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Titel:  Att förpacka ett pris 

Examination:   2012-04-21 

Ämne/kurs:  Kandidatuppsats, Medie- och Kommunikationsvetenskap, 15 hp 

Författare:  Johan Ahlstrand & Patrik Olsson 

Handledare:  Mikael Gulliksson 

Nyckelord:  Förpackningsdesign, prispositionering 

Syfte:  Syftet är att undersöka tre specifika förpackningar och hur de 

tre visuella elementen typografi, bild/illustration och form 

påverkar konsumenternas prisuppfattning av produkten. 

Uppsatsen kommer också att undersöka om konsumenter som 

ofta handlar I ett specifikt produktsegment är bättre på att 

avgöra prispositioneringen på våra utvalda förpackningar än 

konsumenter som sällan eller aldrig handlar från 

produktsegmentet. 

Metod:  Detta är en kvantitativ undersökning, utförd med en 

datorstödd enkät. 

Teoretiska 

perspektiv:  Studien använder sig av teorier från Marknadskommunikation 

med vikt på Strategisk Positionering samt Konsumentbeteende 

och Förpackningsdesign. 

 

Slutsats:  Våra resultat visar att form i vår studie har varit det mest 

inflytelserika elementet när det gäller att påverka 

konsumentens prisuppfattning. De visar också att konsumenter 

som sällan eller aldrig handlar från vårt valda produktsegment 

är praktiskt taget lika duktiga på att avgöra en produkts 

prispositionering baserat på förpackningsdesignen som de 

konsumenter som handlar ofta. 
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1.  Inledning 

 

Under tiden som studenter på Grafisk Design och Kommunikations-programmet vid 

Mittuniversitet har vi arbetat mycket med förpackningsdesign. Denna fokusering har 

medverkat till att vi uppmärksammat förpackningens roll inom marknadsföring och 

intresserat oss för hur förpackningsdesign kan påverka konsumentens köpbeteende. 

Vi ställde oss frågan om vad som är intressant att undersöka idag och kom fram till två 

aktuella fenomen som kan komma att påverka framtida förpackningsutveckling. 

Effekterna av den internationella finanskrisen är fortfarande tydliga vilket också 

påverkar konsumenternas prismedvetenhet. Samtidigt har vi uppmärksammat 

kategorin egna märkesvaror, en kategori som växer sig starkare och starkare, ofta med 

hjälp av ett etablerat varumärke som grund. 

Vi har också kommit till insikt med att arbetet som kommunikatör och grafisk 

formgivare i många fall består av att hjälpa konsumenten att hitta rätt. Denna diskussion 

resulterade i att vi valde att göra en studie kring hur olika visuella element påverkar 

konsumentens prisuppfattning. Kan vi genom förpackningsdesign effektivt 

kommunicera produktens pris? 

Studiens testvariabler har kretsat kring tre olika varor från samma kategori och 

leverantör. Kategorin har varit apelsinjuice och leverantören ICA. På marknaden har ICA 

ett flertal olika apelsinjuicer med olika egenskaper, prisklasser och varumärken. De tre 

varumärkena som vi har använt i studien är: ICA Basic (ICA:s lågprissatta juice), ICA 

(ICA:s medelprissatta juice) samt ICA Selection (ICA:s högprissatta juice). 
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2. Problemområde 

2.1. Marknadskommunikation  

Inom det marknadskommunikativa fältet ingår arbetet med att skapa en strategisk 

positionering för att placera sitt varumärke i ett specifikt marknadssegment 

(Mårtensson, 2009: 86). I och med att konkurrensen ökar och att produkternas 

funktionella skillnader blir färre eller mindre viktigare, blir det allt mer värdefullt att 

utveckla en tidig positioneringsplan som kan erbjuda motsvarande eller högre 

värden än konkurrenterna.   

Strategisk positionering kan i många fall användas som en grundsten för ett fortsatt 

strategiskt kommunikativt arbete, till exempel varumärkesidentitet och 

varumärkets visuella identitet. Positionering skapar en association som 

konsumenterna har till varumärket i relation till den marknad som varumärket 

vistas i (Mårtensson, 2009: 88). 

 

2.2. Förpackningens kommunikativa roll 

Förpackningar har en mängd andra funktioner förutom att bara skydda produkten. Den 

ska även fungera som en slags budbärare av varumärket och kommunicera produktens 

personlighet (Meyers & Gerstman, 2005: 42). Därför har det blivit vanligt att behandla 

förpackningen som vilket medium som helst. Med tanke på livsmedelsförpackningens 

allt viktigare plats i det offentliga och kommersiella rummet kan förpackningen till och 

med ses som ett massmedium (Torell, Qvarsell & Lee, 2010: 13). Förpackningar har 

blivit allt mer vanliga i våra hem, vilket innebär att det finns många möjligheter att 

effektivt kommunicera varumärkets värden genom att förpackningen används ofta och i 

vardagliga situationer. 

Alla varumärken har inte de nödvändiga ekonomiska resurser som krävs för att kunna 

driva en stor marknadsföringsplan med mycket annonsering. Därför är ofta 

förpackningen det viktigaste mediet för att kommunicera varumärkets  värden och 

attribut (Nancarrow et al., 1998). Förpackningen har också möjlighet att påverka 

konsumenten vid det kritiska ögonblicket då konsumenten faktiskt väljer produkt (point 

of purchase). Men antalet produkter som finns tillgängliga på marknaden ökar för var 
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dag som går. I takt med att allt fler aktörer ger sig in på marknaden, och redan 

existerande aktörer expanderar sina sortiment så ökar också antalet produkter i 

butikernas varuhyllor. Därmed så måste också kommunikationen som förpackningarna 

står för öka i såväl omfattning som effektivitet för att möta den ökande konkurrensen 

(Milton, 1991). 

 

2.3. Egna märkesvaror 

Egna märkesvaror, även kallade, “private labels” har blivit mer och mer vanligt i 

stormarknadernas produktutbud. Utvecklingen har gått ifrån att varumärken inom 

kategorin egna märkesvaror har varit kopior av de större nationella varumärkena till att 

få ett eget liv och har idag en tillräckligt stor omsättning för att själva innovativt kunna 

marknadsföra sina produkter (Meyers & Gerstman, 2005: 111). Egna märkesvaror har 

dessutom en mycket mindre marknadsföringsbudget. Detta medför att dess 

kommunikativa kanaler är begränsade och på grund av detta är förpackningen i många 

fall den enda kommunikationslänken mellan varumärket och konsumenten. 2005 var 23 

procent av alla varor i USA egna märkesvaror och i Storbritannien finns den stora 

detaljhandelskedjan Mark & Spencer vars sortiment utgörs till 100 procent av egna 

märkesvaror (Meyers & Gerstman, 2005: 113). 

ICA Sverige driver idag 1 349 detaljhandelsbutiker i Sverige med fokus på mat och 

måltider. De har också varit duktiga på att lansera egna märkesvaror genom sin historia, 

redan 1922 lanserades Luxus, ICA:s eget kaffevarumärke. Idag har man dock profilerat 

stora delar av sitt sortiment för att förknippas med just varumärket ICA. Detta har 

utvecklats till att flera “sub brands” har tillkommit. Bland dessa finns varumärkena ICA 

Basic (egna märkesvaror som positionerar sig som ett billigt alternativ), ICA (som 

jämförs med nationella varumärken, men ofta med lite billigare pris) och till sist ICA 

Selection (som kommunicerar en lite lyxigare livsstil). 

Egna märkesvaror har ofta en mindre budget för produkt och marknadsförings-

utveckling och brukar därför anpassa sig till det rådande sortimentet för att utveckla en 

produkt som möter konsumentens förväntningar. Bakom detta ligger 

marknadsföringsteorin att det är lättare att ändra konsumentens beteende än att 

förändra deras attityd. Att vi har valt att använda oss utav tidigare forskning om egna 

märkesvaror-produkter har också medfört att det är just det produktsegmentet vi har 

valt att använda oss utav i studien. 
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3. Problembakgrund 

 

I dagligvaruhandeln finns idag en rad oskrivna regler för hur vi kan påverka hur 

konsumenterna agerar och tänker i köpsituationer. När en produkt har nedsatt pris, så 

blir du informerad av det med en röd skylt. Detta har kommit att bli en standardiserad 

affärskommunikation och är numera ett grafiskt uttryck som konsumenterna har lärt 

sig. Vi vill ställa frågan om hur det grafiska prisspråket ser ut och vad som 

kommunicerar att något är billigt eller dyrt. 

Tidigare forskning har kartlagt hur viktigt färger är för förpackningsdesign och hur de 

ger förpackningen en personlighet (Visionary Packaging). Färger kan som tidigare sagt 

också fungera som prisindikatorer. Men kan även andra grafiska element påverka den 

prisuppfattning som konsumenterna får av förpackningen? 

Idag passerar du hundratals varor varje minut när du besöker din matvaruaffär, det är 

en enorm konkurrens mellan produkterna. Denna utveckling har ställt nya krav på 

kommunikatörer och förpackningsutvecklare. En viktig del i arbetet är att göra 

produkten lättillgänglig för konsumenterna genom att göra den enkel att hitta och få den 

att stå ut i mängden. En förpackning som står ut i mängden erhåller hög saliens och har 

större chans att bli uppmärksammad av konsumenten (Ekström, 2010: 238). Idag 

kommunicerar förpackningarna vilka fördelar de har jämfört med andra produkter, men 

kan de även kommunicera pris?  

I marknadskommunikationsutbildningar används idag Philip Kotlers 

marknadsföringsmix samt modellen om de fyra grundstenarna (de fyra P:na) flitigt. Vi är 

intresserad av att skapa en förståelse för var i den identitetsskapande processen som 

förpackningsutvecklingen bör platsa. Detta framförallt för att argumentera för en 

utveckling inom marknadskommunikation där förpackningen får en roll som det femte 

P:et i Philip Kotlers marknadsföringsmix och fyra P-modellen. 
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4. Syfte 

 

Syftet med studien är att undersöka, och på ett deskriptivt sätt förklara hur olika 

element påverkar konsumentens prisuppfattning av en produkt. I hur stor grad, och på 

vilket sätt, påverkar olika grafiska element hur konsumenterna uppfattar produktens 

pris? Vi är även intresserade av hur konsumenter lär sig vad som förmedlar billigt 

respektive dyrt. Är det visuella uttrycket för prispositionering specifikt för ett visst 

produktsegment, eller finns det generella och segmentsöverskridande grafiska uttryck 

som kommunicerar vad som är billigt och dyrt? Slutligen kommer vi i studien att testa 

huruvida ICA har lyckats kommunicera sin prispositionering genom 

förpackningsdesignen i vårt utvalda produktsegment. 

