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Sammanfattning
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur lokalproducenter inom 
livsmedel- och konfektyrsegmentet i Västernorrland arbetar med att kom-
municera att produkten är lokalproducerad genom sin förpackningsdesign. 
Vi har valt att titta närmare på hur de arbetar med just förpackningsdesignen 
eftersom det är en sådan viktig del i produktens marknadsföring. Vidare var 
syftet att undersöka hur konsumenterna uppfattar förpackningsdesignen hos 
de lokalproducerade produkterna och hur de anser att förpackningsdesignen 
kommunicerar att produkten är lokalproducerad. Vi har också analyserat de 
grafiska elementen som finns på de lokalproducerade produkternas förpack-
ningar genom en semiotisk analys.

Studiens teoretiska referensram är uppbyggd kring teorier i var-
umärkeskommunikation och visuell kommunikation med inriktning mot 
förpackningsdesignens visuella element.

Metoden som använts i studien är en kvalitativ metod. Detta för att få en 
djupare inblick i hur de lokalproducerade företagen tänker kring sin förpack-
ningsdesign, för att få en förståelse för hur kunderna uppfattar förpack-
ningarna och för att se vilka element som finns på dessa förpackningar. 

Studien visar på betydelsen av bra förpackningsdesign, eftersom kunderna 
sällan skiljer på förpackningen och dess innehåll. Resultatet från studiens 
olika delar visar att företagen värdesätter varumärkesnamnet som det vikti-
gaste elementet på förpackningarna. Övervägande är texten det viktigaste 
elementet, både för företagen och kunderna, och det är även det som upptar 
mest plats på förpackningarna. Kunderna anser att om förpackningarnas 
olika delar och element inte ser massproducerade ut, medför detta att de 
känns hemgjorda och lokalproducerade.



Abstract
The purpose of  this study was to examine how local producers in the food 
and confectionery segment in Västernorrland, Sweden, working to com-
municate that the product is locally produced through its packaging design. 
We have chosen to look at how they work with the right packaging design 
because it is such an important part of  the product marketing. A further aim 
was to examine how consumers perceive the packaging design of  the locally 
produced products and how they consider that the packaging design com-
municates the product as locally produced. We have also analyzed the graph-
ical elements contained in the locally produced product packaging through a 
semiotic analysis.

The theoretical framework is based on theories in brand communication 
and Visual Communication, specializing in packaging design’s visual ele-
ments.

The method used in this study is a qualitative method. This is to gain a 
deeper insight into how the local produce companies think about their pack-
aging design, to get an understanding of  how customers perceive the pack-
ages and to see which elements are on the packaging.

The study shows the importance of  good packaging design, because cus-
tomers rarely differ the packaging and its contents. The results of  the study’s 
different parts shows that companies value the brand name as the most im-
portant element on the packages. Mostly, the text is the most important ele-
ment, both for businesses and consumers, and it is also that which occupies 
the most space on the package. Customers consider if  the packaging differ-
ent parts and elements do not look mass produced, this implies that they feel 
homemade and locally produced. 
 
 



Innehållsförteckning
 

1. Inledning................................................................................................................8 
 1.1 Problembakgrund.....................................................................................8 
 1.2 Syfte........................................................................................................10 
 1.3 Frågeställningar......................................................................................10 
 1.4 Avgränsningar.........................................................................................11 
 1.5 Disposition..............................................................................................12 
2. Teori......................................................................................................................13 
 2.1 Varumärkeskommunikation....................................................................13 
  2.1.1 Att positionera och differentiera sig på marknaden...............13 
  2.1.2 Att fånga uppmärksamhet med hjälp av AIDA-modellen.......14 
  2.1.3 Utforma marknadsföringen med Kotlers fyra P......................15 
  2.1.4 Företagens alla olika delar = varumärke...............................16 
  2.1.5 Stärka varumärkets helhet med identitet och image.............16 
  2.1.6 Vikten av konsumentens engagemang och beteende..........17 
 2.2 Visuell kommunikation............................................................................18 
  2.2.1 Förpackningsdesignen är värdefull.......................................19 
  2.2.2 Att få uppmärksamhet genom de grafiska elementen...........20 
  2.2.3 Förpackningens betydelse för framgång...............................22 
  2.2.4 Konsumentens syn på förpackningsdesignen.......................22 
  2.2.5 Förpackningsmaterialet ska ha många funktioner.................22 
  2.2.6 Målgruppen tolkar budskap olika...........................................23 
3. Metod....................................................................................................................26 
 3.1 Intervjuer.................................................................................................26 
  3.1.1 Urval......................................................................................27 
  3.1.2 Genomförande......................................................................27 
  3.1.3 Problem med genomförande.................................................28 
 3.2 Frågeundersökningar..............................................................................29 
  3.2.1 Urval......................................................................................29 
  3.2.2 Genomförande......................................................................29 
  3.2.3 Problem med genomförande.................................................30 
 3.3 Semiotisk analys.....................................................................................31                      
  3.3.1 Urval......................................................................................32       
  3.3.2 Genomförande......................................................................33      
  3.3.3 Problem med genomförande.................................................33      
 3.4 Validitet och reliabilitet............................................................................33      



 
4. Resultat................................................................................................................34 
 4.1 Resultat av intervjuer..............................................................................34 
  4.1.1 Strömmens Gårdsmejeri.......................................................34 
  4.1.2 Rotsjö Gård...........................................................................35 
  4.1.3 Sundsvall Chocolate House..................................................36 
  4.1.4 Spikarö Karamell och Pralin..................................................37 
  4.1.5. Sammanfattat resultat av intervju.........................................39 
 4.2 Resultat av frågeundersökning...............................................................39 
  4.2.1 Strömmens Gårdsmejeri.......................................................39 
  4.2.2 Rotsjö Gård...........................................................................40 
  4.2.3 Sundsvall Chocolate House..................................................40 
  4.2.4 Spikarö Karamell och Pralin..................................................41 
  4.2.5 Sammanfattat resultat av frågeundersökningar....................42 
 4.3 Resultat av semiotisk analys..................................................................43 
  4.3.1 Varumärke.............................................................................43 
  4.3.2 Färg.......................................................................................44 
  4.3.3 Material.................................................................................44 
  4.3.4 Bilder.....................................................................................44 
  4.3.5 Typografi...............................................................................45 
  4.3.6 Skriftlig information................................................................45 
  4.3.7 Layout/Hierarki......................................................................45

  4.3.8 Bilder på de analyserade förpackningarna............................46
5. Analys...............................................................................................................47 

 5.1 Lokalproducenternas strategier bakom förpackningsdesignen..............47 
 5.2 Hur konsumenterna upplever att förpackningen är lokalproducerad......50 
 5.3 De grafiska elementen på de lokala produkternas förpackningar...........51 
6. Slutsatser............................................................................................................53 
7. Egna reflektioner...............................................................................................54 
8. Källförteckning..................................................................................................55 
9. Bilagor..................................................................................................................58 
 Bilaga 1 - Empirisk bakgrund........................................................................58 
 Bilaga 2 - Statistik över folkmängd i Västernorrland.....................................59 
 Bilaga 3 - Manual till samtalsintervju............................................................60 
 Bilaga 4 - Svarspersoner frågeundersökning...............................................62 
 Bilaga 5 - Manual till frågeundersökning......................................................63 
 Bilaga 6 - Kodschema för semiotisk analys..................................................64 
 Bilaga 7 - Bilder på förpackningar.................................................................66

 Bilaga 8 - Bilder på förpackningarna som kunderna favoriserade................70 
 

 

 



8

1. Inledning

I det här kapitlet börjar vi med att ta upp problembakgrunden för den här studien och 
beskriver varför det här ämnet är intressant utom- och inomvetenskapligt. Vidare fortsät-
ter vi med syftet och frågeställningarna för att slutligen ta upp studiens avgränsningar och 
disposition.

