implicita	attityder	kan	mätas,	detta	genom	

ett	så	kallat	Implicit	Association	Test	(IAT).

4.2.2.3 Explicita (tydliga) Attityder

APU	modellen	antyder	att	vårt	associativa	system	inte	kan	skilja	rätt	från	fel	och	

genererar därefter omedelbara känslomässiga reaktioner utan att ta hänsyn till om 

de	är	etiskt	riktiga,	hälsosamma,	socialt	accepterade,	eller	något	annat	vi	tror	på.	

Dock	styr	vårt	resonerande	system	denna	magkänsla,	det	som	definierar	det	reson-

erande systemets kännetecken är att systemet kontrollerar validiteten och lämpli-

ghet	i	vår	känslomässiga	reaktion.	Den	omvandlar	informationen	från	det	associa-

tiva	systemet	till	ett	föreslående	format	(i	exemplet	med	godisbiten	kan	de	förslag	

som	representerar	ditt	sug	efter	godisbiten	vara	”jag	vill	ha	godis”	och	”jag	tycker	

om	godis”)	och	utvärderar	om	förslaget	(att	ta	godisbiten)	är	logiskt	i	jämförelse	
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med	vad	vi	för	tillfället	anser	legitimt	(godiset	är	inte	nyttigt).	Om	motsägelser	

uppstår	kommer	det	resonerande	systemet	sakta	försöka	avgöra	motsägelserna.	

Det	resonerande	systemet	kan	försöka	avfärda	det	associativa	systemet	(”jag	ska	

inte	köpa	godis!”)	eller	försöka	hitta	en	bekväm	ursäkt	som	tillåter	oss	att	un-

derkasta	vårt	sug	efter	godiset.	APU	modellen	antyder	även	att	det	resonerande	

systemet endast kommer att försöka överrumpla det associativa systemet om ett 

motsägande	förslag	är	under	övervägande.	Alltså	skulle	vårt	resonerande	system	

inte	kunna	stoppa	oss	från	att	ta	godisbiten	om	vi	inte	aktivt	tänkte	på	dess	o-ny-

ttighet i den situationen. Forskare kallar detta värderingsbara omdöme som ge-

nereras	av	det	resonerande	systemet	för	explicita	attityder	(Ekström,	2010:	225).

4.2.2.4 Attitydförändring

APU	modellen	är	en	förenande	teori	om	attitydstruktur,	aktivering	och	förändring.	

Vi	har	tidigare	beskrivit	våra	kognitiva	system	kring	struktur	och	aktivering,	nu	

ska	vi	ta	upp	hur	en	förändring	av	attityder	går	till.	APU	modellen,	som	vi	tidigare	

nämnde,	opererar	inom	två	system	och	det	här	gäller	även	förändringar,	men	inom	

förändring	kan	de	båda	systemen	förse	en	liksidig	stimulans	för	varandra.	Förän-

dringar	inom	det	associativa	systemet	styrs	av	två	processer:

•	Ändringar	i	den	associativa	strukturen:	nya	associationer	skapas,	baserat	på	as-

sociativa inlärningsprocesser. 

•	Ändringar	i	tankemönster:	en	liten	ändring	i	kontexten	aktiverar	en	liten	ändring	

i tankemönstret hos de existerande associationerna 

Ändringar	inom	den	associativa	strukturen	kan	vara	resultatet	av	till	exempel	en	

ny	produkt	som	man	har	prövat	och	tycker	om	eller	från	en	upprepad	exponering	

av	reklam.	Dessa	ändringar	är	successiva	men	relativt	ihållande,	främst	när	de	är	

baserade	på	en	direkt	upplevelse	med	en	produkt.	Ändringar	i	tankemönster	är	å	

andra	sidan	relativt	flyktiga	och	resulterar	från	olikheter	mellan	de	olika	situation-

erna du hamnar i när du kommer i kontakt med en produkt. Att se en produkt i 

exempelvis en reklam är inte det samma som att komma i kontakt med produkten 

fysiskt	i	en	affär	på	en	hylla.	Attityden	mot	produkten	kommer	att	vara	lite	annor-
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lunda	i	de	båda	situationerna	(Ekström,	2010:	225).

Förändringar	inom	det	resonerande	systemet	kan	resultera	från	tre	olika	processer:

•	Ändringar	inom	det	associativa	systemet:	det	resonerande	systemet	får	olika	

stimulanser	från	det	associativa	systemet.

•	Ändringar	inom	olika	förslag	som	anses	relevanta:	ny	fakta	eller	tro	övervägs	

som kan vara relevant för det överhängande omdömet.

•	Ändringar	inom	strategier	som	används	för	att	uppnå	konsekvens:	icke	kon-

sekventa förslag förkastas eller nya förslag anses kunna lösa det som inte är 

konsekvent. 

Den	första	punkten	beskriver	en	medveten	ändring	i	vårt	associativa	system,	

som om vi har prövat och tycker om en ny produkt känner vi inte bara, utan även 

tänker mer positivt kring produkten. Den andra punkten beskriver en ändring i det 

vi	påstår	i	vår	uppskattning	och	resulterar	i	en	kognitiv	bearbetning.	Vi	kanske	

tänker	på	olika	egenskaper	hos	en	produkt	och	hur	de	i	jämförelse	förhåller	sig	

till	konkurrerande	produkter	med	recensioner	om	produkten	från	våra	vänner	eller	

från	ett	produkttest	i	åtanke.	Bearbetning	stärker	den	kognitiva	representationen	

kring	attityder	och	leder	därför	till	en	specifik	attitydändring.	Den	sista	punkten	

handlar om att försöka lösa inkonsistens, som att slutligen helt sluta äta godis för 

att	slippa	att	hela	tiden	tampas	med	ursäkter	för	få	att	äta	godis.

4.3 VISUELL KOMMUNIKATION

Många	ser	på	ordet	”design”	som	något	färgglatt	med	en	snitsig	form	man	ger	bort	

i	present,	dock	betyder	design	så	väldigt	mycket	mer.	Design	har	under	årens	lopp	

givits	flera	slutgiltiga	definitioner	av	akademiker	och	praktiker.	Dock	resulterar	

definitionerna	ofta	som	alldeles	för	breda	för	att	urskilja	design	från	annan	typ	av	

mänsklig	aktivitet,	eller	för	snäva	för	att	kunna	bli	allmänt	accepterade	(Hjelm,	

2007:	256).	Daniel	Fällman	refererar	till	Nelson,	H.	och	Stolterman	E.	i	sin	text	
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om	designforskarens	tre	fält	(Hjelm,	2007:	256)	och	beskriver	design	som	en	med-

veten	process	som	syftar	till	att	skapa	något	nytt.	Från	en	designaktivitet	får	något	

konstgjort	föremål,	produkt,	tjänst	eller	miljö	se	dagens	ljus.	Design	kännetecknas	

därför	av	ett	visst	engagemang	och	aktivt	deltagande	från	de	personer	som	är	del	

av designaktiviteten.

Det	finns	ett	flertal	variabler	som	påverkar	hur	och	varför	förpackningsdesign	at-

traherar	konsumeter.	Forskare	har	lagt	ner	mycket	tid	på	att	analysera	dessa	och	ur	

ett	rent	designperspektiv,	om	vi	tar	bort	pris,	plats	och	varumärkeslojalitet,	så	är	

de	fyra	viktigaste	delarna;	färg,	den	fysiska	formen	och	strukturen,	symboler	och	

nummer	samt	typografin	(Klimchuk	&	Krasovec,	2006:	82).	Samtidigt	i	takt	med	

en	större	konsumtionskultur	i	vårt	samhälle	har	design	blivit	allt	viktigare.	För	en	

konsument	handlar	design	lika	mycket	om	intryck	såväl	som	uttryck,	vilket	bety-

der att design kan ge fantastiska upplevelser och känslor som ger vägledning, eller 

är	avgörande,	vid	beslutet	av	ett	produktval.	I	ett	samhälle	där	många	produkter	

är	liknande	kan	det	vara	svårt	för	konsumenten	att	skilja	en	produkt	från	en	annan	

(Ekström,	2010:	515).	

4.3.1 Förpackningsfunktioner

En	förpackning	har	tre	grundfunktioner,	förvara,	skydda	och	identifiera.	Förpack-

ningen	har	i	uppgift	att	förvara	produkten,	från	tillverkning	till	att	den	öppnas	

i	hemmet,	i	många	fall	används	förpackningen	till	att	förvara	produkten	under	

en	längre	tid	och	då	krävs	det	av	förpackningen	att	den	håller	för	att	öppnas	och	

stängas	upprepade	gånger.	Förpackningen	bör	även	skydda	produkten	från	att	gå	

sönder	i	frakt,	att	ta	smak	eller	bli	dålig.	Förpackningen	kommer	i	kontakt	med	

många	element	under	frakt	som	kan	skada	produkten	och	då	är	det	viktigt	att	för-

packningen	skyddar	produkten	från	lukter,	strålning,	stötar	och	temperaturer.	Iden-

tifikation	är	den	sista	funktionen	som	blir	allt	viktigare	idag.	Förpackningen	skall	

sälja	och	gå	att	identifieras	av	konsumenten	med	hjälp	av	text,	form	och	färg,	samt	

stå	ut	gentemot	konkurrenters	förpackningar,	här	spelar	varumärket	en	betydande	

roll	(Stewart,	2004:	3-4).
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Marknadsföring	av	varumärken	har	med	tiden	övergått	allt	mer	från	konsumenter-

nas hem, dvs. tv-reklam och tidningsannonser, till hyllorna i butiken (Nordenfält, 

2007:	25).	Detta	pga.	att	det	blir	vanligare	att	köpbeslutet	fattas	i	butiken,	det	har	

lett till att det blir allt viktigare för varumärken att utföra marknadskommuni-

kationsåtgärder	vid	“point	of	purchase”	i	butik	och	där	spelar	förpackningen	en	

huvudroll.	Förpackningen	syns	och	läses	mer	än	någon	reklam	idag	och	eftersom	

att förpackningen ofta är den viktigaste igenkänningsfaktorn är det viktigt att inte 

bara produkten utan även förpackningen integreras i marknadsföringen. Om för-

packningen	inte	gör	det	finns	risken	att	konsumenten	blir	förvirrad	(Kim,	2002:	7).			