 

4.1. Frågeställningar 

(Q1) Hur påverkar de olika visuella elementen på förpackningen konsumenternas 

prisuppfattning av produkten? 

 

(Q2) Är konsumenter som oftare exponeras för produktsegmentet bättre på att avkoda 

den prisbild som den visuella förpackningsdesignen förmedlar? 

 

(Q3) Har ICA lyckats med att kommunicera sin prisorienterade positioneringsstrategi 

genom förpackningsdesignen? 

 

4.2. Avgränsning 

Studiens testvariabler har kretsat kring tre olika varor från samma kategori och 

leverantör. Kategorin har varit apelsinjuice och leverantören ICA. På marknaden har ICA 

ett flertal olika apelsinjuicer med olika egenskaper, prisklasser och varumärken. De tre 

varumärken som vi har använt är: ICA Basic (ICA:s lågprissatta juice), ICA (ICA:s 

medelprissatta juice) samt ICA Selection (ICA:s högprissatta juice). Vår studie rör enbart 

våra valda lågengagemangsprodukter och vi har inte till syfte att generalisera våra 

resultat till några andra produkter än de utvalda. Att vi har valt att undersöka egna 
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märkesvaror-segmentet innebär att våra valda produkter har haft en relativt begränsad 

marknadsföring. De associationer som görs begränsas därför till associationer till 

förpackningen i en högre grad än om produkterna haft nationella varumärken.  

Då vår respondentstudie ej innefattade fysiska experimentförpackningar har vi 

avgränsat oss till enbart de direkt visuella elementen på förpackningen. Material och 

känsla har därför fallit bort som mätvariabler. Då liknande studier finns inom färglära 

och då färg i det valda segmentet används som en så pass tydlig smakindikator har inte 

heller färg varit en mätvariabel. De grafiska element som har använts i studien finns alla 

representerade på de förpackningar vi valt ut. 
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5. Teori  
 

5.1. Marknadskommunikation 

Marknadskommunikation är det övergripande arbetet med kommunikationen mellan 

varumärket och konsumenterna. Det innefattar alltifrån till hur en produkts förpackning 

ser ut till den senaste reklamkampanjen.  

 

5.1.1 Varumärkets visuella identitet 

I en varumärkesidentitet ingår varumärkeselement så som namnet, logotypen, 

symboler, förpackningen och slogans (Mårtenson, 2009: 118). Dessa element ska alla 

bidra till ett varumärkesbyggande syfte och har en funktionen att skapa ett minnesvärt, 

meningsfullt och estetiskt tilltalande varumärke. Elementen bör också ha möjlighet att 

vara flexibla över tiden och ha en överföringsmöjlighet mellan kulturella skillnader. 

Logotypen är det visuella kännetecknet för varumärket och behöver inte nödvändigtvis 

innehålla ett namn. Logotypen har möjlighet att påverka vilka associationer som 

varumärket vill besitta. 

Det är viktigt att varumärkets visuella uttryck faktiskt återspeglar den identitet som 

varumärket har (Mårtenson, 2009: 120). För företag med stora varumärkesportföljer 

blir det därför viktigt att arbeta fram en policy för hur varumärket får och kan användas, 

vilka visuella element som ska användas vart. 

Konsumenten skiljer vanligtvis inte mellan en produkt och dess förpackning. Istället 

upplever de att förpackningen och produkten är delar av en helhet och att produkten 

representeras av förpackningen. Förpackningen har historiskt sett varit en relativ 

försummad del av det strategiska marknadsföringsarbetet, något som på senare tid har 

börjat ändra på sig. 

 

5.1.2 Positionering 

Strategisk positionering kan beskrivas som företagets ansträngningar för att göra 

någonting annorlunda och därmed uppnå en konkurrensfördel på marknaden (Uggla 
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2006: 24). Varumärket måste argumentera för varför konsumenterna ska köpa just 

deras produkter eller tjänster, samt ha en plan för hur detta ska gå till. 

Positioneringstrategin är därmed en av grundpelarna i ett varumärkes strategiska 

identitetsutveckling (Mårtenson, 2009: 89). 

En identitet måste föregås av ett försäljningsargument som beskriver hur varumärket 

och dess produkter ska upplevas. I studien kommer vi att använda oss utav tre 

varumärken som alla bär på en egen positioneringsstrategi, där den huvudsakliga 

uppgiften är att nå den tänkta målgruppen. Men en utförlig strategisk positionering ska 

inte bara fungera som en målgruppssökare, då positioneringen har också en stor 

möjlighet att användas som en identitetsbyggande faktor där konsumenter kan komma 

att associera positioneringsstrategin med varumärket och på så sätt utveckla en stark 

varumärkeskännedom (Uggla, 2006: 39).   

Det finns ett antal teoretiska bakgrunder inom positioneringsstrategi, vi har valt att utgå 

från Michael Porters modell som grundar sig i tre huvudsakliga 

konkurrensstrategier (Porter 1996: 62-64). Dessa kategorier av strategisk positionering 

har ett starkt samband till hur man senare arbetar med kommunikationen kring 

varumärket. 

 Kostnadsledarskap 

Genom att ha låga kostnader för produktion och distribution har man möjlighet 

att skaffa sig värdefulla skalfördelar på marknaden. Ett företag som lyckas att 

hålla en stark kostnadskontroll kommer också att kunna hålla ner sina priser. 

Den övergripande strategin blir därmed att man bygger på en värdestrategi där 

man komprimerar så mycket kundvärde som möjligt till lägsta möjliga pris. 

Exempel på företag som har positionerat sig helt eller delvis inom denna 

kategori är H&M, PrisXtra och RyanAir. 

 Differentiering 

Differentiering är den positionering där man erbjuder kunden det “lilla extra” 

men till ett betydligt högre pris. Här riktar man ofta in sig på formgivning, 

innovation eller avancerad design. Man väljer att vara strategiskt inriktad på en 

mindre grupp och man strävar inte efter att nå en så bred massa som möjligt. 

Exempel på varumärken som använder denna typ av positioneringsstrategi är 

Bang Olufsen, ett elektronikföretag som kombinerar innovativ teknik med tidlös 

design. 
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 Fokusering 

Fokuseringsstrategin bygger på att rikta in sig på ett speciellt fält, eller att nischa 

sig mot ett enda segment. I många fall är kunden inte priskänslig och man formar 

hela sin identitet efter kunden. Men fokusering kan även kombineras med ett 

kostnadsledarskap, där företaget kan “uppfinna” ett segment för att sedan 

fokusera att sälja så mycket som möjligt inom just det segmentet. Ett exempel är 

att rikta in sig till “folk i farten”, konsumenter som helt enkelt inte har tid att 

analysera pris eller differentiering. 

Förutom de grundläggande positioneringsstrategierna finns det en annan, enkel modell, 

som genomsyrar hela positioneringsstrategin: generell värdepositionering. Modellen 

grundar sig ett nationalekonomiskt perspektiv där frågan är vad som ger optimalt värde 

för pengarna (Uggla 2006: 118). Det finns huvudsakligen fyra attraktiva positioneringar 

att eftersträva; mer för mer, mer för samma, samma för mindre och mindre för mycket 

mindre. I och med detta så är det viktigt för varumärket att vara uppriktig mot kunden 

och kommunicera den värdepositioneringen man tillhör, och att konsumenten direkt får 

veta vilka förväntningar han eller hon kan ha på tjänsten eller produkten. 

Det är inte bara identitetsbyggande strategier som kan unnas av en lyckad positionering. 

Philip Kotler menar att positionering också erbjuder en stadga åt organisationens 

marknadsföringsmix och verkar inom det strategiska arbetet inom 

marknadskommunikation (Uggla 2006: 127). 

 

5.1.3 Marknadsföringsmixen 

Inom marknadsföring brukar vi prata om marknadsmixen som en av de dominerande 

idéerna inom ämnet (Kotler, 2008: 49). Marknadsmixen delar in de övergripande 

marknadsföringsåtgärderna i fyra delar som har myntat termen “de fyra P:na”. Dessa är 

produkt, pris, promotion och plats. Varje kategori innehåller flera underkategorier som 

kan användas som guidelinjer för hur en fullvärdig och genomgående 

markandsföringsplan ska se ut. 

Inom kategorin “produkt” finner vi förpackning, något som ur marknadsförarens 

perspektiv inte har försummats. Men trots att Kotler och andra pionjärer inom 

marknadsföring förespråkar förpackningens roll för hela marknadsföringskedjan har 
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förpackningen (eller package på engelska) inte fått en plats som det femte P:et i 

marknadsmixen. 

 

5.1.4  Point of Purchase 

Point of purchase är ett uttryck som avser det ögonblick där kunden tar sitt köpbeslut. 

Point of purchase-tillfället är den sista chansen för varumärken att påverka 

konsumentens val. Enligt svenska rapporter kan så mycket som 80 procent av valet av 

varumärke påverkas i butiken (Nordfält, 2007: 25) och det är därmed lätt att förstå hur 

effektiv marknadsföring i point of purchase-tillfället kan vara. För att förstå vikten av 

marknadsföring i point of purchase-ögonblicket är det viktigt att ha en grundläggande 

förståelse av människans minnesstrukturer och hur olika budskap hanteras av olika 

minnen. 

Som vi kommer att gå in på mer på djupet senare i teorikapitlet så har människan dels 

ett långtidsminne och dels ett korttidsminne och enbart en mycket liten del av alla de 

sinnesintryck vi tar in varje dag stannar i minnet över huvud taget. En persons 

korttidsminne kan bara hantera en mycket begränsad mängd information åt gången, vi 

kan ungefär hålla tre till fyra meningsfulla enheter information tillgängliga i 

medvetandet samtidigt (Ekström, 2010: 258). Vår hjärna har dock en god kapacitet att 

omedvetet hantera och filtrera information. I butiken filtrerar hjärnan automatiskt bort 

varumärken som vi inte är intresserad av eller inte känner igen, eller som inte utmärker 

sig på något sätt. 