 
1.1 Problembakgrund
I dagens samhälle finns det fler och fler lokalproducerande företag som 
försöker ta sig in på marknaden. Det finns två olika syner på trenden kring 
närproducerade livsmedel. Livsmedelsverket tror att det viktigaste för 
konsumenterna är billig mat medan forskare på KTH och Lantbrukarnas 
riksförbund (LRF) tror att mindre och lokala matproducenter har en ljus 
framtid då konsumenterna värdesätter närproducerade produkter (Nilsson, 
Lågpris eller närodlat? Äkta vara, 2011). Att handla närproducerat har blivit 
en slags trend, vilket Anna Wretling Clarin och Ivar Nilsson styrker med sina 
uttalanden här nedan. 
 
“Om närproducerat är en bestående trend får framtiden utvisa men idag finns ett ökat 
intresse hos många konsumenter”           Anna Wretling Clarin (Jordbruksverket, 2010)  
 
“För tio år sedan var ekologiskt trenden, i dag är det närodlat som gäller” 

Rebecka Milestad, jordbruksforskare på KTH (Nilsson, Lågpris eller närodlat?  
Äkta vara, 2011)

 
Konsumenter blir alltså allt mer positiva till att köpa närproducerade 
livsmedelsprodukter och vill stödja de lokala producenterna. Enligt LRF har 
intresset för lokal mat aldrig varit större. Intresset syns inte bara i butikerna, 
fler och fler gårdsbutiker dyker upp på landsbygden och även restauranger 
satsar på närproducerade råvaror. Enligt en undersökning som LRF tagit 
fram tycker 40 % av svenska befolkningen att lokalproducerade livsmedel 
är viktiga och hela 95 % av dessa skulle köpa fler sådana produkter om de 
fanns i butik (Lantbrukarnas riksförbund, Närproducerat). I DN skrivs det 
att “många konsumenter lägger allt mer tid på att leta efter småskaliga pro-
ducenter och gårdsbutiker” (Närproducerad mat allt populärare, DN, 2010). 
Folk väljer alltså att lägga allt mer energi, tid och pengar på att köpa de 
lokalproducerade produkterna och det är att produkterna är lokalproducerade 
som är ett bra köpargument och uppmuntrar konsumenten i köpbeslutet. I 
en annan artikel i DN skrivs det om att konsumenterna vill ha mer närod-
lad mat och att det öppnas allt fler gårdsbutiker. De jordbruk som satsat på 
egen förädling har, på bara några år, ökat med 50 procent (Nilsson, Närodlat 
trend på tallriken, DN, 2011).

Även andra medier har uppmärksammat lokalproducerade produkter. 
I TV är det ämnet ett relativt nytt uppmärksammat ämne. Olika slags 
matprogram är vanligt förekommande på TV. Nu syns det att även lokal-
producerad mat är ett “hett ämne” genom TV4:s nystartade programserie 
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“Sveriges skönaste gårdar”. Detta är ett nytt svenskt underhållningsprogram 
där familjer från gårdar runt om i Sverige ska ta fram en ny produkt baserad 
på deras lokala råvaror på gården (Sveriges skönaste gårdar, TV4, 2012). Det 
nya TV-programmet gör så att lokalproducerad mat uppmärksammas bland 
konsumenter och förhoppningsvis leder det till att fler väljer att köpa lokal-
producerade produkter. 

Lokalproducerade produkter är aktuellt och har uppmärksammats i 
Västernorrland genom att det har startats ett projekt i förmån för lokalpro-
ducenter och deras produkter. Det projektet heter Smakstart och bedrivs av 
Hushållningssällskapet Västernorrland. Projektet pågår under 2011-2013, 
med finansiärer från bland annat länets alla kommuner men också landstin-
get och länsstyrelsen (Hushållningssällskapet, Smakstart). I det projektet 
ingår Västernorrlandsgården som är en organisation i Västernorrland som 
gör det enklare för producenten och konsumenten att sälja och köpa lokal-
producerade livsmedel. Varumärket garanterar både närhet och kvalitet 
(Västernorrlandsgården, 2012). Västernorrlandsgården fungerar som gross-
ister och distribuerar produkterna till butiker i Västernorrland. Detta visar att 
det finns ett intresse att lyfta fram och gynna de lokala producenterna i länet. 
 
“Den största framgång vi kan önska är att det gemensamma varumärket Västernor-
rlandsgården är så etablerat och framgångsrikt att det lever och utvecklas många år efter 
projektets slut”          Bo Källstrand, landshövding (Hushållningssällskapet, Smakstart)

 
Även landshövdingen i Västernorrland arbetar med att gynna 
Västernorrländska råvaror. I Visby, den 4 juli 2012, bjöd han in cirka 100 
personer för att ta del av en Västernorrländsk mingelbuffé. Gästerna bestod 
bland annat av politiker, generaldirektörer och riksdagsmän och syftet var att 
lyfta fram hur man i Västernorrland jobbar med innovation, besöksnäring 
och mathantverk. Det här initiativet uppskattades bland besökarna och visar 
att arbetet för att lyfta lokalproducenter i länet är stort (Kårén, Rapport från 
Almedalen mingel buffé, Mathantverkare i Västernorrland, 2012). Att land-
shövdingen arbetar så aktivt med att lyfta lokalproducenter i Västernorrland 
gör det ännu mer relevant att studera lokalproducenters förpackningar inom 
just Västernorrlands län.

Det som blir allt mer aktuellt är do it yourself-rörelsen (DIY) som uppmun-
trar människor att hellre producera saker själva än att vara beroende 
av massproducerade produkter och företagen som tillverkar dem. Man 
uppmuntrar människor att vara producenter snarare än konsumenter (Arm-
strong, Graphic design theory, 2009:10). De närproducerade produkter som 
lokalproducenterna erbjuder konsumenten kan då ses som ett bra alternativ 
gentemot de massproducerade produkterna som återfinns i dagligvaruhan-
deln. På senare tid har också en variant på begreppet framkommit, nämligen 
Design it yourself. Joe Scanlan menar att vem som helst kan designa något 
(Siegel i Armstrong, 2009:115). 

Alla produkter är omslutna av en förpackning som har olika krav – både 
visuella och funktionella krav. Som Klimchuk och Krasovec tar upp så har 
förpackningen alltid haft en viktig uppgift – att skydda, förvara och trans-
portera produktens innehåll (Klimchuk & Krasovec, Packaging Design, 
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2006:1). Förutom det praktiska ska förpackningen också ge konsumenten 
den information som behövs och ge produkten en identitet (Cavlin & Nils-
son, Nationalencyklopedin). I processen där konsumenterna blir intresserad 
av någon produkt är det viktigt att förpackningen är kommunikativ och till-
talande. Mårtenson tar också upp vikten av att förpackningen kommunicerar 
till målgruppen. Hon påpekar att om varan har en bra förpackningsdesign 
fungerar detta som en ständig marknadsföring (Mårtenson, Marknadskom-
munikation, 2009:280). Det är viktigt att lokalproducenter utformar förpack-
ningen både så att den uppfyller kvalitetskraven (att skydda och förvara 
produkten) och att den kommunicerar med målgruppen.