Grafisk	form	på	förpackningar	har	två	syften;	att	sälja	produkten	och	marknads-

föra varumärket samt att informera konsumenten i form utav illustrationer och 

texter.	Balansen	mellan	de	två	bestäms	av	produkten	i	sig	och	syftet	med	försälj-

ningen.	Produkter	som	har	en	snabb	säljfrekvens	och	som	inte	kräver	någon	efter-

tanke	vid	beslutstagandet	som	t.ex.	varor	i	snabbköpet,	formges	ofta	med	fokus	på	

att	marknadsföra	varumärket	och	sälja	produkten.	Förpackningar	för	medicin	och	

produkter som kräver större eftertanke i köpbeslutet, kräver dock ofta en större 

betoning	på	information	eftersom	att	det	är	av	stor	vikt	att	skaffa	sig	kunskap	om	

produkten	(Stewart,	2004:	105).	

4.3.2 Logotyp

På	grekiska	betyder	ordet	logo	”ord”.	En	logotyp	är	det	visuella	märkestecknet	

för ett varumärke och behöver inte endast vara ett namn utan kan vara en symbol 

eller	både	namn	och	symbol	i	kombination.	Logotypen	bör	stämma	överens	med	

varumärkets	identitet	(Mårtenson,	2009:	119).	Konsumenter	uppfattar	ett	känt	

namn snabbt och enkelt men uppfattar bilder ännu snabbare än ord. Vi läser en bra 

utformad	logotyp	som	en	bild,	inte	som	en	text	(Kim,	2002:	11).

Logotypen	är	ofta	framtagen	för	att	spegla	varumärkets	identitet.	Med	hjälp	av	

typografi	och	form	vill	man	skapa	en	logotyp	som	signalerar	de	viktiga	nyck-

elvärden	som	antingen	produkten	eller	varumärket	står	för.	Det	kan	vara	vara	

egenskaper	som;	styrka	och	maskulinitet	eller	elegans	och	femininitet.	Oavsett	hur	
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logotypen	är	uppbyggd	så	bör	den	vara	visuellt	unik	och	generera	en	positiv	bild	

av	varumärket.	Varumärkets	identitet	är	en	av	de	viktigaste	delarna	på	en	förpack-

ning för att kommunicera en positiv bild till konsumenten och därför är det viktigt 

att den är konstant. 

Vare	sig	logotypen	identifierar	en	enstaka	produkt	eller	en	hel	produktlinje,	ett	

helt	varumärke	eller	ett	produktnamn	så	bör	logotypen	vara	konstant	och	behålla	

proportioner	och	form	på	alla	förpackningar	vare	sig	form	eller	storlek.	Det	här	

kan	kännas	självklart	men	ofta	händer	det	att	logotyper	ändras,	risken	med	det	är	

att	för	varje	gång	man	förändrar	logotypen	om	endast	litegrann	så	försämras	logo-

typen och varumärkets igenkänning. Varumärkets identitet bör vara den viktigaste 

länken	i	produktkommunikation	(Meyers	&	Lubliner,	1998:	10-12).

4.3.3 Färg

Färgen	är	en	del	av	oss	människor.	Inte	bara	har	vi	spenderat	hela	vår	existens	

kring	färg	utan	vi	har	lärt	oss	att	kontrollera	färgen	för	olika	ändamål.	Rätt	val	av	

färg	kan	skapa	rymd	i	ett	trångt	rum	eller	lysa	upp	en	mörk	hall.	Röda	och	or-

anga	färger	aktiverar	hjärnan	och	gör	att	vi	arbetar	effektivare	men	slarvigare	och	

blågröna	färger	lugnar	hjärnan	och	gör	att	vi	arbetar	mer	harmoniskt,	men	samti-

digt	långsammare.	Färger	kan	till	och	med	upplevas	olika	tunga.	

I	många	fall	används	två	begrepp	när	man	talar	om	färg;	funktionell	färg	och	icke	

funktionell färg. Funktionell färg betraktas som färger som stöder och förbättrar 

produktens fysiska och kommunikativa funktioner, icke funktionell färg är endast 

ett tillägg för att förföra. Inom visuell kommunikation pratar man endast om funk-

tionell färg som bör användas främst för att attrahera, skapa stämning, informera, 

strukturera	och	pedagogisera	(Bergström,	2007:	256).
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4.3.4 Förpackningens form

Den	länge	accepterade	hierarkin	inom	förpackningsdesign	har	placerat	färgen	på	

en	stark	första	plats,	följt	av	formen,	förpackningens	grafik	och	sedan	text.	Jim	

George	skriver	i	en	artikel	för	Packaging	World	Magazine	(George,	2008)	att	for-

men	är	på	väg	att	ta	över	första	platsen	i	den	visuella	hierarkin.	Med	färgen	som	

länge varit ”nummer ett” har det skapats förpackningar med färg i fokus, vilket i 

sin	tur	har	lett	till	en	utmattande	regnbåge	av	olika	förpackningsfärger	längs	varje	

hylla	i	dagens	varuhandel	(George,	2008).	Allt	återkommer	till	behovet	av	differ-

entiering	i	butiken	där	formen	är	en	viktig	del	för	att	stå	ut	från	konkurrenterna.	

Jim	George	menar	att	det	pågår	en	rörelse	mot	ögonfallande	och	funktionella	

geometriska	former,	ingraverade	eller	utstickande	mönster	och	hållbarhet	inom	

förpackningsvärlden	(George,	2008).

Färgen	som	länge	har	fått	bära	på	försäljningsdelen	av	en	förpackning	kvarstår	

som en högst väsentlig del av hierarkin. Den väcker känslor och mening för 

konsumenter och skapar därför stort värde för förpackningen. Färg kommunicerar 

instinktivt, men det gör även form. Formen skapar inte endast igenkänning av var-

umärket	utan	projicerar	även	en	exklusiv,	sofistikerad	anmärkning.	Stuart	Leslie	

som har specialiserat sig inom konstruktion kring förpackningsdesign, säger att 

färg och text är kritisk för att ett varumärke ska lyckas, men att varumärkeschefer 

underskattar styrkan i att kombinera distinkta färger och en kundanpassad text, 

med	förpackningens	form.	Han	menar	att	en	riktigt	lyckad	förpackning	bär	på	en	

komplementerande	form,	starka	färger	drar	uppmärksamhet	från	håll	men	formen	

berättar	om	varumärket.	Där	starka	färger	fångar	ögat	står	förpackningsformen	för	

övertalningen	av	att	sälja	produkten	(George,	2008).	

Som	Jim	George	anser	många	att	en	förpackning	bör	särskilja	sig	från	konkurre-

rande	förpackningar	genom	en	unik	form	på	ytteremballaget	för	att	stärka	var-

umärket,	men	Raghubir	och	Greenleaf	ser	på	förpackningens	form	annorlunda.	De	

gjorde	en	studie	för	att	ta	reda	på	om	det	gyllene	snittet	undermedvetet	kan	påver-

ka att människor föredrar vissa proportioner i förpackningens form. Det skulle 

betyda att rektangulära former skulle vara mer betydelsefulla än former som rent 

av	bryter	mot	de	traditionella	fyrkantiga	förpackningarna	(Raghubir	&	Greenleaf,	
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2006).	Det	härkan	ha	stor	betydelse	för	marknadsförare	då	många	förpackningar	

är	rektangulära	och	många	forskare	talar	för	att		förpackningen	är	ett	kritiskt	sätt	

för	marknadsförare	att	kunna	differentiera	sig	(Sheerwood,	1999).	Raghubir	och	

Greenleaf	undersökte	om	proportionerna	på	sidorna	av	en	rektangulär	förpackning	

kan	påverka	konsumentens	köpattityd	och	om	proportionerna	verkligen	är	relat-

erade	till	marknadens	efterfrågan.	De	kom	fram	till	att	proportionerna	på	sidorna	

av	rektangulära	förpackningar	och	produkter	påverkar	konsumentens	köpinten-

tioner	och	att	de	kunde	relatera	dessa	proportioner	till	den	faktiska	efterfrågan	på	

marknaden	av	ofta	inhandlade	konsumentvaror.	Raghubir	och	Greenleaf	menar	

att	proportionerna	av	en	rektangulär	form	kan	påverka	människors	attityd	mot	

förpackningar	till	gillande	eller	icke	gillande	och	på	en	experimentel	basis	kom	

de	även	fram	till	att	beroende	på	hur	seriös	en	produkt	verkade	vara,	gjorde	att	det	

gyllene snittet spelade olika stor roll. Samt att konsumenter verkar favorisera en 

angränsande serie av rektanglar än en enskild rektangel, men kommenterar att mer 

forskning	behöver	göras	innan	dessa	resultat	kan	verifieras	(Raghubir	&	Green-

leaf,	2006).

a

b B

b

A

a-b

Figur 3.  

Gyllene snittet är ett förhållande mellan proportionerna i en rektangel där måttet av en lång sida 

(a) blir summan av den korta sidan (b) delat med den långa sidan (a/b). Kvoten av rektangeln blir 

ca. 1.618, vilket är det gyllene snittet. Hämtat från Raghubir & Greenleaf 2006.
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4.4 VISUELL HIERARKI

Hierarki	är	viktigt	inom	förpackningsdesign.	Färg,	form,	grafik	och	text	står	för	en	

hierarki,	men	när	vi	talar	om	visuell	hierarki	pratar	vi	om	förpackningens	grafiska	

hierarki.	Den	visuella	hierarkin	är	relationerna	mellan	de	olika	grafiska	elementen	

på	förpackningen.	Utan	hierarki	blir	konsumenten	förvirrad	och	vet	inte	vad	som	

är	produkten	och	vad	som	är	varumärket.	Hierarki	gäller	all	information	på	för-

packningen;	i	vilken	ordning	informationen	ska	läsas	och	förstås.

4.4.1 Vad är visuell hierarki?

Målet	med	design	är	att	kommunicera	och	hur	man	organiserar	och	prioriterar	sina	

grafiska	element	bidrar	med	viktig	information	om	dess	relativa	betydelse.	Visuell	

hierarki	ökar	förståelse,	styrker	budskapet	och	skapar	en	rörelse	i	innehållet	som	

guidar mottagaren. 