För att i det kritiska point of purchase-tillfället kunna påverka konsumentens beslut 

använder man sig av butiksexponering i form av exempelvis displaymaterial och 

affischer (Kotler, 2008: 804). Det gäller att få varumärket att verka intressant nog för 

konsumenten att upptäcka det och minnas det länge nog för att ett köp ska genomföras. 

Butiksexponeringen vid point of purchase syftar dock inte enbart till att väcka 

uppmärksamhet, utan även som en slags aktivering av vårt minne. Våra hjärnor fungerar 

så att de kategoriserar minnet i olika subkategorier. Vissa av dessa subkategorier kan vi 

dras oss till minnes spontant, men vissa andra behöver en sorts aktivering (Nordfält, 

2007: 23). För att kunna tänka på en produkt måste vi först alltså komma att tänka på 

dess subkategori och detta kan aktiveringen hjälpa oss med. Det räcker inte med att en 

produkt finns i hyllan om den inte spontant dyker upp i konsumentens medvetande, och 
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för att den ska kunna göra det så måste konsumenten först tänka på den subkategori 

produkten ligger under.   

 

5.2 Konsumentbeteende 

Konsumentbeteende handlar om när, hur, varför och var konsumenter köper en 

produkt, eller varför dem inte gör det. Det är ett område som drar inspiration från 

många olika områden, till exempel psykologi, marknadsföring, sociologi och ekonomi i 

ett försök att förstå konsumentens beslutsprocess, såväl individuellt som i grupp, när 

det gäller ett potentiellt inköp. Traditionellt så har området fokuserat mycket på 

beteenden som inhandlande och konsumtion av varor, men med tiden har fokusen 

breddats och inkluderar nu även faktorer som leder till, och följer ett köp (Ekström, 

2010: 32). 

 

5.2.1 Perception och uppmärksamhet 

Perception är ett psykologiskt begrepp för de processer som automatiskt väljer ut, 

organiserar och tolkar sinnesintryck på ett sätt så att informationen får mening. 

Förvandlingen av sinnesintryck till information består av en mängd mestadels 

omedvetna processer. En del processer arbetar nedifrån-upp genom att sortera ut 

mönster i de sinnesintryck våra sinnen levererar, medan vissa processer arbetar 

uppifrån-ned för att passa in inkommande information i mönster vi redan känner till. 

Alla dessa processer är nödvändiga för att vi till exempel ska kunna känna igen ansikten 

eller orientera oss i vår omgivning. 

En konsekvens av att vissa processer arbetar med att passa in information i redan 

existerande mönster är att detta kan leda till en direkt affekt. Om vi stöter på ett 

stimulus som vi redan har negativa eller positiva erfarenheter av så kommer den 

kognitiva representationen stimulit har i våra perceptuella processer också att aktivera 

de uppfattningar som hänger ihop med stimulit. Perception och affekt är starkt länkade 

till varandra redan på det undermedvetna stadiet av informationsprocesseringen. De 

undermedvetna uppskattningarna, eller “magkänslan”, som detta resulterar i hjälper oss 

att snabbt och automatiskt hantera den stora mängd stimuli vi ofta stöter på. Om vi till 
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exempel ser en produkt på butikshyllan som vi känner igen, vet vi förmodligen 

omedelbart också om vi gillar den eller inte. (Ekström, 2010: 237) 

De perceptuella processerna som beskrivits ovan är automatiska och arbetar snabbt, 

parallellt med varandra och ofta utan att vi är medvetna om det. Vägen till vår 

medvetenhet går genom uppmärksamheten. Uppmärksamhet kan beskrivas som en 

spotlight som belyser högt prioriterad perceptuell information och gör oss medveten om 

den (Ekström, 2010: 238). Även här finns ett antal processer som arbetar uppifrån-ned 

och nedifrån-upp. Uppifrån-ned-processer av uppmärksamhet drivs av vilken uppgift vi 

för tillfället har och vilka mål vi vill uppnå. När vi arbetar med en uppgift, eller har ett 

tydligt mål så undertrycks uppmärksamheten från irrelevanta stimuli. Nedifrån-upp-

processer handlar om stimulits saliens. Saliensen av ett stimuli är i vilken grad det står 

ut från sin omgivning och det mest salienta stimuliut är det som får vår uppmärksamhet. 

När inga uppifrån-ned-processer pågår så kommer uppmärksamheten först riktas mot 

det stimuli med högst saliens, sedan det med näst högst och så vidare. Det finns dock 

vissa stimuli som systematiskt erhåller högre prioritet än andra, till exempel sociala 

stimuli som en persons ögon, oväntade och förvånande stimuli samt stimuli med hög 

personlig involvering som favoritvarumärken (Ekström, 2010: 238). 

 

5.2.2 Lärande 

Lärande handlar om utvecklingen, eller förändringen av mentala representationer, eller 

av beteenden som grundas på erfarenhet. Lärande ses ofta som en medveten handling, 

till exempel att lyssna på någon som talar eller att läsa en bok. Men lärande händer även 

när vi inte försöker. En stor del av det lärande som formar människors uppfattningar 

och lär människor vad som uppfattas som normalt och inte, pågår utan att vi är direkt 

medvetna om det eller reflekterar över det. 

Tre kända inlärningsmetoder är klassisk betingning, operant betingning och 

observationsinlärning och alla tre har ett applikationsvärde inom kommunikationen 

mot konsumenten, men i olika situationer. 

Klassisk betingning innehåller fyra element, obetingat stimulus och obetingad respons 

samt betingat stimulus och betingad respons. Först finns det ett obetingat stimulus som 

väcker en obetingad respons. När ett tidigare neutralt stimulus upprepade gånger 

förekommer tillsammans med det obetingade stimulit så blir det neutrala stimulit ett 
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betingat stimuli som väcker den betingade responsen utan att det obetingade stimulit 

förekommer. Den ryska psykologen Ivan Pavlov var den förste att demonstrera teorin. 

Han sprutade köttextrakt (obetingat stimuli) i en hunds mun och hunden började då 

producera saliv (obetingad respons) som en naturlig reaktion. Sedan ringde Pavlov i en 

klocka (neutralt stimuli) varje gång han gav hunden köttextrakt. När hunden sedan 

enbart hörde klockan (som då blivit ett betingat stimuli) började den producera saliv 

(betingad respons) trots att den inte gavs något köttextrakt.  På ungefär samma sätt kan 

klassisk betingning användas inom varumärkesassociationer. Genom att exponera 

varumärket på rätt sätt, i rätt miljöer och sammanhang så kan man skapa associationer 

till varumärket (Ekström, 2010: 251). 

Den andra metoden, operant betingning handlar om att individen lär sig att utföra 

beteende som har positiva konsekvenser och att undvika beteende som har negativa 

konsekvenser. Genom förstärkning ökar man sannolikheten att beteendet kommer att 

upprepas och genom bestraffning minskar man sannolikheten att beteendet kommer att 

upprepas. Ett exempel på operant betingning, som är väldigt populärt i 

dagligvaruhandeln är så kallade stegar. Stegar är när butiker belönar konsumenterna för 

att under en begränsad tid handla i butiken. Exempelvis att en person som handlar för 

1000 kr under en tre veckors-period får ett presentkort i butiken på 50 kr och en person 

som handlar för 1500 kr får ett presentkort på 75 kr. När kampanjen med stegen tar slut 

så fortsätter konsumenten ofta att handla mer än tidigare i butiken (Ekström 2010: 

254). Man har med hjälp av förstärkning format och lärt in ett nytt beteende hos 

konsumenten. 

Den sista inlärningsmetoden, observationsinlärning handlar om att vi inte bara lär oss 

genom våra egna upplevelser utan även av att observera andra (Ekström, 2010: 256). 

Genom att observera människor runtomkring oss kan vi till exempel lära oss sociala 

värden och beteenden eller fördomar och rädslor. Genom att observera andras beteende 

och vilka konsekvenser deras beteende får kan vi lära oss snabbare och mer effektivt än 

om vi skulle prova allting själva. En av de vanligare användningarna av 

observationsinlärning inom marknadsföring är när företag sponsrar filmer för att 

skådespelarna i filmen ska ses användas ett speciellt varumärke (så kallad 

“smygreklam”) för att lära konsumenter att göra detsamma.     
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5.2.3 Minne 

Att förstå hur minnet fungerar är i ett konsumentbeteende-perspektiv lika viktigt som 

att förstå hur inlärning fungerar, då minnet är en integral del av inlärningsprocessen. 

Minnet kan sägas bestå av tre delar, ett sensoriskt register, korttidsminnet och 

långtidsminnet. 

Informationen människor tar in från omvärlden är enorm och tas in genom 

sinnesorganen. Ögat håller till exempel kvar varje bild det ser endast i en bråkdel av en 

sekund. Under den tiden processas bilden av hjärnan och synsinnet. Ögats sensoriska 

register håller kvar bilden med alla dess detaljer en mycket kort stund. Bilden ersätts 

sedan med de nya bilder ögat ser och försvinner om den inte överförs till 

korttidsminnet. Man räknar med att varje sinnesorgan har ett sensoriskt register 

(Ekström, 2010: 257). 

Informationen hålls i det sensoriska registret enbart länge nog för att avgöra om 

informationen är intressant eller avvikande på något sätt och behöver undersökas 

ytterligare. Bedöms informationen intressant flyttas den till korttidsminnet. 

Korttidsminnet är också det mycket begränsat. För att hantera det begränsade 

utrymmet i korttidsminnet så kombineras små bitar information till större delar, i en 

process som kallas “chunking” (Ekström, 2010: 258). Ett exempel på chunking är en 

person som ska komma ihåg ett telefonnummer och buntar ihop siffrorna i större 

enheter (eller “chunks”), det vill säga femtiotre istället för fem och tre. Man har tidigare 

ansett att korttidsminnet är kapabelt av att hålla 6-9 chunks av information samtidigt, 

men senare forskning tyder på att 3-4 chunks är det optimala för effektiv hämtning av 

informationen (Ekström, 2010: 258). 

Långtidsminnet är den plats där vi spar minnen en längre tid. Långtidsminnet anses ofta 

bestå av tre olika typer av minnen: episodiskt, semantiskt och procedurellt (Ekström, 

2010: 258). Episodiskt och semantiskt minne är medvetna minnen som man kan erinra 

sig, medan det procedurella minnet innehåller saker som vi kan, så som att cykla eller 

skriva och som vi kan utföra nästan automatiskt utan att behöva tänka på det. Det 

episodiska minnet är minnen av tidigare händelser, så som om när, var och hur 

någonting hände. Vad vi gjorde igår är, eller vad föreläsaren sa på förra veckans 

föreläsning är till exempel i det episodiska minnet. Många episodiska minnen rör 

situationer som är viktiga för en person av någon anledning och därmed är motivationen 

att behålla dessa minnen stark. Det semantiska minnet innehåller fakta vi har lärt oss 
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(som att Stockholm är Sveriges huvudstad) men också olika associationer och 

uppfattningar vi har skapat oss (som att noveller är mer lättlästa än facklitteratur) 

(Ekström, 2010: 259). 