Det finns andra uppsatser inom ämnet med flera olika vinklar. Det finns 
bland annat studier om vad ett lokalproducerat livsmedel är. Den under-
sökningen som vi tyckte låg närmast vår idé är en rapport som skrivits om 
förpackningsdesign inom det närproducerade området. Författaren Annika 
Olsson undersökte i den rapporten hur konsumenterna uppfattar mervär-
det kring de närproducerade livsmedlen. Hon gjorde en nulägesanalys av 
relationen mellan närproducenter och förpackningsproducenter och tog 
därefter fram prototyper på förpackningar utefter kunskapen som framkom 
i de två undersökningarna (Olsson, Förpackningsdesign för närproducerade 
livsmedel, Livsmedelsakademin, 2011). Denna studie är däremot en fallstudie 
som undersöker hur lokala företag i Västernorrland arbetar med sin förpack-
ningsdesign och hur konsumenterna uppfattar de lokalproducerade förpack-
ningarna. Inomvetenskapligt är detta intressant att undersöka av den orsaken 
att tidigare undersökningar inte haft den vinkeln eller granskat det området 
som den här studien har avgränsat sig till, nämligen Västernorrland.  
 

1.2 Syfte
Syftet är att undersöka vilka strategier lokalproducenter i Västernorrland 
använder sig av för att genom förpackningarnas design kommunicera att 
produkten är lokalproducerad. Vidare är syftet att undersöka hur konsumen-
terna uppfattar att produkten är lokalproducerad. Avslutningsvis ämnar stud-
ien undersöka vilka grafiska element de lokalproducerade produkterna har 
på sina förpackningar.

1.3 Frågeställningar
• Vilka strategier använder sig lokalproducenter i Västernorrland sig av 

för att genom förpackningarnas design kommunicera att produkten är 
lokalproducerad? 

• Hur upplever konsumenterna att förpackningen kommunicerar att den 
är lokalproducerad? 

• Vilka grafiska element finns på de lokalproducerade produkternas 
förpackningar? 
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1.4 Avgränsningar
Vi har valt att studera fall av förpackningsdesign inom det lokalproducerade 
livsmedelssegmentet i Västernorrland. Vi valde detta eftersom att det är en 
marknad som växer mer och mer i och med att människor blir allt mer med-
vetna om miljöfrågor och värnar om miljön. Varför vi valde att avgränsa oss 
till livsmedelssegmentet är för att det är något som alla människor har ett 
dagligt intag av.  

Vi har valt att avgränsa oss till de lokalproducerade produkterna i Väster-
norrland eftersom intresset för dessa produkter är väldigt stort inom det 
geografiska området. Norrmejerier har gjort en undersökning i samarbete 
med HUI Research angående svenskarnas inställning till lokalproducerad 
mat. Resultaten visar att “ingen annanstans är matens ursprung så viktig som 
i Norrland”. Det var nästan dubbelt så många respondenter i Norrbotten, 
Västerbotten och Västernorrland som ansåg att det var viktigt med lokal-
producerade varor jämfört med respondenter från Svealand och Götaland 
(Norrmejerier, Intresset för lokalproducerat fortsätter öka, 2012). Därför är 
det relevant att studien genomförs i Västernorrland. 
 
Vi har valt att göra en närmare undersökning på dessa företag (Se bilaga 1, 
Empirisk bakgrund, för mer information): 

• Strömmens Gårdsmejeri, i Ånge.
• Rotsjö Gård, i Härnösand.
• Sundsvall Chocolate House, i Sundsvall.
• Spikarö Karamell och Pralin, på Alnö.

Vi har valt just dessa företag för att:
• Få en geografisk spridning i Västernorrland.
• De är lokalproducenter. 
• De har produkter inom det exklusivare livsmedelssegmentet.  
• De är framgångsrika och har varit aktiva på den lokala marknaden i  

 flera år. 
 

Eftersom avgränsningen är inom Västernorrlands län ska spridningen vara 
så stor som möjligt. Den geografiska utgångspunkten är Sundsvall, eftersom 
det är den största kommunen i Västernorrland (Statistiska centralbyrån, 
2011-12-31, se bilaga 2). Företagen ligger i Härnösand, Ånge, på Alnö och i 
Sundsvall och dessa urval gör att vi får en bra geografisk spridning. 

Två av företagen, Rotsjö Gård och Strömmens Gårdsmejeri, har ost-
produkter. De två andra, Spikarö karamell och pralin och Sundsvall Chocol-
ate House, har konfektyrprodukter i sitt sortiment. Dessa företag jobbar 
aktivt med sina produkter och verkar på Internet, antingen genom en egen 
hemsida eller på sociala medier. Produkter som finare ostar och choklad ses i 
allmänhet som mer exklusiva. Syftet är inte att jämföra dessa produkter utan 
snarare att se hur de fyra företagen arbetar med sina förpackningar. Vi kom-
mer inte att analysera själva produkterna utan enbart deras förpacknings-
design. Vi ska inte heller undersöka företagens kommunikation i allmänhet, 
utan hur de arbetar med den visuella kommunikationen på förpackningen 



12

för att få fram känslan att produkten är lokalproducerad. I vår studie ska 
vi inte försöka ta reda på vilka förpackningar som är de “perfekta förpack-
ningarna” inom det lokalproducerade segmentet, utan vi ska titta närmare 
på vad som konsumenterna anser vara element på förpackningarna som 
signalerar att produkterna är lokalproducerade.

Vi har valt ut de två produkterna från varje företag som säljer bäst. De är 
dessa åtta produkters förpackningar som vi ska göra en semiotisk analys av. 
 

1.5 Disposition
Studien är indelad i sju delar. Den första delen, inledningen, innehåller prob-
lembakgrund, syfte, frågeställningar och avgränsningar. Därefter presenteras 
de vetenskapliga teorier som är relevanta för studien. I den tredje delen tas 
det upp vilken metod som har använts för att svara på studiens syfte och 
frågeställningar och vilka olika undersökningar som har genomförts. Vidare 
presenteras ett sammanfattande resultat och en analys av undersökningarna. 
Sedan presenteras slutsatserna och avslutningsvis våra egna reflektioner.  
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2. Teori

Teoridelen består av två huvudkategorier, varumärkeskommunikation och visuell kom-
munikation. Vi tar upp begrepp, teorier och tidigare forskning för att beskriva, förklara 
och förstå det fall vi undersöker. Inledningsvis vill vi kort gå igenom strategisk kom-
munikation för att ge en förståelse för kommande ingångar i kapitlet. 

 
Strategisk kommunikation är ett vanligt förekommande begrepp och är 
en viktig del för studien. Falkheimer och Heide beskriver strategisk kom-
munikation som en form av kommunikation med avsikt att uppnå ett 
visst fastställt mål. I företagssammanhang handlar det om en plan för hur 
företagen ska gå tillväga för att nå de formulerade målen. Mål och strategi är 
därför starkt sammankopplade. Strategisk kommunikation är ett brett for-
skningsområde som finns hos forskare inom både organisationskommunika-
tion, public relations och marknadsföring (Falkheimer & Heide, Reflexiv 
kommunikation, 2003:18-19). Nu för tiden är samtalsämnet strategisk kom-
munikation ett måste inom styrelsernas väggar på företag. Det är där planerin-
gen om hur företagen ska handskas med intressenterna och komma framåt 
på marknaden sker. Falkheimer menar att strategisk kommunikation handlar 
om relationen till publiker både inom och utanför organisationen. Strategisk 
kommunikation består därför av både intern och extern kommunikation där 
den interna kommunikationen är inom organisationen medan den externa 
kommunikationen handlar om de relationer organisationen har till dess in-
tressenter (Falkheimer, Medier och kommunikation, 2001:94). Det är alltså 
viktigt att ha en bra övergripande strategisk kommunikation för att företaget 
ska kunna nå sina mål på ett lyckat sätt och gå vidare i sin varumärkeskom-
munikation. 