Hierarki	är	organiseringen	av	element	i	olika	nivåer	av	relativ	betydelse.	Med	

visuell hierarki menas att man organiserar och prioriterar elementen visuellt. Med 

hjälp	av	grafisk	design	och	layout	ger	man	ett	grafiskt	element	mer	betoning	än	ett	

annat	för	att	det	viktigaste	innehållet	ska	se	viktigast	ut.	Genom	att	ge	flera	grafis-

ka	element	samma	vikt	och	storlek	skapar	man	förståelse	om	att	elementen	är	av	

samma	betydelse.	Detta	kan	vara	användbart	vid	formgivning	av	återkommande	

rubriker. Visuell hierarki skapar en fokuspunkt där högst relevans väger tyngst 

och	lägre	relevans	mindre.	Hierarkin	har	i	uppgift	att	bidra	med	en	välorganiserad	

layout	så	att	det	blir	lättare	för	konsumenterna	att	orientera	sig	från	förpacknin-

gens	början	till	slut,	dvs.	från	det	viktigaste	budskapet	till	det	minst	viktiga	(Jais-

Nielsen,	2004:	292).	

Hierarkin	bestämmer	hur	varumärkets	namn	ska	positioneras	i	relation	till	till-

verkarens namn och hur produktnamnet skall positioneras i relation till vilken 

smak eller modell det gäller. Allt vägs in och bidrar med en viktig del av kommu-

nikationen	i	förpackningsdesign.	Det	konsumenten	läser	först,	i	andra	och	tredje	

hand	bestäms	av	layouten,	så	layouten	på	förpackningens	front	bestämmer	i	vilken	
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ordning konsumenten kommer att ta in informationen. Storleken, färgen, posi-

tionen	och	relationerna	mellan	de	olika	grafiska	nyckelkomponenterna	påverkar	

hur	konsumentens	ögon	rör	sig	över	frontpanelen	och	hur	de	uppfattar	och	förstår	

vikten av den information de tagit del av. God hierarki, vilket leder till god kom-

munikation,	leder	till	att	konsumenten	lätt	tar	åt	sig	informationen	och	navigerar	

sig fram i en logisk ordning via det som är viktigast först och sedan vidare (Klim-

chuk	&	Krasovec,	2006:	83-85).

God Hierarki God Kommunikation
God mottagning och 
förståelse för information

Figur 4. God Hierarki → God Kommunikation → God mottagning och förståelse för informa-

tionen. 

4.4.2 Hur visuell hierarki uttrycker mening

Kontrast,	upprepning,	uppställning	och	avstånd	är	alla	grafiska	grundprinciper	

och var och en av dem skapar mening till information. Utan visuell hierarki blir 

formgivningen	tråkig	och	svår	att	navigera	(Lupton	&	Cole	Pillips,	2008:	115).	

•	Kontrast	visar	på	relativ	betydelse,	utan	att	ha	fått	det	förklarat	så	vet	man	att	

den	större	texten	är	viktigare	än	den	lilla.	Det	större	lockar	vår	uppmärksamhet	

först och ter sig vara viktigare.

•	Upprepning	bidrar	med	mening	till	nya	element,	med	hjälp	utav	upprepning	kan	

vi skapa mening och kunskap om att en mellanrubrik i en lärobok är av en viss 

betydelse	då	alla	mellanrubriker	av	samma	betydelse	och	vikt	är	formgivna	på	

samma sätt.   

•	Uppställning	skapar	ordning,	genom	att	ha	tydliga	linjeringar	kan	man	genom	att	

bryta	dem	betona	ett	citat	ur	en	text	och	visa	på	att	citatet	är	ett	viktigt	utdrag	ur	

texten. 

•	Avstånd,	genom	att	placera	element	i	grupper	visar	man	att	de	tillhör	samma	nivå	
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i	hierarkin,	läsaren	kommer	t.	ex.	att	förstå	att	puffarna	på	en	tidnings	omslag	är	

av samma betydelse.

4.4.3 Design kontrollerar visuell hierarki

Visuell	hierarki	skapas	genom	att	med	hjälp	av	design	justera	den	visuella	vikten	

på	de	grafiska	elementen.	Mer	visuell	vikt	uppfattas	som	viktigare	och	mindre	

visuell vikt uppfattas som mindre viktigt. För att kontrollera visuell vikt använder 

sig en designer sig av verktyg som t.ex. storlek, färg, koncentration, värde och 

frizoner.

•	Storlek	styr	vikten	tydligast	av	alla,	som	förväntat	uppfattas	ett	större	element	

väga mer än ett litet. Detta kan vi koppla till det vi tidigare nämnde om kontrast. 

Ett	större	objekt	väger	mer	och	uppfattas	därför	som	viktigare,	det	leder	till	att	

objektet	hamnar	högre	upp	i	hierarkin.

•	Färgen	kan	vara	svår	att	förstå	hur	den	kan	väga	olika	mycket	men	vad	forskning	

har kommit fram till är att t.ex. färgen röd väger tyngst och gult lättast. 

•	Med	koncentration	menas	att	ju	fler	element	som	koncentreras	på	en	liten	yta	

desto	större	vikt	får	den	ytan.

•	Värde	handlar	även	det	om	kontrast,	i	det	här	fallet	kontrasten	mellan	ljusa	ob-

jekt	och	mörka.	Ett	mörkt	objekt	uppfattas	ha	en	större	vikt	än	ett	ljust	(Lupton	&	

Cole	Pillips,	2008:	42). 

•	Frizoner	är	väldigt	viktiga	för	hierarkin,	vi	förklarar	det	genom	att	gå	igenom	ett	

exempel;	En	sida	som	är	fylld	med	grafiska	element	som	konkurrerar	med	var-

andra	är	svår	att	navigera	och	hitta	en	tydlig	hierarki	på	eftersom	att	de	grafiska	

elementen	inte	har	några	frizoner.	Elementen	får	inga	avstånd	mellan	dem	som	

skiljer	dem	från	varandra.	

Rätt	mängd	luft	som	man	skulle	säga	inom	tidningsdesign	markerar	t.ex.	att	en	
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text	hör	till	en	bild,	eller	att	två	budskap	inte	hör	till	varandra	utan	ska	stå	för	sig.	

Luft	bidrar	med	att	fånga	uppmärksamhet,	t.ex.	så	fångar	ett	litet	objekt	med	my-

cket	luft	omkring	sig	mer	uppmärksamhet	än	ett	stort	objekt	med	väldigt	lite	luft	

(Jais-Nielsen,	2004:	296-297).	

4.4.4 Konsekvent hierarki i produktlinjer

Vid	formgivning	av	flera	förpackningar	för	produkter	i	en	produktlinje	krävs	det	

noga	eftertanke.	Produkternas	skillnader	som	t.ex.	smak,	färg	eller	lukt	måste	vara	

lätta	att	upptäcka	för	konsumenten.	Att	behålla	hierarkin	av	information	kon-

sekvent men använda sig utav olika bilder, tecken eller ikoner är det vanligaste 

sättet	att	differentiera	produkter	inom	en	produktlinje	idag.	När	konsumenten	får	

problem	med	att	skilja	på	liknande	produkter	inom	en	produktlinje	finns	det	en	

stor	risk	att	varumärket	förlorar	värde	och	man	riskerar	att	tappa	framtida	försäljn-

ing	(Klimchuk	&	Krasovec,	2006:	199).
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5. Metod

5.1 KVANTITATIV METOD

I	den	här	undersökningen	har	vi	använt	oss	av	en	frågeundersökning	där	vi	har	

arbetat	med	en	dator	för	att	låta	svarspersonerna	utföra	ett	förpackningstest.	Vi	har	

valt	att	arbeta	med	en	frågeundersökning	på	grund	av	att	en	frågeundersökning	i	

det	här	fallet	lämpar	sig	bäst	med	vårt	syfte	för	att	få	relevant	resultat.	Formen	på	

frågeundersökningen	är	en	respondentundersökning	då	det	är	bästa	metoden	för	

att	samla	resultat.	I	en	respondentundersökning	svarar	svarspersonen	själv	vad	den	

tycker	och	tänker	om	det	som	undersöks,	vilket	ställer	krav	på	att	vi	har	valt	att	

ställa	samma	frågor	till	samtliga	svarspersoner	(Esaiasson	et.al.	2009:	258).	

Vi	har	arbetat	med	en	typ	av	enkätundersökning	som	till	skillnad	från	den	vanli-

gare	skriftliga	underökningen	är	baserad	på	digital	teknik	(Esaiasson	et.al.	2009:	

262).	Undersökningens	utformning	går	vi	in	på	djupare	i	kapitlel	5.1.1	samt	5.1.2.

Den	digitala	enkätundersökningen	syftar	till	att	ta	reda	på	vad	som	är	den	vikti-

gaste	grafiska	komponenten	på	en	vald	förpackning.	Svarspersonerna	har	inter-

agerat	med	en	dator	där	de	först	fick	se	en	bild	med	ett	motiv,	därefter	ett	antal	

svarsalternativ.	Frågorna	handlar	om	igenkänning	av	den	förpackningen	som	

studien	arbetar	med	samt	perception	av	grafiska	nyckelelement.	Testet	har	utförts	i	

ett köpcentrum, köpcentrumet är som vilket annat köpcentrum i Sverige där män-

niskor	i	alla	åldrar,	kön	och	etnicitet	handlar.	För	att	öka	sannolikheten	att	få	så	

många	svarsdeltagare	som	möjligt	inom	Jabu’shes	målgrupp	placerade	vi	oss	på	

en	plats	där	flera	butiker	som	säljer	hudvårdsprodukter	är	belägna.	

 

Insamlingen	av	data	sker	automatiskt,	samtidigt	som	svarspersonen	svarar	på	

frågorna,	registreras	data	på	en	server.	När	undersökningen	var	klar	hämtade	vi	

ner all data, redan sammanställt i ett dokument som vi sedan analyserade och 

översatte	till	diagram	som	vi	redovisar	med	översikt	i	bilaga	1	och	djupgående	

i	bilaga	2	(Esaiasson	et.al.	2009:	264).	På	grund	av	att	all	data	hanteras	digitalt	

slipper	vi	tänka	på	faktorer	som	kostnad	av	insamling	och	antal	svarspersoner.	En	
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annan	faktor	som	vi	slipper	i	och	med	att	vi	själva	var	på	plats	då	svarspersonen	

gjorde	enkäten	var	att	vi	kunde	kontrollera	att	det	inte	var	någon	annan	än	den	

avsedda	personen	som	svarade	på	frågorna	(Esaiasson	et.al.	2009:	265).				

5.1.1 Datorstödd enkät

Den datorstödda enkäten arbetade uteslutande efter DeukSoo Kims metod som 

bygger	på	igenkänning	av	det	vi	tidigare	har	sett	och	kan	hämta	från	minnet.	