 

5.3 Förpackningsdesign 

När det gäller lågengagemangsprodukter spelar produktens förpackning en stor roll i 

hur varumärket uppfattas (Klimchuk & Krasovec 2006: 21). Vissa forskare anser till och 

med att förpackningen kan vara en produkts viktigaste kommunikationskanal eftersom 

att den bland annat når nästan alla köpare och även är med vid det avgörande 

ögonblicket då beslutet för ett köp tas (Klimchuk & Krasovec 2006: 102). Denna tanke är 

inte helt förvånande då nio av tio konsumenter köper produkter på impuls och 

oplanerade inköp av livsmedel kan stå för upp till 51 procent av livsmedelsinköpen 

(Klimchuk & Krasovec 2006: 102). 

 

5.3.1 Förpackningen som media 

Förpackningar har en mängd andra funktioner än att bara skydda produkten. Den ska 

även fungera som en slags budbärare av varumärket och produktens personlighet 

(Meyers & Gerstman, 2005: 42). Därför har det blivit vanligt att behandla förpackningen 

som vilket medium som helst. Med tanke på livsmedelsförpackningens allt viktigare 

plats i det offentliga och kommersiella rummet kan den till och med ses som ett 

massmedium (Torell, Qvarsell & Lee, 2010: 13). Förpackningar har dessutom blivit allt 

mer vanliga i våra hem, vilket innebär att det finns stora möjligheter att effektivt 

kommunicera dess värden genom att förpackningen ofta förekommer i vardagliga 

situationer. 

Precis som en säljare kan förpackningsdesign övertyga konsumenten att välja 

varumärke A framför varumärke B. (Meyers & Gerstman, 2005: 42). Allt är förpackat 

idag och även om det är produkten vi vill åt är förpackningen det verktyg som utvecklar 

produkten till en komplett, varumärkesbaserad personlighet. Förpackningen används 

också för att göra anspråk på en speciell image. Det kan vara skillnader i färger, form 

eller typsnitt som ska förmedla känslor som till exempel manligt eller kvinnligt. Att 
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placera samma produkt i olika förpackningar kan vara ett intressant experiment, inte 

bara hur man uppfattar förpackningen, utan även hur man uppfattar produkten. 

 

5.3.2 PDP 

Vilken form en förpackning än må ha, vare sig det är en kartong, en flaska eller en 

konservburk så finns alltid en yta reserverad för att uttrycka varumärkesidentiteten och 

den primära kommunikationen. Denna yta brukar kallas PDP (Principal (eller Primary) 

Display Panel) och är helt enkelt vad man i vanliga termer kan kalla förpackningens 

framsida. En förpacknings PDP är en väldigt viktig del för att förpackningsdesignen ska 

fungera och lyckas sälja i de alltmer fullpackade varuhyllorna (Klimchuck & Krasovec, 

2006: 82). De element som brukar anses vara nödvändiga på en förpacknings PDP är till 

exempel varumärkets logotyp, namn och produktens namn, men även saker såsom 

innehållsvikt (Klimchuck & Krasovec, 2006: 84). Vi har tidigare talat om hur viktigt 

ögonblicket då en konsument väljer att köpa en produkt är (point of purchase) och 

förpackningens PDP kan spela en stor roll i att få konsumenten att välja ett varumärke 

framför ett annat. Då en förpacknings PDP är den yta som är tänkt att exponeras i 

varuhyllan så kan PDP även anses vara en förpacknings viktigaste annonsplats. 

 

5.3.3 Bildens roll i förpackningsdesign 

Fotografier eller illustrationer bidrar med en rad funktioner inom förpackningsdesign. 

Framför allt är de hjälpmedel för konsumenten att enkelt kunna identifiera 

förpackningens innehåll, men bilden är också ett viktigt element för vilka värderingar 

som produkten ska representera (Meyers & Lublimer 1998: 18). 

Förutom att identifiera förpacknings innehåll kan bilden hjälpa användaren att förstå 

produktens användningsområden men också skapa emotionella budskap om hur 

produkten kan upplevas. Men bilden kan också vara formell och kännas äkta genom att 

rakt av visa det som förpackningen innehåller. I många fall är också bilder, symboler och 

ikoner också enklare att förstå för konsumenten, och går ofta runt konsumentens 

rationella uppfattning kring produkten (Meyers & Lublimer 1998: 214). Bilden fungerar 

i många fall därmed som en slags sanningssägare. 
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Det finns ingen tidigare forskning som har kategoriserat bilder på förpackningar, 

däremot finns det många teorier kring vad bilder förmedlar för budskap och hur vi 

människor upplever dessa. En typ av kategorisering av bilder är att dela in de i 

informativa bilder och transformativa (budskapsförmedlande) bilder. Informativa bilder 

visar produkten utan några egentliga budskap, men uppfattas ofta som funktionellt och 

ärligt. Transformativa bilder låter betraktaren få ta del av de värderingar som 

varumärket och produkten vill anta (Bergström, 2009: 159). 

För matvaror är bilden ett vanligt element på förpackningen och det är en välbeprövad 

metod för att marknadsföra en produkt (Meyers & Lublimer 1998: 18). Ofta är det en 

bild på hur maten ser ut men ibland även hur den upplevs. Det är kanske på grund av 

bilden som en stor del av inköpen på en matvaruaffär är så kallade spontanköp, då 

bilden ska försöka fånga vår uppmärksamhet och få det att vattnas i munnen på oss. 

Att avbilda mat på förpackningar är något som ställer stora krav på bildproduktionen 

och trycktekniken för att få produktfotot att se så inbjudande ut som möjligt (Meyers & 

Lublimer 1998: 18). Genom att trycktekniken har blivit mer lättillgänglig har det blivit 

enklare att designa förpackningar där bilden ska spela största rollen, men detta är något 

som också har kommit att komplicera det för både konsumenterna och företagen. Bilden 

kan ibland lova för mycket, vilket bidrar till att konsumenterna inte kommer att vara 

lojala särskilt länge, vare sig till produkten eller till varumärket. (Meyers & Lublimer 

1998: 18). 

 

5.3.4 Förpackningens färganvändning 

Färg spelar en viktig roll inom förpackningsdesignen och ses i många avseenden som det 

element som har störst möjlighet att påverka konsumentens perception (Meyers & 

Gerstman, 2005: 49). Det finns många teoretiska knytpunkter till färger, från djupa 

psykologiska teorier till biologiska och hur vi genom evolutionen har blivit påverkade av 

naturens färger. Färglära har dessutom ett stort antal kulturellt betingade förgreningar, 

där färger upplevs olika beroende på vilken kulturell tillhörighet man har. 

Färgen utmärker en produkts personlighet, drar uppmärksamhet till dess attribut och 

hjälper förpackningen att differentiera sig mot andra förpackningar i en fullpackad 

varuhylla. Därför har färgen också en stor inverkan på en förpacknings synlighet. Vilken 
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färg som är bäst för en förpacknings synlighet handlar till största del om färgkontrast 

mot andra förpackningar i hyllan.  

Färger kan fungera som klassificering av produktsegment och prissegment, men även 

spela en viktig roll i ett varumärkesbyggande perspektiv (Meyers & Gerstman, 2005: 

49). Effektiv och konsekvent användning av en speciell färg i ett speciellt sammanhang 

kan skapa snabba och direkta associationer till ett varumärke. 

 

5.3.5 Förpackningens form 

Att skapa en unik förpackningslösning är ett kostsamt ingrepp inom 

förpackningsutveckling. Genom att använda sig utav unika förpackningslösningar 

förlorar man de ekonomiska fördelar som en standardisering innebär (Meyers & 

Lublimer 1998: 6). Förpackningens form är en visuell faktor som ofta inte tas med i 

arbetet för en ny förpackning (Meyers, H. Gerstman, R. 2005: 96). Man kan se det som 

det visuella element som det läggs ner minst energi på idag. Ändå är förpackningens 

form en viktig del i hur vi kommer ihåg förpackningar.  

Det är viktigt att i marknadsföring visa produktens förpackning för att konsumenter 

enkelt ska hitta det de söker i butiken (Meyers, H. Gerstman, R. 2005: 96) därmed blir 

förpackningens form något som konsumenten lätt kan lägga märke till i varuhyllan. 

Förpacknings form har också den största möjligheten att differentiera sig från 

konkurrenter och att hitta lösningar för att utnyttja förpacknings PDP som tryckyta 

(Meyers, H. Gerstman, R. 2005: 103). Med både en differentiering och större 

kommunikativ kraft kan ett varumärke vinna på att se över sin förpackningsform. 

 

5.3.6 Typografi 

Typografi är läran om bokstavsformerna, deras användning och arrangemang. Sedan 

årtusenden har bokstäverna förmedlat känslor, varningar och förhoppningar 

paketerade i budskap från sändare till mottagare. När man som formgivare ska 

typografera text är det viktigt att först finna textens struktur och logik, man måste förstå 

i vilken ordning textens information bör förmedlas. Bland det viktigaste när det gäller 

typografi kan sägas vara att uppnå kongenialitet (Bergström, 2009: 130). Helheten av en 

text och det typografiska arrangemanget förmedlar tillsammans ytterligare ett budskap 
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och gör därmed helheten till något större än de enskilda delarna (Bergström, 2009: 

140). 

Kongenialitet handlar om att typografin ska stå i samklang med dels den övriga 

formgivningen men också med textens budskap. Det handlar även om att sätta sig in i 

läsarens situation. Vilken erfarenhet har läsaren, i vilken situation sker läsningen och 

vilka värderingar har läsaren? Det är alltså viktigt för att uppnå kongenialitet att 

typografin speglar texten samt det övriga materialet. 