2.1 Varumärkeskommunikation
Utifrån den strategiska kommunikationen, som tidigare beskrivits, identi-
fierar och skapar man mål för företaget. Dessa mål kan sedan tas vidare i 
varumärkeskommunikationen, som Mårtenson beskriver, i ett strategiskt 
varumärkesbyggande (Mårtenson, 2009:457). Kotler menar att varumär-
ket är företagets viktigaste tillgång (Kotler et al. 2008:521). Därför är var-
umärkeskommunikationen väldigt viktig för att bygga och stärka varumärket 
på marknaden för att få kunder att köpa produkterna/tjänsterna som företa-
get erbjuder.

2.1.1 Att positionera och differentiera sig på marknaden
För att lyckas finns det olika budskapsstrategier för att positionera sitt 
varumärke på marknaden. Genom att företagen positionerar sig menar 
Kotler m.fl. att de svarar på varför målgruppen ska köpa just den produkten. 
Det är viktigt att man redogör i sin positionering vilket segment och behov 
produkten är till för, vad den kan förbättra och förändra för målgruppen 
och vad den har för funktion (Ibid, s.441,444). Mårtenson fortsätter med 
att beskriva att det finns olika slags sätt att positionera sig på. Två av dessa 
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är målbaserad positionering och emotionell positionering. I den första, målbaserad 
positionering, utgår man ifrån konsumenternas mål och visar på hur just den 
produkten/tjänsten ska hjälpa den personen att nå sitt mål. Det krävs en 
insikt i vad som motiverar målgruppen att använda varumärket för att sedan 
positionera det så pass starkt att “man når sina mål om man väljer varumär-
ket”. I den andra typen av positionering, emotionell positionering, ingår produk-
ter så som parfym och mode. Dessa budskap riktar sig ofta till hjärtat istället 
för hjärnan, alltså till våra emotionella känslor. Mårtenson beskriver att de 
konsumenter som har en emotionell koppling till ett varumärke kan vara 
mindre priskänsliga (Mårtenson, 2009:95-96). För lokalproducenterna är det 
lättare att bygga en personlig relation till kunderna, till skillnad från de större 
kommersiella företagen, eftersom lokaproducenterna själva är ute på plats 
och säljer sina produkter på marknaden. 

Det är inte enbart en emotionell relation som påverkar varumärkets 
framgångar. Ett varumärkes framgång avgörs också om det är tillräckligt dif-
ferentierat. Som Mårtenson tidigare talar om, är det viktigt med positionering, 
men menar samtidigt att det är viktigt för företag att deras produkter är differ-
entierade – att de är unika och skiljer sig från konkurrenterna. Detta är relativt 
avgörande för ett varumärkes framgång, lägger grunden för om varumärket 
är unikt och om kunden är villig att betala mer för produkten eller ej (Ibid, 
s.71). Som lokalproducent är det viktigt att målgruppen vet skillnaden på 
deras egna och konkurrenternas produkter inom samma kategorier. Om 
målgruppen inte vet skillnaden har företaget inte lyckats med sin differen-
tiering på marknaden. 

Kotler beskriver de olika kategorierna att differentiera sig inom, där en 
av dem är inom produktkategorin. Där kan varumärken sticka ut genom olika 
stilar, funktioner och designlösningar (Kotler et al. 2008:436). Förutom kom-
munikationen med konsumenterna kan förpackningsdesignen hjälpa till med 
detta. Genom att skapa ett mervärde för produkten, genom en annorlunda 
förpackningsdesign, kan produkten bli unik i sitt slag inom den produktkat-
egorin.
 
2.1.2 Att fånga uppmärksamhet med hjälp av AIDA-modellen
Ovan har Kotler och Mårtenson beskrivit att det är ytterst viktigt att man 
som företag positionerar och differentierar sitt varumärke på marknaden. 
För att lyckas med detta tar Falkheimer upp ett konkret arbetssätt för 
att påverka konsumenternas köpbeteende och få sin produkt eller tjänst 
uppmärksammad. Han menar att med AIDA-modellen går det att få en 
förståelse för hur uppbyggnaden av marknadskommunikationen ska gen-
omföras. Den enda påverkansmodellen som är känd inom kommunikations-
världen är just AIDA-modellen som står för attention, interest, desire och action. 
Modellen är en övertalningsprocess som bygger på att kunskap ger en viss 
attityd, som därefter sätter igång ett beteende av något slag (Falkheimer, 
2001:173). Vidare beskriver Larsson att den fortsatta kommunikationspro-
cessen, där man vill få kunden att köpa produkten, handlar om att skapa 
en inledande uppmärksamhet för att sedan få den att övergå till en fortsatt 
uppmärksamhet. Det är först då man kan påverka individen till det positiva 
med produkten (Larsson, Tillämpad kommunikationsvetenskap, 2008:172). 
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Att som kommunikatör alltid ha AIDA-modellen i åtanke vid arbete med 
marknadsföring och produkter eller tjänster är otroligt viktigt. Viljan är ju 
alltid att skapa en så god förutsättning som möjligt att locka kunderna till att 
uppmärksamma produkten för att i slutändan också köpa den. 

2.1.3 Utforma marknadsföringen med Kotlers fyra P
Att ha AIDA-modellen till hands vid marknadsföringen är ett sätt att jobba 
på. Man kan också ha andra marknadsföringsstrategier som kommer att be-
skrivas i detta stycke. 

Marknadsföring, som är en del av varumärkeskommunikationen, handlar 
om att identifiera ett behov eller skapa ett nytt behov, för att sedan kom-
municera ett budskap till konsumenterna (Falkheimer & Heide, 2003:23). 
När företaget har identifierat detta behov på marknaden och valt sin över-
gripande marknadsföringsstrategi menar Kotler att de kan börja planera 
sin “marketing mix”, marknadsföringsmix. Denna marknadsföringsmix 
dominerar i modern marknadsföring och består av ett antal taktiska 
marknadsföringsverktyg (Kotler et al. 2008:49). Marknadsföringsstrategin för 
att lyckas på marknaden innehåller fyra huvudakter, dessa är pris, produkt, 
plats och påverkan (Falkheimer & Heide, 2003:23). Dessa kallas för “the four 
P:s”, och brukar benämnas på svenska som Kotlers fyra P. 

En del av Kotlers fyra P är priset som konsumenterna betalar för produk-
ten eller tjänsten. Priset är det element som är mest flexibelt i mixen och 
som snabbt kan förändras. Men företag kan inte sätta vilket pris som helst, 
för i slutändan är det alltid konsumenterna som avgör om produkten har 
rätt pris. Därför är det viktigt att alltid börja själva pristänkandet utifrån kon-
sumentens värderande (Kotler et al. 2008:639). Tycker inte konsumenterna 
att det är ett värdigt pris, kommer de inte att konsumera.

En annan del är själva produkten. Det kan vara allt från ett fysiskt objekt, 
en tjänst, en person till en plats, det är alltså allt som kan erbjudas på en 
marknad för konsumtion som kan tillfredsställa ett behov. Produkten är ett 
centralt inslag i försäljningen eftersom att marknadsföringsmixen börjar med 
att planera ett erbjudande, vilket är produkten, för att ge ett värde till kon-
sumenterna (Ibid, s.500). 

Platsen är de ställen som företagets aktiviteter genomförs på för att göra 
produkten tillgänglig för konsumenterna (Ibid, s.50). För att göra produkten 
tillgänglig är det viktigt att bygga upp och upprätthålla en god relation, 
inte bara med kunderna utan också med leverantörerna (Ibid, s.880). För 
lokalproducenter är det en betydande del att kontakten med leverantörer 
fungerar. Allt ifrån kryddor till förpackningar är sådant som måste levereras i 
tid för att produkten ska komma ut på de platser där försäljningen sker.  