Den	största	delen,	dvs.	de	frågor	som	avsåg	att	undersöka	visuell	hierarki,	av	vår	

datorstödda	enkät	gick	till	på	följande	vis:	Svarspersonen	blev	exponerad	för	dels	

originalförpackningen	men	främst	modifierade	varianter	av	originalförpacknin-

gen.	Svarspersonen	blev	först	uppmanad	att	klicka	i	en	svart	ruta,	så	fort	personen	

klickade	startades	en	animation	som	visade	förpackningen	–	från	ett	upplöst/

kristalliserat	tillstånd	till	att	samla	ihop	och	visa	förpackningen	oförstörd	en-

dast 40 – 160 millisekunder, för att sedan bryta upp och kristallisera bilden igen. 

Därefter	visas	de	olika	grafiska	nyckelkomponenterna	och	svarspersonen	blev	

uppmanad	att	göra	ett	aktivt	val	om	vilket	grafiskt	element	på	förpackningen	de	

tror	de	såg	och	anser	ha	störst	betydelse.	På	grund	av	att	förpackningen	expon-

eras	under	en	så	kort	tid	kan	vi	mäta	svarspersonens	implicita	attityd	till	den	just	

visade animationen. Som vi tidigare har nämnt i teorikapitlet fungerar implicita at-

tityder	så	att	det	associativa	systemet	genererar	en	omedelbar	känslosam	reaktion	

so.	En	sådan	omedelbar	effekt	kallas	för	”implicit	attitudes”,	eller	underförstådda	

attityder.

Vi använde en dator för att minimera argument kring tekniska problem som efter-

bildseffekter.	När	en	bild	visas	på	skärmen	en	kort	stund	och	sedan	försvinner	utan	

en	efterföljande	bild	skapas	en	efterbild	som	fastnar	en	kort	stund	på	den	blanka	

skärmen.	Därför	är	det	viktigt	att	eliminera	denna	efterbild	och	det	görs	genom	så	

kallade	masker	(Kim,	2002:	82).

En mask är tvungen att visas efter den bild som exponeras för att avskärma expo-

neringen,	och	det	måste	ske	utan	intervall	mellan	bild	och	uppbrytning.	En	rörlig	

mask	är	mer	effektiv	än	en	mask	som	är	stilla	för	att	eliminera	efterbilden	(ibid),	
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därför	arbetade	den	undersökning	vi	utfört	med	animationer	för	varje	fråga.	Kim	

kom under sin undersökning fram till att en typ av kristalliserad- rörlig mask var 

det	mest	effektiva	tillvägagångssättet	för	metoden	i	fråga,	därför	använde	vi	i	vår	

undersökning en liknande kristalliserad mask. Den kristalliserade masken ska-

pades	ur	den	original	bild	som	användes	för	varje	fråga.	Detta	för	att	försvaga	eft-

erbildens	effekt	då	användning	av	samma	disposition	av	grafik	från	originalbilden	

förhindrade	en	allt	för	abrupt	ändring	för	respondenten,	och	skapade	såvida	en	så	

effektiv	maskningseffekt	som	möjligt	(ibid).	Samtliga	frågor	genomgick	samma	

typ	av	filtrering/maskning.	Animationen	är	baserad	på	30	bildrutor	per	sekund	och	

den	oförstörda	orignalbilden	exponerades	under	två	av	dessa	30	bildrutor,	med	

andra	ord	exponerades	originalbilden	i	2/30	av	en	sekund	vilket	motsvarar	66,7	

millisekunder (se figur 5).
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Figur 5.

Bild 0. till vänster är en startbild som respondenten trycker på för att starta animationen, så fort 

respondenten har tryckt i den svarta rutan visas hela bildspelet (bild 1.-9.) i hög hastighet.
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5.1.2 Plats och utrustning
 

Undersökningen	tog	plats	i	In	Gallerian	i	Sundsvall	under	tre	tillfällen:	29	januari,	

2 februari och 6 februari. In Gallerian är lokaliserad centralt i Sundsvall och är ett 

komplex	med	flera	olika	butiker	under	samma	tak.	Där	placerade	vi	oss	på	den	an-

dra	våningen	i	det	allmänna	utrymmet	mellan	“Åhlens”,	“Kicks”	och	“Bodyshop”.	

Till testet användes en macbook pro med extern datormus som svarspersonerna 

fick	använda	för	att	klicka	det	de	ansåg	vara	rätt	svar	till	ställda	frågor.

5.1.3 Framtagning av bilder

Originalförpackningen	fotograferades	i	en	fotostudio	med	naturligt	ljus,	sedan	ar-

betade	vi	med	Photoshop	CS4	för	att	manipulera	framsidan	på	förpackningen	för	

att	låta	alla	grafiska	element	på	förpackningen	få	en	plats	i	ett	var	sitt	hierarkiskt	

arrangemang.	Samtliga	bilder	som	ingick	i	undersökningen,	förutom	de	gånger	

original	förpackningen	är	menad	att	visas,	har	genom	gått	en	manipulation.	Ma-

nipulationen	gick	ut	på	att	ändra	storlek	samt	plats	på	de	olika	grafiska	objekten	

på	förpackningens	framsida.

5.1.4 Mjukvara

Animationerna	skapades	i	Adobe	Premier	Pro	och	undersökningen	i	Adobe	Flash	

CS	av	DeukSoo	Kims	tekniker	i	Sydkorea.	Undersökningen	lades	till	en	början	ut	

på	en	server	i	Sydkorea	som	vi	med	hjälp	utav	internet	kunde	nå.	Även	datainsam-

ling	lagrades	på	samma	server.	Efter	flera	problem	flyttades	den	server	till	Sverige	

och Mittuniversitetet, och med det lagringen av datainsamlingen. Endast en dator 

fick	tillgång	till	undersökningen.	Det	gjorde	att	eventuella	problem	kunde	skötas	

från	en	dator	och	inte	påverka	flera	enheter.
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5.1.5 Förundersökning

Vid	insamlingen	av	kvantitativa	data	är	mätinstrumentet	det	viktigaste	ledet	i	vår	

uppläggning. Instrumentet ska vara genomarbetat, väl strukturerat och ofta utprö-

vat	innan	datainsamlingen	börjar	(GrØnmo,	2006:	209).	Vi	utförde	20	tester	innan	

vi	gjorde	det	faktiska	testet	för	att	se	att	tekniken	kring	undersökningen	fungerade	

och	att	frågorna	uppfattades	korrekt.	Förundersökningen	skedde	på	Mittuniver-

sitetet	Sundsvalls	campus	med	studenter	och	gav	oss	insikt	i	vad	som	bör	åtgärdas	

innan	vi	gjorde	vår	faktiska	undersökning.

5.1.5.1 Problem under förundersökning

Under de 20 testerna upplevde vi stora problem med tekniken, animationerna 

stannade	upp	och	testet	gick	till	en	början	inte	att	genomföra	över	internet.	De	

problemen	åtgärdades	i	Sverige	och	till	den	faktiska	undersökningen	stötte	vi	inte	

på	några	problem	vad	beträffar	mjukvaran	när	servern	var	flyttad	till	Mittuniver-

sitetet.

5.2 AVGRÄNSNINGAR

•	Vi	använder	metoden	på	en	specifik	förpackning.

•	Vi	har	inte	för	avsikt	att	generalisera	resultaten	för	all	förpackningsdesign,	utan	

endast	för	detta	specifika	fall. 

•	Vi	har	endast	frågat	kvinnor	i	åldern	35	år	och	uppåt
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5.3 URVAL
 
Slumpmässigt urval är, tillsammans med totalurval, i regel den överlägset bästa 

formen	av	urval	när	det	gäller	att	generalisera	resultaten	(Esaiasson	et.al.	2009:	

195).	Definitionen	på	ett	slumpmässigt	urval	är	att	alla	analysenheter	i	popula-

tionen har en känd sannolikhet att komma med samtidigt som urvalsfraktionen 

bör	vara	större	än	noll	(Esaiasson	et.al.	2009:	200).	För	att	göra	ett	slumpmässigt	

urval	krävs	det	att	man	kan	identifiera	populationen	och	upprätta	en	urvalsram	

Esaiasson	et.al.	2009:	199).	Problemet	med	generalisering	är	att	man	inte	får	några	

intressanta	resultat	om	man	inte	har	skaffat	sig	en	åtminstone	ungefärlig	bild	av	

hur	populationen	ser	ut	(Esaiasson	et.al.	2009:	214).	Vi	har	kombinerat	ett	första	

bästa-uraval med att slumpmässigt urval, men det viktiga i det här urvalet är att vi 

har	en	klar	population.	Vi	har	slumpmässigt	frågat	50	personer	inom	vårt	urval	av	

populationen	som	passerade	platsen	vi	valt	att	utföra	undersökningen	på.	

Vi studerar varumärket Jabu’she och förpackningen till deras produkt ”original”. 

Jabu’she	ägs	av	Macronova	och	”original”	ingår	i	en	serie	av	olika	produkter	

anti-age	krämer.	Populationen	vi	har	undersökt	är	kvinnor	i	åldrarna	35	år	och	

uppåt,	vilket	även	är	Jabushés	målgrupp.	Ur	populationen	har	vi	sedan	plockat	ut	

svarspersonerna slumpmässigt för att vi sedan skall kunna generalisera resultatet 

från	undersökningen	till	populationen.	Som	nämnt	är	den	här	studien	en	fallstudie	

där	vi	endast	tittar	på	en	specifik	förpackning	och	vi	uttalar	oss	endast	om	en	gen-

eralisering	av	den	valda	polulationens	svar	till	just	denna	förpackning	(ibid).	