Kongenialitet är dock inte det enda som är viktigt för typografin att uppnå. Läsbarheten 

är självklart också den väldigt viktig. Det är därför viktigt för formgivaren att i 

typograferingen ser till att texten enkelt går att läsa. Människor läser inte bokstäver, 

utan ordbilder. Vår hjärna sätter ihop enskilda bokstäver till bilder av ord, där 

bokstäverna blir detaljer i ett mönster (Bergström, 2009: 132). När vi läser så rör sig 

våra ögon i vad som kallas saccadiska rörelser över texten i till exempel en bok. Detta 

betyder att ögonen stannar till vid jämna mellanrum och fixerar på ett visst ord, och 

läser samtidigt ytterligare några ord runt det fixerade ordet. Vi fixerar därmed inte på 

varje bokstav, eller ens på varje ord. Finner läsaren ett främmande ord i texten hoppar 

ögonen över ordet och låter hjärnan skapa en förståelse för ordet utifrån textens 

sammanhang. För att uppnå en så god läsbarhet som möjligt är det därför viktigt för 

formgivaren att göra det lätt för ögonen att flytta sig över textraderna, och detta är vad 

god typografering av en text resulterar i. 
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6. Metod 

 

6.1 Sammanfattning av forskningsdesign 

Vår fråga om hur konsumentens prisbild hänger ihop med produktens förpackning ger 

oss en stark ingång till en beskrivande studie, som ska svara på frågan om hur 

sambandet ser ut snarare än att förklara varför vi reagerar på olika element. Vi har valt 

att noggrant skapa en begreppsapparat samt ett återföljande empirisk 

klassifikationsschema, något som ger studien betydelse trots sitt utelämnande av 

förklaring (Esaiasson et al., 2009: 37). 

 

6.2 Intervju 

 

För att få förförståelse för hur branschen fungerar har vi intervjuat Julia Hedlund, som 

jobbar som förpackningsutvecklare på ICA. Hon har ett ansvarsområde kring ICA:s egna 

märkesvaror och vi gör intervjun 13:e december 12:30. Vår agenda är att ta reda på hur 

man resonerar kring sina förpackningar, vilka egenskaper de bör ha och hur utbudet av 

ICA:s egna märkesvaror ser ut. Men kärnfrågan i intervjun blir att få svar på hur man går 

till väga för att ta fram förpackningarna åt de olika segmenten samt vilket tänk man på 

ICA har när det gäller kommunikationen av pris på förpackningarna. 

 

ICA:s egna varor omsätter 18 procent av den totala försäljningen inom ICA. Det är viktigt 

att förklara att ICA inte äger butikerna själva utan det gör de lokala återförsäljarna. Detta 

betyder att det ofta finns skillnader i vilka varor som butiken tar in och vilka märken 

som finns representerade. Egna märkesvaror är ett ständigt växande segment i hela 

Europa säger Julia. Hon menar även att Sverige kanske till och med ligger i framkant i 

detta.  

 

Julia berättar om förpackningarnas huvudsakliga egenskaper och vad som förväntas av 

dem. Då ICA är ett stort företag med en stor omsättning så är logistik och hantering av 

förpackningarna extra viktigt. Detta är av flera orsaker, bland annat av miljömässiga skäl 

och att minimera skadeverkan på den personal som jobbar inom logistiken. För 

konsumenterna tar Julia upp hantering (öppning och förslutning), tydlig 

återvinningssymbol och att ICA finns med som avsändare.  
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Den konsumentorienterande förpackningsdesignen bygger i första hand inte på pris, 

utan att man som sub-brand ska kunna differentiera sig väl och göra det lätt för 

konsumenten att hitta i affären. Dessutom är det viktigt att förpackningen motsvarar de 

förväntningar konsumenten har på produkten, så att han eller hon inte blir besviken. 

 

Att förmedla pris kommer inte först i förpackningsdesignen, det är snarare smak och 

kvalitet som för ICA är viktigast att kommunicera. Men trots detta så har man genom 

flera enheter inom ICA använt sig av efterforskningar för att ta fram grafiskt material. 

Det finns därmed ramar som olika prisklasser bör hålla sig inom. Julia tar dels upp 

exempel på hur man tittat på prisskyltar, där man genom undersökningar fått resultat 

av att gult och rött är de färger som kan användas för att visa på ett nedsatt pris. Grönt 

var en färg som inte alls fungerade på samma sätt.  

 

Trender är något som ICA också tar hänsyn till när det kommer att designa sina 

förpackningar. ICA Selection har ändrat utseende genom att följa de trender som har 

kommit när det gäller ett lite lyxigare utbud. Den svarta designen med silverdetaljer har 

gått till att bli vit med ett mer ärligt och nedtonat uttryck. Man tittar till exempel mycket 

på trender i andra försäljningsområden som inredning och mode, säger Julia. 

 

Det viktigaste för förpackningar är att konsumenten ska kunna hitta rätt. Om någon har 

för avsikt att köpa en billig juice, ska han eller hon direkt kunna hitta ICA Basic. Är någon 

ute efter en lite finare produkt, så ska ICA Selection finnas tillgänglig och lättfunnen. 

 

6.3 Sammanställning av begreppsapparat 

Vi har valt en begreppsapparat som vi anser dels vara lämplig för studiens syfte men 

också för att göra studien tillgänglig för replikering med en annan 

begreppsapparat.  Därmed har vi också försökt att hålla en så ren struktur som möjligt i 

vilka begrepp vi har använt för att dessa ska kunna användas även till andra ändamål än 

just den här studien (Esaiasson et al., 2009: 37). 

 

Begreppsschemat kommer att ligga nära tidigare studier inom förpackningsdesign och 

även visuell perception. Begreppsdefinition är viktig för vår beskrivande 

experimentstudie och vi har tagit hänsyn till att studien kan falla på just 

begreppsvaliditeten (Esaiasson et al., 2009: 64). Begreppsapparaten har därför 
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resonerats fram och vi har tittat på tidigare studier inom området där vi har kommit 

fram till den mest överensstämmande teoretiska begreppen för de operationella 

indikatorerna. 

 

Den övergripande målsättningen är därmed att skapa en operationalisering 

(experimentenheter) som söker så god grund i våra teoretiska begrepp (inom 

förpackningsdesign) som möjligt. 

 

6.4 Experiment 

Då undersökningens uppgift är att söka efter meningsfulla samband har vi använt oss av 

ordinalskalor (Esaiasson et al., 2009: 80). Per definition blir detta vilka konsekvenser 

varje förändring på orsaksvariabeln (förpackningen) har för effekter på effektvariabeln 

(prisuppfattningen hos konsumenten).  

Experimentförpackningarna använde sig av de visuella element som fanns på ICA:s tre 

olika juiceförpackningar. För att kunna registrera en skillnad åt både hållen utgick vi 

från ICA:s medelprissatta juice. Enbart ett grafiskt element manipulerades på varje 

förpackning, för att vi skulle kunna vara säkra på att det var det utvalda grafiska 

elementet som påverkade respondentens eventuella attitydförändring. De grafiska 

element som manipulerades var: 

 

 Form 

 Bild/illustration 

 Typsnitt 

 

Det finns även ett fjärde huvudsakligt element i förpackningsdesign, nämligen färgen. Vi 

har i denna studie valt att inte undersöka färgens påverkan, då färg i vårt valda 

produktsegment används för att kommunicera smak. Då färg har en sådan stark 

smakkoppling i vårt valda segment valde vi att inte inkludera elementet av rädsla att det 

skulle resultera i otydliga resultat. 

 

Bilder på experimentförpackningarna visades sedan för respondenterna i en digital 
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enkätundersökning. Respondenterna fick se en bild i taget för att sedan svara på hur de 

uppfattade produkten pris. Syftet med metoden var att visa oss hur och i vilken grad 

som olika grafiska element påverkade prisuppfattningen av produkten.   

 

Vi frågade även hur ofta respondenterna handlar någon produkt som ingår i 

produktsegmentet. Denna fråga ställdes för att undersöka om konsumenter som ofta 

köpte produkter inom produktsegmentet (frukostjuice) hade lättare för att känna igen 

priset baserat på förpackningsdesignen än konsumenter som aldrig eller sällan 

handlade från vårt valda segment. 

 

6.4.1 Digital enkätundersökning 

Vi har i undersökningen valt att använda oss av en frågeundersökning som utförts under 

tre dagar med hjälp av en dator på en galleria i Sundsvall. Formen på 

frågeundersökningen är en respondentundersökning. I en respondentundersökning är 

det svarspersonerna själva och deras egna tankar och uppfattningar som är 

studieobjekten. Det är i en respondentundersökning viktigt att se till så att man ställer 

samma fråga till alla deltagare (Esaiasson et al., 2009: 258) och vårt fasta frågeformulär 

garanterar oss att samma frågor har ställts till alla deltagare, samt att alla deltagare tagit 

del av alla frågor.   

 

Enkäten har gått till på så sätt att respondenterna har fått se bilder på ett antal 

förpackningar. En av förpackningarna var en originalförpackning och resten var våra 

manipulerade förpackningar. Respondenterna fick inte veta vilken förpackning som var 

original och vilka som var manipulerade. Förpackningarna har visats en i taget, och för 

varje förpackning har respondenten fått svara på i vilken prisnivå de tror produkten 

ligger. Respondenten har fått välja prisnivån på en skala 0-10 där 0 är “Mycket billig” 

och 10 är “Mycket dyr”. Inget “Vet ej”-alternativ har funnits tillgängligt då det inte finns 

några svar som är rätt eller fel, utan vi är enbart ute efter respondentens personliga och 

spontana uppfattning. Därmed utesluter vi också möjligheten för respondenten att svara 

“vet ej” för att slippa svara på frågan, vilket annars kan vara ett problem i 

respondentundersökningar där “vet ej”-alternativ inkluderas (Esaiasson et al., 2009: 

278). I frågan om hur ofta respondenten handlar frukostjuice har vi varit noga med att 

undvika vaga ord såsom “sällan” och “ofta” då sådana vaga ord inverkar negativt på hur 

begripliga frågorna är (Esaiasson et al., 2009: 275). 
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6.4.3 Plats och utrustning 

Undersökningen tog plats i IN-Gallerian i Sundsvall under tre tillfällen: 14 december, 15 

december och 16 december. IN-Gallerian är en galleria lokaliserad centralt i Sundsvall 

med en mängd olika butiker, bland annat en livsmedelsbutik. Till testet användes en 

Lenovo Thinkpad Edge-laptop med extern datormus.  