Den fjärde delen i Kotlers fyra P handlar om påverkan. Företagen måste 
påverka konsumenterna att köpa produkten genom att kommunicera dess 
fördelar. Kommunikationslandskapet förändras snabbt och genom teknikens 
nya metoder skapar man nya marknadsföringsmöjligheter, på bland annat 
Internet och i smartphones, för att upprätthålla och skapa långvariga kon-
sumentrelationer. Dessa ersätter dock inte traditionell marknadsföring så 
som massmarknadsföring och personlig försäljning (Ibid, s.50). Att påverka 
konsumenterna är otroligt viktigt för att skapa någon form av reaktion. I det 
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bästa fallet är det en reaktion som leder till ett köp. 
På senare år har det tillkommit fler begrepp till strategin, en av dem är 

package – förpackningar. Det är viktigt att utforma förpackningsdesignen på 
ett lyckat sätt för att tilltala konsumenterna under de få sekunderna förpack-
ningen får uppmärksamhet. Om förpackningsdesignern har förståelse för 
detta kan denne utforma en design som tilltalar och förhoppningsvis får 
konsumenterna att köpa (Groth, 2006:46). Därigenom skulle man kunna se 
det som att package (förpackning) har blivit det sista P:et. Mer om förpack-
ningarnas betydelse kommer i senare kapitel.
 
2.1.4 Företagens alla olika delar = varumärke
Som det tidigare tagits upp är det viktigt med marknadsföring av ett företags 
varumärke därför att om det inte syns för konsumenterna kommer de heller 
inte att handla. Om de lokalproducerande företagen inte använder sig av var-
umärkeskommunikation, så att konsumenterna får kännedom om varumär-
ket, kan det bli svårt för företagen att överleva. Varumärkeskommunikation 
går ut på att kommunicera varumärket. Brittiska marknadsförare beskriver 
varumärket som summan av produkten + förpackningen + mervärden (Mårten-
son, 2009:57). Flera olika delar i ett företag skapar en helhet som kallas var-
umärke. Självklart är en viktig del hos ett varumärke trovärdigheten (Palm 
& Falkheimer, Förtroendekriser: Kommunikationsstrategier före, under och 
efter, 2005:16). Är man inte trovärdig så är det heller ingen konsument som 
kommer att lita på att produkten är så pass bra att denne ska köpa den. Att 
vara trovärdig är ett krav för att överleva på marknaden.

Det finns olika element som utgör ett varumärke. Produkten är en viktig 
del men utgör inte hela varumärket. Som de brittiska marknadsförarna tog 
upp ovan menar även Mårtenson att kunden inte enbart köper en produkt, 
utan också en helhet. Både produkten, förpackningen och mervärdet är till-
sammans denna helhet (Mårtenson, 2009:59). Ett varumärke har alltså stor 
betydelse för hur målgruppen upplever en viss produkt. 

Mårtenson menar också att “konsumenterna lockas till det märke som de up-
pfattar som bättre”. Även om produkterna kan vara helt likvärdiga funktionellt 
sett kan alltså målgruppen föredra en produkt och välja att betala mer för 
den produkten och köpa den oftare. Detta på grund av att ett varumärke kan 
förändra upplevelsen av produkter och tjänster (Ibid, s.59-60). Ett exempel 
är varumärket Body Shop, som jobbar för miljön, men också för djurens 
och mänsklighetens rätt. Genom att köpa produkterna därifrån bidrar man 
till en bättre värld. Man köper alltså mer än bara en hudprodukt. Detta kan 
jämföras med de lokala företagen. I de fallen kan kunder föredra att köpa till 
exempel en lokalproducerad ost framför en massproducerad ost på grund av 
att de uppfattar det lokala märket som bättre för bland annat miljön. 
 
2.1.5 Stärka varumärkets helhet med identitet och image
Som tidigare nämnts är det viktigt att tänka på varumärkets helhet för 
att stärka varumärket. I denna helhet ingår identitet och image, som är 
relevanta delar i denna studie eftersom det är kundens uppfattningar av 
företaget som gör att företaget överlever. Mårtenson menar att ett var-
umärkes identitet är den eftersträvade bilden av hur företaget vill uppfattas av 
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målgruppen. Identiteten är utgångspunkten för all kommunikation och ett 
starkt varumärke bör även ha en klar varumärkesidentitet (Mårtenson, 2009:79). 
De olika delarna som en varumärkesidentitet består av är; varumärkets själ, 
kärnidentiteten och en utvidgad identitet. Varumärkets själ är den tidlösa tanken 
som ligger bakom varumärket, det som håller samman alla element medan 
kärnidentiteten är de viktigaste delarna som summerar varumärkets vision 
(Ibid, s.81). Den utvidgade identiteten kan ses som den yttre identiteten som 
visas utåt.Varumärkets image är däremot, till skillnad från identiteten, den bild 
som omvärlden har av varumärket (Ibid, s.79). De delar som spelar in i den 
imagen är produkterna/tjänsterna, de anställdas uppträdande och utvändiga 
kännetecken så som arkitektur, design och logotyper (Larsson, 2008:114). 
För att alla dessa delar ska vara sammanlänkade krävs att alla medarbetare 
på företaget har samma uppfattningar om varumärket som de tillsammans 
jobbar med för att stärka. Det gäller alltså att de har en integrerad kom-
munikation, att allihop säger samma sak i alla kanaler (Falkheimer & Heide, 
2003:30). Om inte alla har klart för sig vilket budskap som är det aktuella kan 
det skapa osäkerhet och bilden ut mot konsumenterna blir inte en stark och 
övertygande bild.
 
2.1.6 Vikten av konsumentens engagemang och beteende
Tidigare har det i teorikapitlet tagits upp vad företag ska arbeta med kring 
sitt varumärke, nu tas resonemang upp kring vikten av att konsumenterna 
gör en vinst genom att köpa produkten. 

Varför konsumenten genomför ett köp är för att tillfredsställa ett behov 
en tid efter köpet. Kunden fortsätter då att vara en konsument även under 
användandet av produkten (Ellegård & Sturesson, Konsumenterna och 
makten: Att använda och bevara resurser, 2003:72-73). Konsumenten ex-
poneras inte bara för produkten i butik utan även när de kommit hem med 
produkten och använder den. Därför är det viktigt att både produkten och 
förpackningsdesignen är tilltalande och funktionell så att den lockar till fler 
köp av det varumärkets produkter. Det är också viktigt att produkten up-
pfyller konsumentens krav eftersom kunden inte upprepar ett köp om denne 
blivit missnöjd. 

Målgruppen har därför en betydande roll för om ett varumärke lyckas 
eller inte. För att ge målgruppen något mer än bara själva produkten, som 
till exempel en upplevelse och en direkt kontakt med produkterna, menar 
Mårtenson att det är viktigt att fånga målgruppens engagemang. Detta görs 
för att målgruppen ska lära sig mer om märket och få en starkare relation till 
produkten (Mårtenson, 2009:264). Då är det större chans att företagen får 
trogna kunder och att de fortsätter köpa produkten, och i bästa fall, rekom-
menderar produkten till sina bekanta. 