Våra	argument	för	att	detta	är	ett	lämpligt	urval	bottnar	i	att	vi	i	vår	undersökning	

inte mäter svarspersonernas medvetna val utan deras undermedvetna val, testet vi 

gör	är	skapat	på	så	vis	att	genom	att	vi	endast	exponerar	förpackningen	i	2/30	av	

en sekund, hinner endast svarspersonernas undermedveta reagera och svaren vi 

får	är	då	implicita	som	vi	tidigare	har	nämnt	i	teorikapitlet.	Detta	betyder	att	den	

viktigaste faktorn i urvalet är att svarspersonerna är potentiella kunder av produk-

ten	Jabu’she	samt	att	miljön	svarspersonen	befinner	sig	i	då	testet	genomförs	är	av	

en	homogen	karaktär.	Ett	köpcentrum	är	en	bra	miljö	eftersom	att	det	liknar	den	

situation	kunden	befinner	sig	i	vid	ett	köptillfälle.		
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5.4  VALIDITET OCH RELIABILITET
 

Det kan som med allting annat ha skett misstag när vi har utformat, eller tolkat 

resultatet av, den undersökning vi genomfört. Datainsamlingen har fungerat som 

en produktionsprocess där vi har samlat den data vi behöver för att belysa vissa 

problemställningar. Att datamaterialet vi har införskaffat har en tillfredsstäl-

lande kvalitet är en avgörande förutsättning för att vi ska kunna komma fram till 

hållbara	analysresultat	(GrØnmo,	2006:	217).	För	att	undvika	att	vi	beskriver	

en	osanning	har	vi	strävat	efter	att	uppnå	en	så	god	validitet	och	reliabilitet	med	

undersökningen	som	har	varit	möjligt.	God	begreppsvaliditet	tillsammans	med	

reliabilitet	ger	hög	resultatvaliditet,	vilket	även	kan	uttryckas	som	frånvaro	av	

systematiska-	och	osystematiska	fel	(Esaiasson	et.al.	2009:	63).

Vår	studie	kan	till	viss	del	ses	som	en	experimentell	studie.	Studien	bygger	på	

kvantitativa data och har utförts under kontrollerade betingelser. Den interna 

validiteten	handlar	om	i	hur	hög	grad	vår	undersökning	har	genomförts	på	ett	

tillfredsställande sätt. Det är viktigt för oss att konklusionen om orsakssamband är 

giltigt	och	att	det	har	utförts	under	kontrollerade	undersökningsförhållanden.	Den	

externa validiteten är ett utryck för att resultaten är realistiska och kan generalis-

eras till situationer som behandlar ämnet. Det är med andra ord viktigt att konklu-

sionen	om	orsakssambandet	inte	bara	är	giltigt	för	våra	undersökningsförsök,	utan	

att	det	även	är	giltigt	till	faktiska	förhållanden	som	sker	i	det	vardagliga	livet.	

För	att	inte	verka	allt	för	orealistiska	har	vi	försökt	att	utföra	vår	studie	i	sådana	

situationer	där	svarspersonen	känner	sig	familjär	i	sin	rätta	miljö	(GrØnmo,	2006:	

232).

Sannolikheten	att	vi	har	uppnått	god	reliabilitet	och	validitet	är	hög	eftersom	att	

vi	har	arbetat	med	ett	fast	frågeformulär	som	inte	kan	skifta	från	svarsperson	till	

svarsperson,	alla	har	fått	svara	på	samma	frågor.	Det	fasta	frågeformuläret	är	även	

till	hjälp	om	studien	i	framtiden	ska	gå	att	replikera.	Valet	av	plats	är	även	tänkt	

att fungera för framtida forskning. Vi utförde testet i ett köpcentrum som fungerar 

som	vilket	annat	köpcentrum	i	landet	där	hela	Jabu’Shes	målgrupp	har	en	stor	san-

nolikhet att representeras.
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Stabilitet referat till hur samstämd den samlade datan är om samma fenomen som 

har studerats med samma undersökningsmetoder har samlats in vid olika tid-

punkter	(GrØnmo,	2006:	222).	Vi	har	utfört	studien	under	tre	tillfällen,	dock	har	

samtliga	tillfällen	varit	på	exakt	samma	plats	men	på	olika	veckodagar.	Man	kan	

anta att det är olika typer av personer som rör sig ett köpcentrum under olika tid-

punkter	på	en	dag	eller	mellan	olika	veckodagar.	Dock	är	det	inget	som	är	synligt	i	

vår	undersökning,	vi	har	utfört	undersökningen	under	hela	dagar	från	öppning	till	

stängning och ett stort antal olika typer av kvinnor har deltagit i studien. Under-

sökningsmetoden	är	stabil	över	tid	om	den	fungerar	på	saamma	sätt	vid	de	olika	

tidpunkterna,	vilket	vår	studie	har	gjort.	Eftersom	fenomenet	vi	har	undersökt	inte	

påverkas	mycket	över	tid,	och	eftersom	vi	inte	kan	urskilja	någon	förändring	är	

vår	undersökning	stabil	vilket	i	sin	tur	betyder	att	reliabiliteten	är	hög	(GrØnmo,	

2006:	222).

För	att	undvika	systematiska	fel	har	det	satts	krav	på	frågorna	som	vi	ställt	i	vår	

undersökning.	Om	en	fråga	är	fel	utformad	kommer	samtliga	svarspersoner	att	ge	

ett	felaktigt	svar.	Därför	har	vi	tillsammans	med	DeukSoo	Kim	utformat	frågorna	

och	sett	över	den	ordningsföljd	frågorna	kommer	i	för	att	inte	svarspersonen	ska	

bli	påverkad	av	en	tidigare	fråga.

Vi har arbetat med en och samma dator som alla svarspersoner har använt för 

att	svara	på	frågorna	till	vår	undersökning.	Det	gjorde	vi	dels	för	att	minimera	

tänkbara risker med osystematiska fel vid insamlingen av data, och dels för att 

underlätta	själva	insamlingen	av	data.	Data	samlades	automatiskt	i	ett	Microsoft	

Excel	dokument	där	man	enkelt	kan	urskilja	vilket	resultat	undersökningen	har	

genererat.  

Testet	har	arbetat	med	ett	fast	flödeschema	där	svarsdeltagaren	själv	har	fått	starta	

en	animation	för	att	sedan	få	de	olika	svarsalternativen.	Svarsdeltagaren	har	inte	

behövt	fundera	över	hur	själva	flödeschemat	går	till	utan	allting	har	sköts	per	

automatik,	det	enda	som	har	skett	är	att	svarsdeltagaren	själv	har	styrt	det	tempo	

undersökningen	har	gått	i.	Vi	har	helt	uteslutit	så	kallade	samtyckesfrågor	i	vår	

undersökning,	dvs.	frågor	där	personer	ombeds	att	instämma	eller	ta	avstånd	från	

olika	påståenden	(Esaiasson	et.al.	2009:	275).	För	att	ytterligare	göra	det	enklare	
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för	svarsdeltagaren	har	vi	eliminerat	tänkbara	beteckningar	på	svarsalternativen	

som	t.	ex.	abc	eller	xyz,	det	har	vi	gjort	för	att	hon	inte	skall	behöva	komma	ihåg	

vilken	beteckning	som	hör	ihop	med	svaret.	Hon	har	istället	fått	klicka	på	den	bild	

hon	såg	tydligast	under	animationen.	

5.5 METODPROBLEM

Huruvida	en	viss	frågeformulering	är	en	bra	mätning	av	ett	visst	teoretiskt	begrepp	

är	en	fråga	om	validitet,	därför	finns	det	inga	enkla	svar	på	vilket	som	är	den	bästa	

frågeställningen.	Två	nästintill	likalydande	frågor	kan	ge	upphov	till	olika	resultat.	

I	fråga	2-13	ställer	vi	samma	fråga:	“vilken	känner	du	mest	igen”,	men	för	olika	

bilder.	Med	andra	ord	så	är	varje	fråga	unik	och	generar	olika	resultat.	I	samband	

med	detta	undviker	vi	även	att	ställa	ledande	frågor	vilket	är	något	av	en	praxis	

när	man	skall	utföra	frågeunderssökningar.	Alternativt	anser	vi	att	själva	frågan	

“vilken del känner du igen mest?” hade kunnat utvecklas till “vilken del var tydli-

gast	på	bilden?”	för	att	ytterligare	klargöra	vad	det	är	som	frågas.

Det	är	viktigt	att	även	ta	även	upp	den	omedvetna	formen	av	frågor	som	kan	kal-

las	samtycksfrågor	där	det	har	visat	sig	att	en	del	av	populationen	hellre	håller	

med	om	ett	påstående	än	att	svara	nej,	eller	tar	avstånd	(Esaiasson,	2009:	274).	

Samtycksfrågor	i	vår	undersökning	skulle	ha	kunnat	lyda:	“tycker	du	att	det	här	

är	det	viktigaste	grafiska	elementet?”	efter	att	vi	har	exponerat	respondenten	för	

ett	bildspel.	En	sådan	fråga	skulle	inte	endast	anses	ledande	utan	även	som	ett	

påstående	att	det	finns	ett	korrekt	svar	(Esaiasson,	2009:	275).	Våra	frågor	är	inte	

utformade	som	ett	påstående	utan	är	rent	neutrala	för	att	vi	ska	kunna	mäta	vad	

den allmänna uppfattningen kring ett fenomen är.

Ofta	anses	det	vara	ett	bekymmer	om	respondenterna	ska	erbjudas	ett	“vet	ej”	al-

ternativ.	Om	svarsalternativen	kompleteras	med	ett	“vet	ej”	svar	kommer	ett	antal	

personer	välja	“vet	ej”	för	att	slippa	svara	på	frågan	(Esaiasson,	2009:	278).	

Vi	har	valt	att	inte	använda	oss	av	ett	vet	ej	alternativ,	bortsett	från	den	första	frå-

gan	då	ett	vet	ej	alternativ	är	omöjlig	att	undgå,	i	vår	undersökning.	Det	är	för	vår	
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del	ytterst	viktigt	att	subjektet	måste	göra	ett	aktivt	val	för	att	vi	ska	kunna	mäta	

subjektets	perception.	Eftersom	animationerna	går	snabbt	skulle	ett	“vet	ej”	alter-

nativ	försämra	vårt	resultat	på	grund	av	att	om	svarspersonen	känner	sig	osäker	på	

vilket	alternativ	den	tror	sig	vara	den	rätta,	trots	att	det	inte	finns	några	rätta	svar,	

tordes	ett	“vet	ej”	alternativ	ständigt	föredras.	

Det	kan	även	ha	varit	som	så	att	folk	inte	förstår	testet	trots	att	vi	har	gett	dom	en	

grundlig	förklaring	till	hur	testet	går	till.	Detta	kan	ha	lett	till	att	vissa	personer	

som	inte	förstår	vad	testet	går	ut	på	eller	anser	testet	rent	tråkigt	bara	har	klickat	

sig	igenom	testet	så	snabbt	som	möjligt	för	att	bli	klar.