6.4.4 Mjukvara 

Originalförpackningarna fotades i naturligt och neutralt ljus, sedan arbetade vi med 

Adobe Photoshop CS 5 för att manipulera framsidan på den valda förpackningen och 

ersätta de utvalda elementen med element från de två andra förpackningarna. Samtliga 

bilder som visades i undersökningen hade manipulerats, även “originalbilden” för att ta 

bort värdeord såsom “färskpressad” och “från koncentrat” som hade kunnat påverka 

respondentens prisuppfattning. Även varumärkets logotyp togs bort från 

”originalbilden”. 

6.4.4 Metodproblem 

Vi hade ursprungligen planerat att använda den enkätsmjukvara som tidigare använts 

vid vårt institut och som numera utvecklas i samarbete med de studenter som tidigare 

använde den. Slutligen kom vi dock fram till att den utvalda enkätsmjukvaran inte riktigt 

passade för vår undersökning på grund av de tekniska restriktioner den vid tillfället 

hade. Vi valde därför en annan liknande enkätsmjukvara som vi sedan anpassade till 

våra specifika behov. 

 

En viktig faktor vi har tagit hänsyn till är vilka eventuella frågor vi kommer att få under 

tiden respondenterna gör enkäten. För detta har vi fört protokoll på vilka frågor som har 

ställts för att visa på att alla frågor bemöts på samma sätt. Detta på grund av att vi vill 

minimera den eventuella påverkan från oss när respondenterna gör undersökningen. Vi 

har därför också jobbat mycket med att göra enkäten så pedagogisk och lättgenomförd 

som möjligt, med dels en muntlig förklaring och en förklarande grafik på skärmen innan 

enkäten påbörjades. 

 

Då vi under testet använde oss av en TFT-skärm kan färgåtergivningen av våra bilder ha 

blivit aningen förvrängd från respondent till respondent, beroende på respondentens 

betraktningsvinkel. Detta anser vi däremot inte har utgjort något större problem, då 
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färgen inte har varit en av våra testvariabler. Det kan däremot vara något att ha i åtanke 

i framtiden för liknande studier, speciellt om färg är ett av de element som studeras.  

 

6.7 Urval 

Slumpmässigt urval är, tillsammans med totalurvalet, generellt sett den överlägset bästa 

formen av urval när det handlar om generaliserbara resultat (Esaiasson et al., 2009: 

195). Ett slumpmässigt urval innebär per definition att alla analysenheter i populationen 

har en känd sannolikhet att komma med i urvalet samtidigt som urvalsfraktionen bör 

vara större än noll (Esaiasson et al., 2009: 200). För att ha möjligheten till att utföra ett 

slumpmässigt urval så är ett grundläggande krav att man tydligt kan definiera sin 

population och därefter upprätta en urvalsram (Esaiasson et al. 2009: 199). 

 

Vår studie handlar om livsmedel där vi har valt en produkt som är en förbrukningsvara 

och som inte har en tydligt starkt nischad målgrupp, vilket ger oss en mycket stor 

population. Alla svenska medborgare som handlar förbrukningsvaror i 

dagligvaruhandeln ingår vår population. Denna population så stor att vi inte har haft 

resurser nog att upprätta en tillförlitlig urvalsram över hela vår population. 

 

Då vi inte hade möjlighet genomföra ett totalurval eller ett äkta slumpmässigt urval så 

använde vi oss av en blandning mellan ett självselektionsurval och ett slumpmässigt 

urval. Vi har slumpmässigt frågat människor som rört sig In Gallerian i Sundsvall om 

dem kunnat tänka sig att göra vår undersökning. Ett självselektionsurval liknar på flera 

sätt ett första-bästa-urval med skillnaden att det är analysenheterna själva och inte 

forskaren som bestämmer vem som ska ingå i undersökningen (Esaiasson et al., 2009: 

215). Urvalet används till exempel för experimentella studier eller studier där besökare 

på en hemsida på internet ombeds ge sina åsikter och synpunkter på olika frågor 

(Esaiasson et al., 2009: 215).  

 

Vi är medvetna om att detta urval innebär att våra resultat är svåra att generalisera, 

men då studiens mål inte är att få fram generaliserbara resultat, utan enbart att 

undersöka våra specifikt utvalda förpackningar, anser vi inte att detta är något problem. 

Vidare så anser vi att vårt urval är ett rimligt urval med tanke på de tidsmässiga och 

ekonomiska resurser vi hade och de resultat vi var ute efter.  
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6.8 Validitet och reliabilitet 

Det finns alltid en viss risk med frågeundersökningar och det är att frågorna kan vara 

felaktigt eller olämpligt formulerade. Vi har gjort vårt yttersta för att få våra frågor 

korrekt formulerade dels så att vi faktiskt mäter det vi påstår att vi mäter med frågorna, 

men också så att frågorna är tydliga och inte missuppfattas av respondenten. 

 

Genom att vi använder oss av ett fast frågeformulär så garanteras det att alla 

respondenter får exakt samma frågor och i exakt samma ordning. Det fasta 

frågeformuläret är även till hjälp om studien i framtiden ska replikeras. Enligt Esaiasson 

et al. finns det egentligen bara ett sätt att stärka resultaten från en experimentell studie, 

och det är att replikera studien (2009: 379), därför är det viktigt att vår studie har goda 

möjligheter till att replikeras. Miljön som undersökningen utfördes i var en galleria som 

är som vilken galleria i Sverige som helst och erbjuder därmed också den till goda 

möjligheter för replikation. 

 

Då vi har funnits på plats när respondenterna har genomfört undersökningen har vi 

direkt kunnat svara på frågor eller förtydligat om respondenterna inte har förstått. Det 

finns där en risk att vi har påverkat våra respondenter. Därför har vi varit noga med att 

svara på samma sätt på de frågor vi fått. Vi har även kunnat försäkra oss om att inget 

“fusk” har begåtts och att personen som genomfört undersökningen uppgett rätt 

information om sig själv (ingen man har i undersökningen kunnat fylla i att han är en 

kvinna utan att vi märkt det, till exempel). Att forskaren inte har någon kontroll över 

vem som faktiskt svarar på enkäten kan annars vid enkätundersökningar vara ett 

problem, även fast det inte brukar ses som ett så allvarligt sådant (Esaiasson et al., 2009: 

265). 
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7. Empiri 

Här presenterar vi en sammanställning av våra observationer som gjorts genom vår 

respondentstudie. Vi har valt att grunda vår empiri i tidigare nämnda frågeställningar 

för att konstatera att vi analyserar rätt material för syftet. För ett utförligt 

klassifikationsschema på testvariablerna, se bilaga 1. 

 

7.1 Hur grafiska element påverkar prisuppfattningen 

(Q1 - Hur påverkar de olika visuella elementen på förpackningen konsumenternas prisuppfattning av 

produkten?) 

 

Vår första fråga söker svar på hur olika visuella element påverkar konsumentens 

uppfattning om priset. Här presenterar vi datan från studien angående elementens 

påverkan på respondenternas prisfattnings. För specifik data för varje enskilt element, 

se bilaga 2.  

I studien har vi presenterat ICAs medelprissatta produkts förpackning för 

respondenterna för att kunna få en referenspunkt. Genom att sedan manipulera denna 

referenspunkt med element som av ICA har använts på den dyra respektive den billiga 

produktens förpackning har vi kunnat urskilja vissa skillnader för hur varje element har 

påverkat respondentgruppens prisuppfattning av våra valda förpackningar. 

Respondenternas svar: 
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Typsnittets betydelse har i vår studie visats vara det element som påverkat 

konsumentens prisuppfattning minst. Det typsnitt som av ICA används på den billiga 

produktens förpackning upplevs billigare än typsnittet på den medelprissatta 

produktens förpackning, en skillnad på 4,79 procent. Det typsnittet som av ICA används 

på den dyra produktens förpackning har i vår studie visat sig ha absolut minst effekt på 

konsumentens upplevelse av pris, med endast en 0,8 procent skillnad från den 

medelprissatta produktens typsnitt. Den text som återfinns på ICA:s dyra produkts 

förpackning upplevs i vår studie med andra ord att ha något lägre pris än den 

medelprissatta produktens förpackning. 

Bilden hade en något större inverkan på konsumenternas prisuppfattning än typsnittet. 

Den bild som av ICA används på den billiga produktens förpackning visade sig vara den 

experimentförpackningen som gav näst mest skillnad mot medelförpackningen, med en 

skillnad på 17,37 procent. Bilden som ursprungligen sitter på den dyra produktens 

förpackning gav en lägre prisupplevelse än den bild som av ICA används på den 

medelprissatta produktens förpackning, en skillnad på 2,79 procent. 

Formen var det element som visade sig ha störst inverkan på respondentgruppens 

prisuppfattning i vår studie. Den effekt som formen hade var riktade åt båda hållen, den 

förpackningsform som av ICA används för den billiga produkten upplevs billigare och 

den förpackningen som av ICA används för den dyra produkten upplevdes som dyrare. 

Den billiga formen gav en skillnad på 38,52 procent jämförelsevis den medelprissatta 

produktens förpackningsform.  Den dyra formen gav en skillnad på 11,18 procent. 
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7.2 Skillnaden mellan hög- och lågfrekvensköpare 

(Q2 - Är konsumenter som oftare exponeras för produktsegmentet bättre på att avkoda den prisbild som den 

visuella förpackningsdesignen förmedlar?) 

 

Vi vill undersöka om konsumenter som ofta köper produkter i vårt valda sortiment har 

större benägenhet att korrekt uppfatta den prispositionering som förpackningen är 

tänkt att signalera. Även i denna fråga har vi använt svaren från 

respondentundersökningen med den medelprissatta produktens förpackning som en 

referenspunkt. Vi har här delat in respondentgruppen i två kategorier, de som ofta köper 

juiceprodukter (en eller fler gånger i månaden) och de som sällan köper juiceprodukter 

(mer sällan än varje månad).   

Respondenternas svar:  
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Gruppen som ofta köper juiceprodukter upplever ICA:s billiga produkts förpackning som 

50,47 procent billigare än den medelprissatta produktens förpackning. De upplever 

också att ICA:s dyrare juiceförpackning är 13,57 procent dyrare än den medelprissatta 

förpackningen. 

Gruppen som sällan köper juiceprodukter upplever ICA:s billiga produkts förpackning 

som 43,59 procent billigare än den medelprissatta produktens förpackning. De upplever 

också att ICA:s dyrare juiceförpackning är 16,83 procent dyrare än den medelprissatta 

förpackningen. 