Alla företag jobbar för att konsumenterna ska ta ett köpbeslut som leder 
till att deras produkter blir sålda. Beslutsprocessen för målgrupperna varierar 
beroende på hur stort engagemang de har för produkten. När det handlar 
om mindre pengar är oftast engagemanget lägre och när det gäller mycket 
pengar är det vanligare med ett betydligt större engagemang (Ibid, s.162). 
Vid ett köp av en bil är det mycket mer tid och energi som läggs ner på be-
slutet än vid köp av mjölk. Konsumenters köpargument, varför de väljer att 



18

köpa vissa produkter, kan bero på produktens kvalité och pris, men också 
personens ålder, utbildning och kön (Ellegård & Sturesson, 2003:52,58). 
Kläder är en kategori där bland annat ålder och kön spelar roll.

Det är alltså, som Mårtenson beskriver ovan, viktigt att fånga målgrup-
pens engagemang men det är också viktigt är att skapa en interaktion med 
målgruppen. I det framväxande begreppet marknad, ligger idag fokus på 
interaktionen mellan konsumenter och företaget, menar Prahalad och 
Ramaswamy. Företaget och konsumenten är både medarbetare och konkur-
renter, de är samarbetspartners i värdeskapandet och konkurrenter för utvin-
ning av ekonomiskt värde (Prahalad & Ramaswamy, The future of  com-
petition, 2004:121-122). Ett företag kan inte enbart köra sitt eget race, utan 
måste hela tiden se till kundernas olika behov och önskningar. Utan att up-
pfylla kundernas önskemål kommer företagens mål inte heller att uppfyllas.

 
2.2 Visuell kommunikation
Eftersom avsikten med studien är att studera förpackningsdesignen hos de 
lokala produkterna är den visuella kommunikationen en väldigt viktig del. I 
kommande avsnitt kommer ett antal olika delar, som har betydelse för stud-
ien, att tas upp. 

Den visuella kommunikationens historia sträcker sig långt tillbaka. 
Klimchuk & Krasovec beskriver att begreppet grafisk design uppstod i 
övergången mellan den medeltida och moderna världen, renässansen. Bok-
designen var på den tiden innovativ och förde med sig en utveckling inom 
flera olika grafiska områden, bland annat vacker typografi, illustrationer 
och papperslayout. Dessa element följde med i flera olika former av visuell 
kommunikation. I utvecklandet av förpackningsdesignen var den visuella 
upplevelsen av produkten betydelsefull och en viktig del i försäljningen 
(Klimchuk & Krasovec, 2006:4). Behovet av att kommunicera i visuell 
grafisk form växte och de allt mer billiga och mer förekommande varorna 
gjorde att handelstillväxten ökade. Ett behov av ett bredare utbud av 
förpackningar som kunde ge bättre skydd och bevara varorna längre växte 
fram. Kombinationen av förpackningen och den skriftliga kommunikationen 
om produkten blev grunden för dagens förpackningsdesign (Ibid, s.5). 

Ingen form av kommunikation har en mer djupgående effekt på det 
privata sinnet hos personer eller utvecklingen av det allmänna medvetandet 
och kulturen än den visuella kommunikationen i dagens medier (Williams 
& Newton, Visual communication, Google books, 2007:XV). Genom den 
visuella kommunikationen kan man locka en uppmärksamhet som man inte 
hade kunnat fånga på något annat sätt. Williams och Newton menar också 
att bortom förmågan hos ord, kommunicerar visuella bilder komplexa och 
kompletta koncept direkt till hela sinnet. Framsteg som gjorts inom neur-
ovetenskap och psykologi visar att den mänskliga hjärnan använder bild-
språket, liksom annan information som upplevs av sinnena, att vägleda ut 
handlingar undermedvetet (Ibid).
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2.2.1 Förpackningsdesignen är värdefull
Inom området visuell kommunikation ingår förpackningsdesign. Denna 
studie kretsar kring lokalproducenters förpackningsdesign, det är därför av 
yttersta vikt att teorier kring just förpackningar tas upp. 
 
“Much like a movie or novel, every package has a story to tell.” 

Chuck Groth (Groth, Exploring packaging design, 2006:46)
 

Som Klimchuk och Krasovec beskriver så har förpackningen blivit allt 
viktigare (Ibid, s.46). I dagens samhälle har alltså designen blivit en allt-
mer avgörande faktor för människors konsumerande. I denna studie är 
det intressant att se hur stor påverkan förpackningen har på konsumenters 
köpbeslut. Becker m.fl. menar att förpackningen kan ha en stor påverkan 
på konsumenters beslutsfattande, förpackningen ger konsumenten både en 
möjlighet att dra slutsatser om produkten och forma förväntningar kring 
denna (Becker, van Rompay, Schifferstein, Galetzka, Tough package, strong 
taste: The influence of  packaging design on taste impressions and product 
evaluations, ScienceDirect, 2011:17)

Klimchuk och Krasovec fortsätter med att förklara att förpacknings-
designen är en viktig del i företagens marknadsföringsstrategi. De lyfter 
också fram förpackningsdesignens makt i konsumenternas köpbeslut 
(Klimchuk & Krasovec, 2006:30-31). Konsumenter kan vara mer eller 
mindre intresserade av just förpackningen, men i vissa fall är det just 
förpackningen som är orsaken till köpbeslutet. Kotler m.fl. menar att med 
en bra förpackningsdesign skapar man en varumärkesigenkänning hos kon-
sumenterna vilket är väldigt värdefullt för ett företag (Kotler et al. 2008:512, 
521). Inom livsmedelssegmentet har förpackningsdesignen blivit en allt vikt-
igare del i målgruppens köpprocess. 

Att skapa den perfekta förpackningen är inte lätt och kräver mycket 
av producenten. Den ultimata förpackningsdesignen, enligt Klimchuk 
och Krasovec, löser målen som företagen har med produkten genom att 
tydligt kommunicera produktens personlighet eller funktion. För att lösa 
marknadsföringsproblemen med förpackningen använder man brainstorm-
ing, experiment och strategiskt tänkande i den kreativa processen (Ibid, s.33). 
Det strategiska tänkandet som togs upp i början av teorin återkommer i flera 
olika områden. 

Man använder bland annat brainstorming och experiment för att ska 
skapa en så bra förpackning som möjligt och därmed en bra kommunikation 
med kunden. Oavsett vilken bakgrund och vilka intressen konsumenterna 
har, vill man lyckas med att kommunicera till dem (Ibid). Att utforma en 
förpackning som passar alla är svårt men genom olika metoder går det 
att tilltala åtminstone en stor del av konsumenterna. Enligt Groth ska en 
framgångsrik förpackning fånga intresset hos konsumenten, urskilja produk-
ten från konkurrenternas, tala till och få kontakt med sin målgrupp och sälja 
produkten (Groth, 2006:47). Produkten blir näst intill osynlig med dålig 
förpackningsdesign eftersom det är förpackningen som kunden först ser på 
hyllan. Lokalproducenters produkter har ju en mer småskalig försäljning. Of-
tast besöker kunderna dem i gårdsbutiken, eller så står de ute på marknader 
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och talar för sina produkter. Det är inte lika ofta de lokalproducerade 
produkternas förpackningar måste slåss med andra produkter för att synas 
på hyllorna i dagligvaruhandeln. 

Genom en god förpackningsdesign ökar därför oftast värdet av en 
produkt. Detta kan dels vara estetiska aspekter men också hur lätt det är att 
distribuera varan, återvinningsmöjligheter, produktionseffektivitet, styrka 
och ergonomi (Mårtenson, 2009:59). Det gäller att dagens förpacknings-
designers tänker på funktionen lika mycket som estetiken. Mängder av 
förpackningar behöver utvecklas och uppfinnas för att förenkla vardagen för 
många. Om en kund är missnöjd med hur förpackningen gick att hantera, så 
köper konsumenten inte produkten igen. Därför är också funktionen, en-
kelheten att hantera produkten, viktigt vid utformningen av förpackningen. 
Viktigt är också att förpackningen ska vara lätt att transportera för att den 
ska kunna fraktas på ett så ekonomisk sätt som möjligt. 