5.5.1 Tekniska problem

Vi	har	upplevt	ett	antal	saker	som	kan	ha	påverkat	den	valda	metoden.	Dessa	är:

Placeringen	av	knappar	som	respondenten	klickade	på	anser	vi	utgör	ett	meto-

diskt	problem.	Ofta	tenderade	svarspersonen	att	hålla	musen	på	samma	plats	för	

att	starta	animationen	i	den	svarta	rutan	för	att	sedan	välja	ett	svarsalternativ	då	

svarsalternativen	hamnade	på	samma	plats	musen	redan	låg	på.	Vi	rekommend-

erar	att	startknappen	av	animationen	är	utanför	själva	bildspelet	för	att	sedan	öka	

det	aktiva	valet	respondenten	måste	göra.	På	samma	vis	anser	vi	att	man	behöver	

testa	om	mittenelementet	som	är	på	förpackningen	verkligen	ska	hamna	som	ett	

mittenalternativ	när	respondenten	ska	göra	sitt	val,	vilket	genomgående	har	skett	i	

vår	undersökning.	Vi	vet	inte	om	svarspersonen	valde	t.ex	ett	mittenalternativ	för	

att	det	var	lättast	tillgängligt	eller	om	det	faktiskt	är	en	viktig	faktor	att	mitten	på	

förpackningen	hamnar	som	mitten	i	svaren,	för	att	resultatet	ska	vara	hållbart.

Samtidigt	kan	det	vara	så	att	muspekaren	stör	animationen	när	den	ligger	över	den	

rörliga bilden, vi anser att det är bättre om muspekaren förblir utanför animationen 

för	att	göra	den	så	tydlig	som	möjligt.	Alternativt	anser	vi	att	man	bör	använda	

datorns	bordstangenter	för	att	starta	animationen	och	välja	med	knapparna	1,2	och	

3 det svarsaleternativ som respondenten anser rätt. 
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Vi	finner	ett	problem	i	och	med	att	undersökningen	har	utförts	via	internet.	Inter-

net	är	ofta	opålitligt	och	när	vi	använder	oss	utav	animationer	som	kräver	en	ren	

rytm	bör	det	inte	vara	några	tekniska	saker	som	stör.	Vi	upplevde	vid	flera	tillfäl-

len att efter att respondenterna startade animationen med den svarta rutan tog det 

en	stund	för	den	att	starta,	vilket	troligtvis	störde	respondenten	och	gjorde	att	hon	

tappade koncentration.
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6. Empiri

6.1 VALD FÖRPACKNING

Vi har arbetat med varumärket Jabu’she och förpackningen till deras produkt 

”original”.	Jabu’she	ägs	av	Macronova	och	”original”	ingår	i	en	serie	av	olika	

produkter	anti-age	krämer.	Målgruppen	är	kvinnor	35	år	och	äldre.
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6.1.1	Förpackningens	olika	grafiska	nyckelkomponenter 

1. Varumärke 

Nyckelkomponent	ett	består	av	varumärket	

som	är	placerat	högst	upp	på	förpacknin-

gen.	Varumärket	består	av	ett	märke	och	ett	

namn	(text).	Märket	är	ett	versalt	”J”	i	gult	

och texten ”Jabu’she” är svart med guld-

prägling.	Texten	är	vriden	90°	motsols	och	

läses	nerifrån	och	upp. 

 

2. Information 

Nyckelkomponent	två	består	av	(det	vi	

har	valt	att	kalla)	informationstext.	Tex-

ten lyder ”24 hour creme” och är placerad 

strax under mitten av halva förpackningen. 

Texten är satt i en egen hierarki där ”24” 

väger	tyngst,	”hour”	på	en	andra	plats	och	

”creme”	på	en	tredje.	Texten	är	satt	med	

jämna	marginaler	och	bildar	en	rektangulär	

box. 

 

3. Beteckning 

Nyckelkompnent	tre	består	av	(det	vi	har	

valt	att	kalla)	beteckningstext.	Komponent-

en är uppdelad i en illustration med en gul 

färgkod och en text som lyder ”original”. 

Illustrationen är inte lika stor som texten 

och skapar därför inte en box.
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1. Varumärke

Komponenten utgör en färgkon-

trast mellan gult och svart mot 

förpackningens vita färg. 

Det är den största komponenten 

på	satsytan.

 

2. Information 

Komponenten utgör en kontrast 

mellan det svarta och det vita. 

3. Beteckning 

Komponenten utgör en färg-

kontrast med gult och svart mot 

förpackningens vita färg.
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6.2 REDOVISNING AV RESULTAT

Här	presenterar	vi	det	resultat	vår	undersökning	har	genererat.	Vi	har	ställt	16st	

frågor	varav	de	första	13	är	animerade	och	4	är	statiska.	2	av	de	16	frågorna	(fråga	

1	och	16)	är	Ja-Nej-Vet	ej	frågor	som	behandlar	svarspersonens	tidigare	erfarenhet	

av	produkten	samt	om	hon	kände	igen	förpackningen.	I	frågorna	2-12	undersöker	vi	

förpackningens	visuella	hierarki	och		efter	det,	i	frågorna	13	och	14,	undrar	vi	vilken	

bild	svarspersonen	kände	igen	mest	samt	ansåg	vara	viktigast.	I	fråga	15	visas	för-

packingen	upp	i	olika	form	och	färg,	frågan	var	vilken	förpackning	svarspersonen	

ansåg	vara	mest	intresseväckande.	Resultat	går	även	att	se	som	en	översikt	i	bilaga	1	

samt	varje	fråga	för	sig	i	bilaga	2.	

Storlek

I	fråga	2-4	har	vi	undersökt	om	storleken	har	en	betydelse,	resultatet	är	att	då	ett	

objekt	är	markant	större	än	de	övriga	objekten	spelar	det	ingen	roll	vart	objektet	är	

placerat,	det	blir	alltid	uppmärksammat	först.	Objekten	behöll	sina	placeringar	men	

ändrade	storlek	i	de	tre	frågorna,	i	fråga	2	uppmärksammades	“J”	först	med	48	svar,	

i	fråga	3	uppmärksammades	“orginal“	först	med	20	svar	och	i	fråga	4	uppmärksam-

mades	“24”	först	med	45	svar.	Det	största	objektet	har	fått	113	svar	av	150	möjliga.	
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Placering

I	Frågorna	7-9	är	alla	objekt	lika	stora	och	har	samma	avstånd	mellan	sig,	dvs.	inget	

objekt	är	särskilt.	I	fråga	7	är	objekt	“24”	placerat	i	mitten	och	har	fått	32	svar,	i	

fråga	8	är	objekt	“J”	placerat	i	mitten	och	har	fått	35	svar	och	i	fråga	9	är	“original”	

placerat	i	mitten	och	har	fått	20	svar.	Alla	objekten	har	varit	lika	stora	och	alla	tre	

objekten	har	varit	placerade	antingen	högst	upp,	mitten	eller	längst	ner.	Fråga	10	har	

fått	fungera	som	en	kontrollfråga	då	den	är	likvärdig	till	fråga	7	med	objekt	“24”	

placerat i mitten och har ett liknande resultat med “24” som dominerande med 23 

svar.	Majoriteten	som	har	svarat	(110/200	svar)	har	lagt	märke	till	mitten	först.
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Avstånd

Fråga	10-12,	när	ett	objekt	är	placerat	högst	upp,	distinkt	separerat	samt	större	

än	övriga	objekt	anser	majoriteten	att	det	är	det	objektet	de	lade	märke	till	först.	

Objekten	flyttades	runt	så	att	varje	objekt	fick	vara	placerat	högst	upp	och	vara	

störst.	i	varsin	fråga.	I	fråga	10	uppmärksammades	“orginal“	först	med	40	svar.	I	

fråga	11	uppmärksammades	“24“	först	med	40	och	i	fråga	12	uppmärksammades	

“J“	först	med	45	svar.	Majoriteten	(125/150)	uppmärksammade	objekten	som	var	

placerade	högst	upp	och	störst	först	i	samtliga	frågor.	

Övergripande resultat

I	betydelse	har	objekt	“J”	generellt	fått	flest	svar	på	det	respondenten	har	lagt	

märke	till	först,	objekt	“24”	har	generellt	fått	näst	flest	svar	och	objektet	“original	

har	fått	minst	svar.	Alltså	är	“J”	det	mest	betydande	objektet	och	“original”	det	

minst	betydande	objektet.	“J”	har	fått	251	svar	av	550,	högsta	möjliga	antalet	ett	

objekt	kan	ha	då	vi	räknar	ut	den	totala	summan.	“24“	har	fått	190/550	och	“orgin-

al“	har	fått	109/550.	I	fråga	13	frågar	vi	även	vilken	bild	respondenten	känner	igen	

mest	och	då	har	“J”	en	överlägsen	majoritet	med	43	svar	och	original	inga	svar.	

Fråga	14	styrker	även	trenden	då	vi	frågar	vi	vilken	bild	som	respondenten	anser	

viktigast,	då	har	“J”	åter	fått	mest	betydelse	med	37	svar.
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Form

Fråga	15	behandlar	formen	och	färgen	på	förpackningen.	I	frågan	visas	tre	bilder	

där	förpackningen	har	fått	en	annan	färg	i	en	av	bilderna	samt	en	annan	form	i	en	

annan	bild,	den	tredje	bilden	föreställer	orginalförpckningen.	Frågan	löd,	vilket	

av	dessa	förpackningar	är	mest	intresseväclande?	Resultatet	blev	följande;	27	

personer valde den med annorlunda form. 13 personer valde förpackningen som 

var	oförändrad	och	10	personer	valde	förpackningen	med	annan	färg.	Majoriteten	

(27/50)	valde	altså	förpackningen	med	annorlunda	form.	
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7. Analys 

7.1 POINT OF PURCHASE OCH KOGNITIV PSYKOLOGI

Vid	“Point	of	Purchase”	har	vi	väldigt	lite	tid	och	möjlighet	till	att	registrera	

alla förpackningar och all marknadskommunikation vi utsätts för (Kotler 2008 

s.512).	Som	vi	har	tagit	upp	i	teorin	har	det	här	att	göra	med	att	vi	utsätts	för	allt	

fler	intryck	dagligen,	mer	och	mer	information	ska	passera	oss	samtidigt	som	vår	

hjärna	inte	hinner	registrera	och	bearbeta	mer	än	bråkdelar	i	taget.	Uppmärksam-

heten	ingår	i	varselbildningsprocessen	och	är	ett	nödvändigt	men	inte	tillräckligt	

kriterium	för	att	kommunikationen	ska	gå	fram,	mottagaren	måste	även	ägna	tid	åt	

budskapet	för	att	informationen	ska	få	effekt	(Mårtensson	2009:	178).