 

7.3 Visuell identitet hos varumärket - sambandet mellan 

positionering och förpackningsdesign 

(Q3 - Har ICA lyckats med att kommunicera sin prisorienterade positioneringsstrategi genom 

förpackningsdesignen?) 

 

Frågan huruvida ICA har lyckats med att förpacka sina produkter på ett sätt som 

effektivt motsvarar den satta positioneringen verkar ha ett tydligt svar. De tre juicerna 

bemöts av respondentgruppen på ett sätt som motsvarar ICA:s prispositionering av de 

tre olika juicerna. Respondentgruppen gav den billiga juicens förpackning 2,78, den 

medelprissatta 5,01 och den dyra 6,4 på vår tiogradiga skala. Resultatet visar på en stark 

koppling mellan ICA:s prispositionering och konsumenternas prisuppfattning. 
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8. Analys 

Vi kommer i analyskapitlet att förklara betydelsen av empirin utifrån vår teoretiska 

referensram. Vad finns det för teoretiska sammanband och hur kan man utveckla dessa? 

 

8.1 Förpackningselements påverkan på konsumentens 

prisuppfattning 

I vår fråga om hur de olika visuella elementen påverkade respondenternas generella 

prisuppfattning visade sig formen spela störst roll.  Vi anser att detta kan ha flera olika 

orsaker, varvid några av dessa inte platsar i vår teoretiska referensram - de 

förpackningar som upplevdes vara dyrare var de som hade en betydligt smidigare 

öppningslösning (skruvkapsyler), där också en enkel återförslutningsmodell kan ha 

spelat stor roll. Respondenterna kan alltså ha haft rent praktiska tankar om 

förpackningens användning som kan ha påverkat deras prisuppfattning. 

Men formen är också ett element som kan vara ett väldigt salient stimulus för 

konsumentens perception, det vill säga ett element som konsumenten tidigt och enkelt 

uppmärksammar och därmed kan associera till något. Det är det mest salienta stimulit i 

omgivningen som också får den största uppmärksamheten hos konsumenten (Ekström, 

2010: 238). Kanske hade därför också formen störst påverkan på prisuppfattningen i 

vår studie, på grund av att formen helt enkelt var det tydligaste och första element som 

respondenterna lade märke till. Detta antagande kan stärkas av det faktum att en liten 

del av respondenterna påpekade att de inte såg någon direkt skillnad då typografin 

byttes från medel till dyr. 

Respondenternas tydliga reaktion på formen kanske också kan förklaras som ett inlärt 

beteende av klassisk betingning. I andra produktkategorier, exempelvis vin, så säljs 

generellt dyrare och mer exklusiva viner i flaskor, medan de billigare sorterna även 

finns i tetraförpackningar. Detta kan ha lärt respondenterna att produkter i flaskor är 

dyrare än produkter i tetraförpackningar, genom att flaskorna konsekvent har ett högre 

pris än tetraförpackningar. Ett inlärt beteende kan också ha spelat roll i skillnaden 

mellan den billiga produktens förpackningsform och den medelprissatta produktens 

förpackningsform. Den tidigare kan associeras till ett betydligt mer funktionellt och 

priseffektivt formspråk än den senare. 
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Förutom förpackningens form så hade bilden störst påverkan hos respondenterna. Den 

bild som i originalutförandet finns på ICAs billiga juice hade en stor påverkan på 

respondenternas prisuppfattning. Detta är också den bild som står ut mest från övriga 

bilder, då bilden är väldigt neutral och informativ. Bilden på ICA:s billiga produkts 

förpackning har således inga regisserade budskap och iscensatta värderingar 

associerade till sig, till skillnad från de övriga bilderna som ligger i den transformativa 

bildkategorin (Bergström, 2009: 159). De transformativa bilderna med färska frukter 

förmedlar budskapet om att innehållet är naturligt, fräscht och färskpressat medan den 

informativa bilden enbart visade förpackningens innehåll och var inte lockande på 

samma sätt som de transformativa bilderna. 

Typografin var det element som respondenterna reagerade minst på. Förutom att 

resultaten gav en mycket liten procentskillnad, så fick vi dessutom kommentarer av 

några av respondenterna under undersökningen om att de inte såg någon skillnad på 

förpackningarna med olika typsnitt. Det framgår därmed att formen och bilden i vår 

studie är betydligt mer framträdande än typografin. Det viktiga i sambandet är 

kongenialiteten, hur typsnittet överensstämmer med de värderingar som förpackningen 

i helhet vill förmedla (Bergström, 2009: 130). Typografin i detta avseende kan ses som 

ett element som i huvudsak stärker den visuella identiteten men inte ensam har så stor 

effekt. 

 

8.2 Konsumentens inlärning av marknadens prisspråk 

Det fanns i våra resultat en viss skillnad mellan hög- och lågfrekvensköpare och hur de 

hade uppfattat produkternas pris, men mönstret var detsamma för båda kategorierna. Vi 

kan därför ge ett tydligt svar på vår frågeställning om respondentsgruppens 

köpfrekvens av produktsegmentet också påverkar deras förmåga att avläsa priset 

baserat på förpackningen. 

Konsumenternas förmåga att avläsa priset genom förpackningen verkar inte vara 

begränsad till ett specifikt produktsegment utan verkar vara av mer generell karaktär. 

Med detta menar vi att inlärningsprocessen av vad som är billigt respektive dyrt styrs av 

hur hela marknaden förpackar sina produkter och inte enskilda segment. Detta är ett 

påstående som stärks av informationen vi fick genom vår intervju med Julia Hedlund. På 

ICA utvecklar man sina förpackningar utifrån en positioneringsstrategi där man väljer 

att titta på hur andra marknadsområden förpackar sina produkter. Julia berättar om hur 
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de i utvecklandet av ICA:s egna varumärken tittat bland annat på mode och inredning för 

att anpassa sina förpackningar till korrekt positioneringsstrategi. 

Det vi anser vara den mest intressanta upptäckten för denna frågeställning är att 

konsumenter som inte alls köper produkter från vårt valda segment praktiskt taget har 

en lika bra förmåga att avläsa förpackningarnas prispositionering som de konsumenter 

som ofta handlar inom segmentet. Detta innebär att även de konsumenter som inte har 

något omfattande uppfattning av produkternas verkliga pris kan avgöra vilken prisklass 

produkterna innefattas av, bara genom att se på förpackningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39 

9. Slutdiskussion 

I detta kapitel kommer vi att besvara våra frågeställningar genom vårt analysarbete 

samt föra en diskussion kring hur vi kan utveckla det teoretiska fält vi har använt oss 

utav. Detta kommer att resultera till att vi ger uppslag till fortsatt forskning i ämnet. Vi 

kommer även att använda detta kapitel för att se hur vi kan använda studiens resultat ur 

ett branschperspektiv. 

Vårt syfte med studien har varit att förklara hur förpackningens olika grafiska element 

kan påverka konsumentens prisuppfattning, samt hur konsumenters köpfrekvens kan 

spela roll för prisuppfattningen. Dessutom har vi undersökt hur väl ICA:s förpackningar 

motsvarar deras satta prispositioneringsstrategi.  

 

9.1 Hur påverkar de olika visuella elementen på 

förpackningen konsumenternas prisuppfattning av 

produkten? (Q1) 

Resultaten från studien har gett oss en bra bild på hur de olika grafiska elementen har 

påverkat våra respondenters prisuppfattning. Det element med störst påverkan är 

formen, som i resultatet visat sig vara effektiv både för att förmedla en exklusiv känsla 

samt att kommunicera att något är billigt.  

Bilden har i vårt fall kunnat delas in i två olika kategorier, den informativa bilden (som 

pryder ICA:s billiga juiceförpackning) och den transformativa bilden (som återfinns på 

de två övriga juiceförpackningarna). I vårt fall har den informativa bilden visat sig 

uppfattas som ett uttryck för ett billigt pris. Ingen större skillnad har registrerats för de 

två transformativa bilderna. 

Typografin hade minst påverkan på respondenternas prisuppfattning och kan som 

tidigare sagt ses som ett sätt att hålla ihop formspråket. Typografin hade med andra ord 

inte själv någon större påverkan på respondenternas prisuppfattning. 

 

 



 40 

9.2 Är konsumenter som oftare exponeras för 

produktsegmentet bättre på att avkoda den prisbild som 

den visuella förpackningsdesignen förmedlar? (Q2) 

Vår studie visar att både lågfrekvensköpare och högfrekvensköpare av juice har 

förmågan att kunna skilja mellan de olika prissegmenten. Detta ger oss slutsatsen att 

förpackningen har en stor möjlighet att kunna kommunicera pris, även i de fall 

konsumenten inte i förväg har gjort associationen mellan pris och förpackning. En 

tänkbar teori som kan förklara detta är att prisspråket är generellt och 

produktöverskridande. Därmed kan lågfrekvensköparen ha lärt sig prisspråket i ett 

annat produktsegment för att sedan applicera det på studiens valda produktsegment. 

Huruvida det faktiskt finns ett slags generellt prisspråk är dock inget vi med säkerhet 

kan avgöra enbart baserat på vår studies resultat. Därför anser vi detta vara ett ämne 

som kräver ytterligare forskning. Om det finns ett generellt prisspråk, så skulle det vara 

av såväl vetenskaplig som branschmässig vikt att undersöka detta i detalj. Om 

prisspråket existerar och faktiskt är segmentsöverskridande och generellt skulle det 

dessutom kunna vara intressant att undersöka hur generellt det faktiskt är. Finns det ett 

speciellt prisspråk för just livsmedel, eller sträcker det sig större än så? Är prisspråket 

för sällanköpsprodukter och oftaköpsprodukter detsamma, och hur stark påverkan har 

olika kulturer på prisspråket? Även en historisk studie av hur prisspråket under tid har 

förändrats skulle kunna ge en än större insikt i hur konsumenterna relaterar till 

produkters pris, och bli ett viktigt inslag i det växande fältet om konsumentbeteende. 

Eventuellt skulle det också kunna avslöja hur konsumenters relation till pris kan komma 

att utvecklas i framtiden, och vilka trender och tendenser som finns. 

Att skapa en ökad förståelse för vad som kommunicerar högt och lågt pris har inte bara 

en vetenskaplig relevans, utan i allra högsta grad också en branschmässig sådan. 