2.2.2 Att få uppmärksamhet genom de grafiska elementen
Som vi diskuterat tidigare finns det många möjligheter med förpacknings-
designen. Lösningarna som finns är näst intill oändliga. Formen, storleken, 
de grafiska elementen, färgen och texten är de olika delarna som kan kom-
bineras på många olika sätt, för att berätta något om förpackningen och 
dess personlighet, i medvetandet hos betraktaren (Meyers & Gerstman, The 
visionary package, 2005:42). Det är de perfekta kombinationerna som skapar 
förpackningar som blir ihågkomna av konsumenterna. 

För att synas i butiken, och på så sätt bli köpt oftare, gäller det alltså att 
dra uppmärksamheten till sig. Klimchuk & Krasovec beskriver att det finns 
fyra olika “attention grabbers”, alltså fyra olika element som kan fånga kon-
sumentens uppmärksamhet. De elementen är färgen, fysisk struktur eller form, 
symboler eller siffror och typografi. Hur attraktiva designelementen är baseras på 
ett antal olika faktorer. Klimchuk & Krasovec har ställt upp detta som:  
 
Grundläggande designprinciper + tydliga marknadsföringsmål + effektiv användning 
av de fyra viktigaste “attention grabbers” = en väl utformad förpackningsdesign för 
konsumenterna                                                           (Klimchuk & Krasovec, 
2006:82).  
 
Detta är receptet och lösningen på förpackningsgåtan som så många har 
problem med. Att få konsumenter att uppmärksamma produkterna som 
företagen säljer är viktigt för att dels bygga upp en varumärkesidentitet, men 
också för att nå sina försäljningsmål.

PDP - Primary display panel 
Den viktigaste delen av en förpackning är framsidan. Det är den sidan som 
konsumenterna ser först och därför måste den vara tilltalande. Framsidan 
kallas för PDP, “Primary display panel”. Den ytan är reserverad för var-
umärkesidentiteten och de primära kommunikationselementen. PDP:n är 
en viktig yta eftersom det är den säljande bilden utåt i butiksmiljön, men 
också viktig eftersom att det är den ytan som ska differentiera produkten 
gentemot konkurrenterna (Klimchuk & Krasovec, 2006:82). Utan en fram-
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sida som konsumenterna kan komma ihåg och känna igen nästa gång de 
ska göra ett köpbeslut inom den produktkategorin så blir det svårt att sälja. 
För att det ska bli en tydlig hierarki och en bra kommunikation beskriver 
också Klimchuk och Krasovec att det krävs bland annat att alla element på 
PDP:n är organiserade efter betydelse och att informationen är lättförståelig. 
En väldesignad PDP ska bland annat på ett tydligt sätt illustrera produkt-
informationen, föreslå och beskriva användningen av produkten och dif-
ferentiera produkten från konkurrenterna (Ibid, s.84-85). PDP:n är därför 
väldigt viktig att tänka på eftersom det är den som konsumenterna ser först 
på hyllan i butiken. Eftersom PDP:n både ska locka till köp och informera 
konsumenten om produkten är det viktigt att den ska vara tilltalande, både 
visuellt och på ett informerande sätt. 
 
Typografi 
På framsidan sorterar man texten utefter dess viktighet. Texterna lyfts fram 
betydligt lättare om de är väl typograferade. Som det beskrivs i boken Pack-
aging Design: Successful product branding from concept to shelf, kan typografin ses 
som det primära elementet för att kommunicera produktens namn, inform-
ation och funktion till konsumenten. Det är ju typografin som gör så att det 
blir läsligt eller inte och det finns olika sätt att påverka läsbarheten. Det kan 
man göra bland annat genom storleken, formen och karaktären på typsnittet. 
Det är viktigt att man använder hög-kvalitativa typsnitt på förpackningar 
eftersom det är de typsnittsfamiljerna som erbjuder olika “varianter”, till 
exempel light, regular, bold, italic och condensed (Klimchuk & Krasovec, 
2006:87). Typografin på förpackningsdesignen måste vara läsbar från ett 
par meters avstånd, den ska kunna förstås av en mångsidig målgrupp, den 
ska vara designad för att passa in på formatet och ska på ett trovärdigt sätt 
presentera informationen om produkten (Ibid, s.92). Typografin är alltså ett 
väldigt viktigt element för att skapa förståelse för produkten. De kriterier 
som tagits upp i detta stycke kommer att diskuteras i den semiotiska analysen 
av förpackningarna, där fokuseringen ligger på hur förpackningsdesignen är 
uppbyggd. 

Logotyp
Logotypen är också viktig på en förpackning eftersom logotypens funktion, 
förutom att fungera som identifikation av varumärket, är att kommunicera 
bilden av kvalitet och funktionalitet (Meyers & Gerstman, 2005:46). Den 
ska också vara utmärkande och lättförstådd. Känslorna och tankarna som 
företaget vill ska uppkomma när konsumenten ser logotypen är främst pos-
itiva känslor, för att det ska bildas en positiv association till varumärket. De 
ska sedan kunna koppla ihop logotypen med företagets aktiviteter (Stewart, 
Packaging design, 2007:156). En slarvig och obearbetad logotyp är inget bra 
“ansikte utåt” mot kunderna eftersom det då kan verka som att företaget är 
just slarvigt och obearbetat.

Som förpackningsdesigner gäller det att vara beredd på att skapa logotyper 
som kommer att bli en del av en stor identitet. Det är vanligt för företag, små 
som stora, att de inkluderar skyltar, brevmallar, brevpapper, fordonsdekaler, 
broschyrer, kläder, hemsida och förpackningar i identitetsskapandet (Ibid). 
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Det är alltså flera olika forum som logotypen ska verka och lyckas i. En detalj- 
rik logga exempelvis, gör sig inte lika bra som bildekor, som på brevpapperet. 
2.2.3 Förpackningens betydelse för framgång
Det är intressant att se hur betydelsen för förpackningen har utvecklats 
med tiden. Under andra världskriget, på 1940-talet, började förpackningens 
roll bli allt viktigare. Detta skriver Groth om och beskriver att under den 
tiden var det mindre personal i affärerna och förpackningen var tvungen 
att bli mer självbetjänande än innan. Produktinformationen inkluderades på 
förpackningen för att kunna svara på konsumenternas frågor, men också för 
att sälja produkten. Instruktioner för användande av produkten inkluderades 
också på förpackningen. En konsument kunde alltså gå till affären, köpa 
produkten och, utifrån förpackningen, lära sig hur produkten fungerade 
och sedan veta hur de skulle använda den när de kom hem. Groth tar även 
upp ett exempel där försäljningen av en produkt hade fördubblats under ett 
år genom att de hade lagt till ett grafiskt element på förpackningen (Groth, 
2006:12-13). Förpackningsdesignen kan alltså ses som ett väldigt viktigt 
element för produktens framgång och som en stor bidragande faktor till 
företagets försäljning. Idag är det ju till exempel ett krav att förpackningarna 
ska innehålla en innehållsförteckning, så förutsättningarna idag och för 80 år 
sedan ser helt olika ut.
 
2.2.4 Konsumentens syn på förpackningsdesignen
Konsumenter och förpackningsdesigners kan ha helt olika syn på förpack-
ningsdesign. Därför är vi intresserad av att undersöka i denna studie, både 
företagens strategier och kundernas tankar kring förpackningsdesignen. 
Teorier som handlar om konsumenternas syn på förpackningen är därför 
relevanta i teorin. 
 