Även	om	vi	vill	fokusera	på	kommunikationen	i	den	här	studien	så	är	det	lika	vik-

tigt	att	förstå	mottagaren	av	kommunikationen	och	hur	processen	vid	mottagandet	

och	bearbetningen	av	information	går	till.	Som	vi	har	sagt	kan	vi	endast	hålla	fem	

till tio meningsfulla enheter information i medvetandet samtidigt (Nordenfält, 

2007:	26).	Det	är	därför	väldigt	viktigt	att	en	förpackning	är	väl	formgiven	och	

kommunicerar rätt information. Som resultatet visar är de element som är separe-

rade	från	övriga	element,	samt	är	större,	som	blir	uppmärksammade	först.	Då	

varumärket	många	gånger	är	det	viktigaste	budskapet	ett	företag	vill	kommunicera	

bör	varumärket	vara	separerat	samt	störst	på	en	förpackning.

Teorin	är	tydlig	med	att	vi	har	begränsad	förmåga	att	ta	del	av	den	marknadskom-

munikation som vi dagligen utsätts för, främst i mataffären, är det viktigt att för-

packningen	kommunicerar	rätt	information	för	att	fånga	konsumentens	uppmärk-

samhet.	Detta	visar	vikten	av	visuell	hierarki	och	styrker	syftet	med	vår	studie.	

Även	om	det	är	viktigt	att	en	förpackning	står	ut	i	hyllan	och	fångar	konsumentens	

uppmärksamhet genom konstens alla regler, dvs. att förpackningen är formgiven 

enligt	den	hierarkiska	ordningen;	färg,	form,	grafik	och	sen	text	(George,	2008),	

är	det	även	viktigt	att	förpackningen	behåller	konsumentens	intresse.	Det	gör	den	

genom att den har en god visuell hierarki. 
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7.2 VARUMÄRKE OCH LOGOTYP

När	vi	tittar	på	reslutatet	från	undersökningen	så	ser	vi	tydligt	att	det	är	ett	grafiskt	

nyckelelement	som	majoriteten	uppfattar	som	det	viktigaste	och	uppmärksam-

mar	först.	Det	är	varumärket,	dvs.	Jabushés	logotyp.	Som	teorin	tar	upp	så	är	den	

visuella identiteten ett av de viktigaste delarna av varumärkets kommunikation 

och	igenkänning.	Ett	varumärke	behöver	starka	särdrag	som	skiljer	det	från	dess	

konkurrenter	och	gör	att	konsumenterna	upptäcker	det	(Klimchuk	&	Krasovec,	

2006:	38).	Ju	lättare	varumärket	går	att	identifiera	desto	lättare	går	processen	

av	igenkänning	och	association	(Kim,	2002:	114).	I	den	visuella	identiteten	är	

logotypen ett utav de viktigaste faktorerna, det är logotypen som skall kommuni-

cera	varumärkets	namn	och	identitet.	Enligt	Meyers	&	Lubliner	bör	varumärkets	

identitet	vara	den	viktigaste	länken	i	produktkommunikation	(Meyers	&	Lubliner,	

1998:	10-12).	Konsumenter	uppfattar	ett	känt	namn	snabbt	och	enkelt	men	uppfat-

tar bilder ännu snabbare än ord. Vi läser en bra utformad logotyp som en bild, inte 

som	en	text	(Kim	2002).	Kim	tar	även	upp	i	sin	avhandling	att	förpackningen	är	

varumärkets	fysiska	kropp	och	summan	av	allt	varumärket	står	för,	förpackningen	

är	varumärkets	identitet	(Kim	2002,	s.114).

Här	ser	vi	en	tydlig	koppling	mellan	att	teorin	anser	att	logotypen	är	varumärkets	

viktigaste	del	och	att	logotypen	var	det	element	som	majoriteten	uppmärksam-

made	först	och	ansåg	vara	viktigast.	Om	förpackningen	är	varumärkets	kropp	

och	logotypen	är	varumärkets	symbol,	bör	logotypen	vara	det	viktigaste	grafiska	

elementet	på	förpackningen,	ett	påstående	vi	tydligt	kunde	se	överenstämma	med	

vårt	resultat	(Mårtenson,	2009:	119).
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7.3 VISUELL HIERARKI

Den	visuella	hierarkin	på	förpackningar	är	ett	område	där	det	tidigare	inte	har	

gjorts	så	mycket	forskning,	därför	är	det	intressant	för	oss	att	analysera	resultatet	

vi	fått	från	vår	undersökning.	

Tidigare	forskning	och	teorier	om	visuell	hierarki	delar	upp	området	i	olika	fak-

torer som ställs emot varandra och skapar hierarki. Jais- Nielsen anser att hierar-

kin	har	i	uppgift	att	bidra	med	en	välorganiserad	layout	så	att	det	blir	lättare	för	

konsumenten	att	orientera	sig	från	förpackningens	början	till	slut.	Det	bör	alltså	

finnas	en	tydlig	indikation	på	vilka	element	som	är	viktigast	på	en	förpackning	

för	att	konsumenten	skall	lägga	mest	vikt	på	det	(Jais-Nielsen,	2004:	292).	Det	

är hierarkin som betämmer hur varumärket skall placeras i relation till de övriga 

elementen.	Klimchuk	&	Krasovec	nämner	att	det	är	storleken,	färgen,	positionen	

och	relationerna	mellan	de	olika	grafiska	nyckelkomponenterna	som	påverkar	hur	

konsumentens ögon rör sig över förpackningens frontpanel och hur de uppfat-

tar	och	förstår	vikten	av	den	information	de	tagit	del	av	(Klimchuk	&	Krasovec,	

2006:	83-85).

Tittar	vi	på	vårt	resultat	så	kan	vi	se	att	storlek	och	position	har	varit	väldigt	vik-

tiga faktorer när det kommer till svarspersonernas uppmärksamhet. Element som 

antingen är störst eller bäst placerade blir näst intill alltid uppmärksammade först. 

Vi	kan	dock	se	att	ett	element	som	är	bäst	placerat	kan	bero	på	hur	dom	står	i	

relation	till	de	övriga	elementen.	Ett	element	som	är	distinkt	separerat	från	övriga	

element är bäst placerat i ett arrangemang, samtidigt som resultatet visar att ett 

element	som	är	placerat	i	mittet	då	alla	element	är	lika	stora	och	saknar	märkbara	

frizoner	också	kan	vara	bäst	placerat,	men	då	just	för	den	här	situationen.	

Vi kan se ett starkt samband mellan teorier om hur ett element bör vara placerat 

och	vårt	resultat.	I	teorin	tar	vi	upp	att	uppställning	skapar	ordning	och	att	genom	

att	ha	tydliga	linjeringar,	kan	man	bryta	dem	och	betona	ett	citat	ur	en	text	och	

visa	på	att	citatet	är	ett	viktigt	utdrag	ur	texten.	Vi	tar	även	upp	avstånd,	då	elem-

eten är placerade i grupper visar man att de elemeten hör ihop och är av samma 

betydelse.	Resultatet	visar	tydligt	att	de	element	som	separerats	från	en	grupp	ele-
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ment och har större storlek uppfattas som viktigare och uppmärksammas först.  

I	fråga	16	frågar	vi	om	vilken	förpackning	som	var	mest	intresseväckande.	Re-

sultatet	visade	att	majoriteten	valde	att	förpackningen	med	en	annorlunda	form	

var mest intresseväckande framför orginalförpackningen och en förpackning i en 

utstickande	färg.	Detta	styrker	Georges	(2008)	teori	om	att	formen	är	på	väg	att	ta	

över	första	plasten	inom	den	övergripande	hierarkin	på	en	förpacnking	(George,	

2008).	Han	menar	att	det	pågår	en	rörelse	mot	ögonfallande	funktionella	ge-

ometriska	former,	ingraverade	eller	utstickande	mönster.	Raghubir	&	Greenleaf	

antyder dock att gyllene snittets proportioner skulle kunna vara att föredra, dvs. 

en	rektangulär	form	som	förpackningen	vi	undersöker	har.	Det	innebär	dock	svåra	

komplikationer	för	marknadsförare	då	de	flesta	förpackningar	på	en	marknad	är	

rektangulära. Förpackningen har blivit en kritisk faktor för att kunna differentiera 

produkten	(Raghubir	&	Greenleef,	2006).	
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8. Slutsats

8.1 SVAR PÅ FRÅGESTÄLLNINGAR OCH SYFTE

När	vi	började	göra	den	här	studien	hade	vi	många	frågeställningar	och	hypoteser	

på	hur	resultatet	skulle	komma	att	se	ut.	Vi	ska	här	redogöra	våra	slutsatser	genom	

att	gå	igenom	en	frågeställning	i	taget.	

•	Uppfyller	produkten	Jabu’shes	förpackning	vad	som	krävs	för	att	kommunicera	

sitt varumärke? 

Först	tittar	vi	på	vad	som	krävs	för	att	kommunicera	sitt	varumärke.	Ett	sätt	vi	kan	

titta	på	det	här	är	om	själva	förpackningens	utseende	stämmer	överens	och	sig-

nalerar	det	varumärket	står	för.	Som	vi	tidigare	har	skrivit	så	krävs	det	att	den	har	

en form som hör ihop med varumärket. Det krävs även att logotypen signalerar det 

varumärket	står	för	och	att	logotypen	är	unikt	utformad	så	att	den	uppmärksam-

mas av konsumenten. Detta har vi dock inte undersökt utan det vi har undersökt i 

den	här	studien	är	om	den	valda	förpackningen	är	formgiven	på	bästa	sätt	för	att	

varumärket, i det här fallet logotypen, skall uppmärksammas först samt uppfattas 

som	det	viktigaste	elementet	på	förpackningens	PDP.	

Jabu’shes	orginalförpackning	är	utformad	så	att	varumärket	är	placerat	högst	upp	

på	förpackningen.	Det	är	det	största	grafiska	elementet	på	förpackningen	och	det	

är	distinkt	separerat	från	det	övriga	elementen.	Vår	undersökning	visade	att	i	de	

fall	då	alla	element	var	lika	stora	och	saknade	märkbara	frizoner	var	de	grafiska	

element placerade i mitten som uppmärksammades först. I det här fallet är var-

umärket	placerat	högst	upp	och	på	grund	av	att	förpackningen	uppfyller	de	två	

andra	faktorerna	dvs.	storlek	samt	avstånd/frizon	så	lyckas	varumärket	komma	

fram	som	det	tydligaste	grafiska	elementet	på	förpackningen	och	uppmärksam-

mades	således	först.