Ytterligare forskning inom området skulle kunna leda till ett säkrare underlag för hur 

producenter av prispositionerade produkter bör arbeta med sin förpackningsdesign, 

och öka effektiviteten både pris- och tidsmässigt. 
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9.3 Har ICA lyckats med att kommunicera sin 

prisorienterade positioneringsstrategi genom 

förpackningsdesignen? (Q3) 

ICA har arbetat aktivt med att designa sina förpackningslösningar efter den satta 

prispositioneringstrategin, något som gett goda resultat. Respondenterna hade klart för 

sig vilken förpackning som hörde hemma i vardera prissegment. Våra observationer 

från fråga två resulterar också i att vi kan avfärda att respondenterna i testet har lärt sig 

para ihop det verkliga priset med förpackningens design. 

 

9.4 Slutsats 

Att studien har visat på att förpackningens form hade högst påverkan på 

respondenternas prisuppfattning behöver inte nödvändigtvis betyda att det är den 

visuella aspekten av form som påverkar mest. Funktionalitet samt hur enkel 

förpackningen är att använda kan också spela en roll i hur vi värderar 

förpackningsdesignen. Då vi har valt att fokusera oss på marknadsföring och hur de 

visuella förpackningselementen påverkar konsumenten har vi inte tagit hänsyn till 

detta. Vidare så kan även materialet på förpackningen ha påverkat resultatet, då en av 

förpackningarna var i plast medan de andra två var i kartong. Studiens respondenter 

kan ha haft en viss prisuppfattning av de olika materialen som sedan färgat deras totala 

prisuppfattning av förpackningen.  

Även om vi inte kommer att kunna fastställa att det är den visuella aspekten av formen 

som ligger till grund för respondenternas prisuppfattning så är förpackningsformen det 

grafiska elementet som i studien gett de mest intressanta resultaten. Enligt en artikel av 

Jim Georges i Packaging World (2008) så har formen stora möjligheter att skapa värde 

för konsumenten. Formen kan liksom de andra visuella elementen på förpackningen 

också skapa en varumärkesassociation och därmed vara med i skapandet av en 

helhetsbild av varumärket. Denna insikt tillsammans med att vi hela tiden lär oss hur vi 

kan använda nya och gamla material ger oss en ledtråd om att förpackningens form, ur 

både ett visuellt och funktionellt perspektiv, kommer att ha en intressant utveckling i 

framtiden. 
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Alla element vi har undersökt kan med fördel studeras enskilt med mer kvalitativa 

metoder för att beskriva deras påverkan närmare. Förpackningens bild är till exempel 

ett element som vi anser skulle vara väldigt intressant att undersöka i mer detalj. I 

studien uppfattade respondenterna ingen generell prisförändring mellan de två 

transformativa bilderna, medan den informativa bilden gjorde så att produkten 

uppfattades som billigare. Att fortsätta utforska ämnet om hur bilder kan användas 

genom förpackningsdesign för att förmedla olika värden kan ge det teoretiska fältet nytt 

material att ta hänsyn till i marknadsföringsprocesser genom förpackningsdesign. 
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Bilaga 1 
Experimentförpackningar

ICA Basic
Med borttagen text “Från koncentrat” . 
Detta är den billigaste juicen i studien. 

ICA
Med borttagen text “med fruktkött”. 
Detta är den medelprissatta juicen i studien.

ICA Selection
Med borttagen text “Nypressad”. 
Detta är den dyraste juicen i studien.
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Billig bild
Manipulerad bild. 
ICA Basic juicens bild på den medelprissatta juicen. 

Dyr bild
Manipulerad bild. 
ICA Selection juicens bild på den medelprissatta juicen.

Billig text
Manipulerad typogra�i. 
ICA Basic juicens text på den medelprissatta juicen.
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Dyr text
Manipulerad typogra�i. 
ICA Selection juicens text på den medelprissatta juicen. 

Billig form
Manipulerad form. 
ICA Basic juicens form på den medelprissatta juicen.

Dyr form
Manipulerad form. 
ICA Selection juicens form på den medelprissatta juicen.
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Bilaga 2 
Resultat

ICA
Medelvärde och spridningsmått över hur 
respondenterna uppfattade priset på den 
medelprissatta juicen. 0 är väldigt billig och 
10 väldigt dyr.

ICA Basic
Medelvärde och spridningsmått över hur 
respondenterna uppfattade priset på den 
billiga juicen. 0 är väldigt billig och 10 väl-
digt dyr.

ICA Selection
Medelvärde och spridningsmått över hur re-
spondenterna uppfattade priset på den dyra 
juicen. 0 är väldigt billig och 10 väldigt dyr.
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* Chart Builder.

GGRAPH

  /GRAPHDATASET NAME="graphdataset" VARIABLES=Basic MISSING=LISTWISE REPORTMISSING=NO

  /GRAPHSPEC SOURCE=INLINE.

BEGIN GPL

  SOURCE: s=userSource(id("graphdataset"))

  DATA: Basic=col(source(s), name("Basic"))

  DATA: id=col(source(s), name("$CASENUM"), unit.category())

  GUIDE: axis(dim(2), label("Basic"))

  ELEMENT: schema(position(bin.quantile.letter(1*Basic)), label(id))

END GPL.
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  /GRAPHDATASET NAME="graphdataset" VARIABLES=Selection MISSING=LISTWISE REPORTMISSING=NO

  /GRAPHSPEC SOURCE=INLINE.

BEGIN GPL

  SOURCE: s=userSource(id("graphdataset"))

  DATA: Selection=col(source(s), name("Selection"))

  DATA: id=col(source(s), name("$CASENUM"), unit.category())

  GUIDE: axis(dim(2), label("Selection"))

  ELEMENT: schema(position(bin.quantile.letter(1*Selection)), label(id))

END GPL.
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GGRAPH

  /GRAPHDATASET NAME="graphdataset" VARIABLES=Billigform MISSING=LISTWISE REPORTMISSING=NO

  /GRAPHSPEC SOURCE=INLINE.

BEGIN GPL

  SOURCE: s=userSource(id("graphdataset"))

  DATA: Billigform=col(source(s), name("Billigform"))

  DATA: id=col(source(s), name("$CASENUM"), unit.category())

  GUIDE: axis(dim(2), label("Billig form"))

  ELEMENT: schema(position(bin.quantile.letter(1*Billigform)), label(id))

END GPL.
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GGRAPH

  /GRAPHDATASET NAME="graphdataset" VARIABLES=Dyrform MISSING=LISTWISE REPORTMISSING=NO

  /GRAPHSPEC SOURCE=INLINE.

BEGIN GPL

  SOURCE: s=userSource(id("graphdataset"))

  DATA: Dyrform=col(source(s), name("Dyrform"))

  DATA: id=col(source(s), name("$CASENUM"), unit.category())

  GUIDE: axis(dim(2), label("Dyr form"))

  ELEMENT: schema(position(bin.quantile.letter(1*Dyrform)), label(id))

END GPL.
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  /GRAPHDATASET NAME="graphdataset" VARIABLES=Dyrtext MISSING=LISTWISE REPORTMISSING=NO

  /GRAPHSPEC SOURCE=INLINE.

BEGIN GPL

  SOURCE: s=userSource(id("graphdataset"))

  DATA: Dyrtext=col(source(s), name("Dyrtext"))

  DATA: id=col(source(s), name("$CASENUM"), unit.category())

  GUIDE: axis(dim(2), label("Dyr text"))

  ELEMENT: schema(position(bin.quantile.letter(1*Dyrtext)), label(id))

END GPL.
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Billig bild
Medelvärde och spridningsmått över hur re-
spondenterna uppfattade priset på den me-
delprissatta juicen med den billiga juicens 
bild. 0 är väldigt billig och 10 väldigt dyr.

Dyr bild
Medelvärde och spridningsmått över hur 
respondenterna uppfattade priset på den 
medelprissatta juicen med den dyra juicens 
bild. 0 är väldigt billig och 10 väldigt dyr.

Billig text
Medelvärde och spridningsmått över hur 
respondenterna uppfattade priset på den 
medelprissatta juicen med den billiga 
juicens typografi. 0 är väldigt billig och 10 
väldigt dyr.
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  /GRAPHDATASET NAME="graphdataset" VARIABLES=Billigtext MISSING=LISTWISE REPORTMISSING=NO

  /GRAPHSPEC SOURCE=INLINE.

BEGIN GPL

  SOURCE: s=userSource(id("graphdataset"))

  DATA: Billigtext=col(source(s), name("Billigtext"))

  DATA: id=col(source(s), name("$CASENUM"), unit.category())

  GUIDE: axis(dim(2), label("Billig text"))

  ELEMENT: schema(position(bin.quantile.letter(1*Billigtext)), label(id))

END GPL.
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  /GRAPHDATASET NAME="graphdataset" VARIABLES=Dyrbild MISSING=LISTWISE REPORTMISSING=NO

  /GRAPHSPEC SOURCE=INLINE.

BEGIN GPL

  SOURCE: s=userSource(id("graphdataset"))

  DATA: Dyrbild=col(source(s), name("Dyrbild"))

  DATA: id=col(source(s), name("$CASENUM"), unit.category())

  GUIDE: axis(dim(2), label("Dyr bild"))

  ELEMENT: schema(position(bin.quantile.letter(1*Dyrbild)), label(id))

END GPL.
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  /GRAPHDATASET NAME="graphdataset" VARIABLES=Originalmedium MISSING=LISTWISE REPORTMISSING=NO

  /GRAPHSPEC SOURCE=INLINE.

BEGIN GPL

  SOURCE: s=userSource(id("graphdataset"))

  DATA: Originalmedium=col(source(s), name("Originalmedium"), unit.category())

  DATA: id=col(source(s), name("$CASENUM"), unit.category())

  GUIDE: axis(dim(2), label("Original medium"))

  ELEMENT: schema(position(bin.quantile.letter(1*Originalmedium)), label(id))

END GPL.
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Dyr text
Medelvärde och spridningsmått över hur 
respondenterna uppfattade priset på den 
medelprissatta juicen med den dyra juicens 
typografi. 0 är väldigt billig och 10 väldigt 
dyr.

Billig form
Medelvärde och spridningsmått över hur re-
spondenterna uppfattade priset på den me-
delprissatta juicen med den billiga juicens 
form. 0 är väldigt billig och 10 väldigt dyr.

Dyr form
Medelvärde och spridningsmått över hur 
respondenterna uppfattade priset på den 
medelprissatta juicen med den dyra juicens 
form. 0 är väldigt billig och 10 väldigt dyr.
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