Vi	anser	därför	att	svaret	på	vår	frågeställning	är	att	Jabu’shes	förpackning	upp-

fyller vad som krävs för att varumärket skall kommuniceras ur ett visuellt pers-

pektiv	när	vi	ser	på	visuell	hierarki.	För	att	uttala	oss	om	hurvida	logotypen	eller	
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formen	på	förpackningen	överensstämmer	med	Jabushé	som	varumärke	och	allt	

det	står	för,	krävs	det	andra	metoder.

•	Vilka	”Cue	Elements”	är	de	viktigaste	visuella	elementen	på	Jabu’shes	förpackn-

ing? 

Vår	slutsats	i	den	här	frågan	är	väldigt	tydlig	i	resultatet,	elementet	“J“	som	är	

varumärkets logotyp är det viktigaste elementet och efter det kommer “24“ som 

är information om produkten. Elementet “Original” anses som det minst viktiga 

elementet.

•	Var	är	de	visuella	elementen	lämpligast	att	applicera	på	Jabu’shes	förpackning?	

Beroende	på	de	olika	hierarkiska	arrangemang	elementen	kan	tänkas	vara	plac-

erade	i,	kan	svaret	skilja	sig	från	fall	till	fall.	Vi	vill	här	betona	att	vi	endast	talar	

om	Jabu’shes	förpackning	i	det	här	fallet,	och	det	vi	kan	se	med	vår	undersökning	

är	att	de	element	som	är	placerade	högst	upp,	är	störst	och	har	ett	distinkt	avstånd	

till	de	övriga	elementen,	exponeras	bäst.	Vi	kan	även	se	att	då	de	olika	elementen	

är	lika	stora	och	saknar	frizoner,	tenderar	konsumenten	att	lägga	mest	vikt	på	

det element som är placerat i mitten. Eftersom att vi har valt att inte ta med alla 

möjliga	uppställningar	och	hierarkiska	arrangemang	i	undersökningen	kan	vi	inte	

säga	om	den	bästa	placeringen	är	i	mitten	eller	högst	upp	på	förpackningen.	Det	

vi dock anser att vi kan se med den här studien är att ett element som är placerat 

i	mitten	eller	högst	upp,	distinkt	separerade	från	övriga	element,	och	är	större	än	

övriga	element	har	fått	mest	uppmärksamhet.

•	I	vilken	rangordning	bör	man	placera	de	olika	visuella	elementen?	

Rangordningen	kan	delas	in	i	två	kategorier,	rangordning	av	elementens	innebörd	

och rangordning av förpackningens visuella hierarki. Slusatsen i kategorin om 

elementens	innebörd	är	att	varumärket	dvs,	logotypen	är	det	element	majoriteten	

uppmärksammar mest, därefter “24“ som är information om produktens funk-

tion. Om intentionerna är som vi tidigare nämnt, att förpackningen är varumärkets 

bästa	annonsplats	och	att	förpackningen	skall	kommunicera	varumärket	så	bör	



64

rangordningen	i	denna	kategori	vara	följande;	Först	logotypen	“J”	som	represen-

terar varumärket och sedan “24“, som är den information som förklarar produk-

tens funktioner och sist “Original” som endast är en beteckning. 

Om	vi	däremot	tittar	på	den	andra	kategorin	där	vi	utgår	från	rangordningen	i	den	

visuella	hierarkin	så	har	vi	delat	upp	hierarkin	i	tre	delar	som	är	följande;	Storlek,	

placering	och	avstånd.	Om	vi	utgår	ifrån	att	det	är	varumärket	som	skall	spela	den	

största	rollen	på	förpackningen	och	upptäckas	först	kan	vi	därefter	förklara	hur	

förpackningens hierarkiska rangordning bör se ut. 

I	de	fallen	då	alla	grafiska	element	är	placerade	på	förpackningen	i	samma	storlek	

och	utan	märkbara	frizoner,	bör	varumärket	vara	placerat	i	mitten.	Att	formge	för-

packningen	på	det	sättet	är	dock	inte	att	föredra	då	resultatet	från	undersökningen	

visar	att	storlek	och	frizoner	är	viktiga	för	att	särkilja	elementen	från	varandra.	

Den	ultimata	rangordningen	av	de	grafiska	elementen	enligt	vår	slutsats	är	en	ran-

gordning	där	varumärket	är	störst	och	separerat	från	de	övriga	elementen	för	att	

uppmärksammas först, efter det bör den information som kunden kan tyckas anse 

viktigast komma, i det här fallet “24“, som berättar att det är en kräm som varar i 

24 timmar. 

•	Är	Jabu’shes	varumärke	förpackningens	viktigaste	grafiska	element?

Gestaltteorin säger att helheten av en förpackning alltid är viktigare än summan 

av	de	grafiska	individuella	elementen.	Helheten	fungerar	som	den	största	igenkän-

ningsfaktorn men när det kommer till att analysera de olika delerna bär varumär-

ket,	dvs.	logotypen,	på	den	starkaste	igenkänningsfaktorn.	

Därför	anser	vi	att	varumärket	är	förpackningens	viktigaste	grafiska	element	vilket	

styrks	av	vår	undersökning	där	Jabu’shes	logotyp	överlägset	är	den	del	av	för-

packningen som svarspersonerna kände igen först.

Då	varumärket	är	förpackningens	viktigaste	grafiska	element	krävs	det	av	

Jabu’shes	förpackningsdesign	att	varumärket	exponeras	på	smartast	sätt.	Varumär-
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ket,	för	att	skapa	övertydlighet,	bör	behålla	sin	placering	som	det	största	visuella	

elementet,	placerat	högst	upp	och	distinkt	separerat	från	de	övriga	elementen.

9. Egna reflektioner och vidare forskning

För	att	sammanfatta	vår	undersökning	kan	vi	först	bekräfta	att	området	där	grafisk	

design	och	vetenskap	möts	är	allt	för	tunt.	Det	samma	gäller	med	området	där	

design och psykologi kommer i kontakt med varandra. Denna fusion av vetenskap 

kräver	mer	relevanta	studier	för	att	vi	ska	få	en	större	förståelse	för	hur	grafisk	

design	kan	påverka	en	människa.	Vi	kan	samtidigt	bekräfta	att	det	pågår	en	förän-

dring	där	vi	kan	tycka	att	vetenskap	allt	mer	accepterar	grafisk	design	som	ett	

ämne värt att forska inom.

Grafisk	design	handlar	om	att	få	de	döda	ting	vi	skapar	att	kommunicera	med	

människor.	Hur	lyckas	vi	få	en	annan	människa	förstå	att	en	design	är	menad	att	

användas,	tolkas	eller	betraktas	på	det	sätt	som	den	person	som	har	skapat	det	vill?

Grafisk	design	är	ett	forskningsområde	som	saknar	många	väl	behövliga	studier	

och	relevant	vetenskaplig	forskning.	Vi	anser	att	det	är	viktigt	att	ta	reda	på	varför	

vi	människor	reagerar	på	design	på	ett	sådant	sätt	som	vi	gör.	DeukSoo	Kim	har	

tagit	ett	stort	steg	i	rätt	riktning,	det	som	går	att	forska	inom	kognitiv	psykologi	

går	att	forska	inom	grafisk	design.	De	två	ämnena	är	ytterst	nära	besläktade	och	de	

frågor	vi	ställer	inom	psykologi	kan	vi	även	ställa	inom	grafisk	design.	Psykologin	

besvarar	många	av	de	frågor	om	varför	vi	behöver	studera	design.

Marknadskommunikation	är	ett	område	som	drar	en	otroligt	stor	nytta	av	hur	man	

kan	få	grafisk	design	att	sälja.	Det	här	gör	det	extra	viktigt	att	ta	reda	på	vilken	

effekt	det	här	får	på	människor	och	hur	företag	kan	nyttja	en	människas	psyke	

till	att	köpa	en	produkt.	För	att	ta	reda	på	vilka	verktyg	som	marknadskommuni-

katören	kan	utnyttja	måste	vi	få	full	kunskap	i	hur	området	fungerar.	Det	handlar	

inte	om	att	ta	reda	på	hur	vi	på	ett	smartare	sätt	kan	utnyttja	människor	till	att	köpa	

produkter	eller	tjänster,	utan	om	att	ta	reda	på	vad	det	har	för	effekt.	Med	kunskap	

lär vi oss att se makrnadskommunikation med klara ögon.
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Vi	har	i	denna	studie	riktat	in	oss	på	hur	den	grafiska	hierarkin	kan,	och	bör,	ar-

rangeras	på	en	förpackning	för	att	få	en	maximal	marknadskommunikativ	effekt.	

Vi	har	testat	en	viss	förpackning,	därför	kan	vi	endast	uttala	oss	om	just	den	för-

packningen. Men de teorier som vi har tagit upp sammankopplar de olika delarna 

grafisk	design,	marknadskommunikation,	kognitiv	psykologi	och	beteende	veten-

skap och belyser en liten del av vad som är intressant att föra vidare inom forskn-

ing.

För vidare forskning rekommenderar vi att man tar i bekanting de problem vi har 

stött	på.	Vi	rekommenderar	att	en	noga	förundersökning	utförs	för	att	upptäcka	

eventuella	problem	i	god	tid.	Problem	man	bör	vara	extra	uppmärksam	på	är	hur	

hållbar	tekniken	är	för	att	faktiskt	utföra	undersökningen,	samt	att	allvarligt	se	på	

hur	testet	är	utfört,	dvs.	hur	flödesschemat	ser	ut.	Om	ett	litet	problem	uppstår	i	

någon	av	dessa	två	delar	påverkar	det	hela	undersökningen	och	data	kan	komma	

att bli irrelevant. 

Vidare	rekommenderar	vi	att	om	en	liknande	studie	ska	utföras	så	är	det	viktigt	

att	säkerställa	att	de	subjekt	som	ska	svara	på	undersökningen	dels	har	tålamod	att	

svara	på	frågorna	samt	att	de	förstår	testet.	Vi	anser	efter	erfarenhet	att	en	dator-

mus	inte	är	omtimal	utan	att	datorns	tangentbord	kan	vara	att	föredra.	Detta	på	

grund	av	att	ett	tangentbord	är	mer	hållbart	som	verktyg	när	det	kommer	till	start	

av	animationer	och	att	svara	på	frågor.	T.	ex	genom	att	respondenten	trycker	på	en	

bokstav	eller	en	siffra	på	tangentbordet.
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Detta är en översikt av undersökningen, samt resultatpresentation.
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