“In the consumer’s mind, the package is the product.” (Klimchuk & Krasovec 2006:137)
 
Konsumenterna skiljer sällan på produkten och dess förpackning, de upp-
lever dessa snarare som en helhet (Mårtenson, 2009:119). Att det finns en 
bra överensstämmelse mellan förpackningen och produkten är därför väldigt 
viktigt. Bergström tar också upp hur viktig förpackningen är och menar att 
den inte bara förmedlar ett budskap i butiken utan även när konsumenten 
har tagit med förpackningen hem. Förpackningen förmedlar alltså ett bud-
skap både innan, under och efter kunden köpt varan (Bergström, 2009:46). 
Idag handlar det inte bara om funktionaliteten hos förpackningarna utan 
de ska också vara visuellt tilltalande. Groth tar upp att konsumenter påver-
kas av förpackningens alla olika delar, både storleken, formen, färgen, 
typografin och materialet (Groth, 2006:13). Som Kotler m.fl. förklarar har 
förpackningsdesignen blivit ett viktigt marknadsföringsverktyg (Kotler et 
al. 2008:512). Det gäller att ta tillvara på marknadsföringsmöjligheten med 
förpackningen för att nå ut till kunderna med produkten, men också tänka 
på att förpackningen ska spegla produkten.
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2.2.5 Förpackningsmaterialet ska ha många funktioner
Att förpackningen ska spegla produkten betyder ju också att materialet 
som används både ska kännas funktionellt och ha hög kvalitet. Materialet 
och strukturen på förpackningen är väldigt viktig eftersom den innesluter 
produkten, skyddar och hjälper till i transporten. Om det är en förpackning 
som ett tryckeri ska trycka på är det viktigt att välja materialet med omsorg 
så att trycket blir bra på den ytan (Klimchuk & Krasovec, 2006:137). Det 
finns många olika sorters material och det man ska tänka på är att mater-
ialet ska passa produkten. Om det är en fuktig produkt eller om det är en 
luftkänslig produkt måste materialet anpassas efter det.

Ett vanligt förpackningsmaterial, som har används i flera hundra år, är 
kartongen som kinesiska papperstillverkare uppfann. Groth skriver att detta 
var ett relativt billigt material i jämförelse med många andra. Västerländska 
företag ansåg att kartongen var tillräckligt stabil för både produktförpack-
ningar och som transport av varor. Kartongens yta gjorde att man kunde 
börja märka och dekorera förpackningarna med hjälp av den framväxande 
tryckprocessen. En av de äldsta existerande kartongförpackningarna är ifrån 
1817 och tillverkades i Tyskland för ett brädspel (Groth, Exploring package 
design, 2006:7). 

Eftersom både papper och kartong tillverkades för hand utav lumpmassa 
var det materialet fortfarande relativt exklusivt. Det var inte förrän utveck-
lingen hade nått fram till den punkt då det gick att börja använda trämassa 
för att tillverka papper, då byggandet av pappersmaskiner satte fart, som 
det blev ett billigare material. I och med den mer utvecklade tekniken i pap-
perstillverkningen och tryckeribranschen gick förpackningsdesignen framåt. 
Kartongförpackningarna blev snabbt accepterade bland både tillverkare och 
konsumenter. Det naturliga och 100 % rena materialet var något tillverkarna 
kunde gå ut med till sina kunder (Ibid, s.7-8). Klimchuk & Krasovec be-
skriver att idag är kartong funktionellt, kostnadseffektivt och återvinnings-
bart (Klimchuk & Krasovec, 2006:141). Detta kan tänkas vara en bidragande 
faktor till varför flera lokalproducerade produkter använder sig av papper 
och kartong i sina förpackningar. 
 
2.2.6 Målgruppen tolkar budskap olika
Alla förpackningar och reklamkampanjer utger ett budskap på ett eller annat 
sätt som konsumenterna tolkar olika. Då denna studie undersöker hur kon-
sumenterna uppfattar att produkterna är lokalproducerade genom förpack-
ningen, är detta ett relevant inslag i teorikapitlet eftersom att företagen måste 
anpassa förpackningarna utefter målgrupperna de har. 

Att tolka ett budskap kallas för perception. Evans m.fl. menar att olika 
personer kan uppfatta samma budskap på olika sätt. Det gäller att som 
marknadsförare tänka ur ett målgruppsperspektiv. Det är viktigt att tänka på 
vilka fördelar och vilken nytta kunden får när den köper produkten (Evans, 
Jamal & Foxall, Konsumentbeteende, 2008:61-62). Exempelvis måste en 
förpackning som är ämnad för äldre människor också vara anpassad för 
dem. Funktionaliteten är en viktig del för den målgruppen, att den är lätt att 
öppna. Typografin är också viktigt så att även de med dålig syn kan läsa vad 
det är för produkt. Klimchuk & Krasovec beskriver att beroende på vilken 
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kultur människor kommer ifrån uppfattar de bildspråket olika (Klimchuk & 
Krasovec, 2006:119). Symboler kan betyda olika saker i olika länder.

När en konsument ställs inför en ny produkt använder denne sig av redan 
existerande kunskap för att kategorisera den nya produkten i en befintlig 
produktkategori (Dahlén & Lange, Optimal marknadskommunikation, 
2009:275). Tidigare kunskaper om produkter spelar alltså in i processen när 
konsumenten ska ta till sig en ny produkt.  
 
“Just på grund av att det sker automatiskt så är perception ett oerhört kraftfullt 
hjälpmedel – om reklamen sänder ut rätt signaler så kommer människor automatiskt att 
uppmärksamma och intressera sig för den.”                                            (Ibid, s.406)

 
Att behålla konsumentens uppmärksamhet kan man göra genom olika 
stimuli som man reagerar varierande på. Färg är ett oerhört lockande stim-
uli, likaså storlek och kontrast (Ibid, s.406). Dessa olika element tar vi upp 
nedan. Människor lockas mer till en viss produkt om den drar uppmärksam-
heten till sig.

Färg 
Färg är oerhört viktigt om man vill fånga konsumenters uppmärksamhet. 
Det mänskliga ögat ser färg innan hjärnan har uppfattat former, symboler, 
ord eller något annat visuellt element (Klimchuk & Krasovec, 2006:105). 

Att använda färg i reklamen genererar alltså mycket mer uppmärksam-
het än om man bara skulle använda sig av svart och vitt. Färger ger mer 
intensitet och kan bidra till en längre tids uppmärksamhet. Detta sker mest 
på grund av att vi gillar att lockas av intensiv stimuli (Dahlén & Lange, 
2009:406). Färgerna vi ser skapar olika stämningar och detta kan man som 
företag spela på när man vill förmedla en viss känsla. Rött är till exempel den 
starkaste och mest uppseendeväckande färgen som uttrycker viktighet, spän-
ning och förförelse. Grönt däremot inger ett lugn och en stillhetskänsla hos 
betraktaren. Grönt är också ihopkopplat med naturen och naturliga produk-
ter. Blått ger en fräsch och frisk känsla (Ibid, s.407). Glädje känner personer 
när de ser färgen gul, som ofta kopplas ihop med solen och fint väder. Lila 
inger de emotionella känslorna lyx, fantasi och romantik (Stewart, 2007:79). 

Färger används ofta på förpackningar för att stärka vilken produktkat-
egori de tillhör, kulturella betydelser och emotionella kopplingar. När man 
gör en förpackning så är det allra lättast att misslyckas med färgvalet (Ibid). 
Att använda sig av färg är otroligt effektfullt i all kommunikation, både 
på reklamaffischer och förpackningar. Färg lockar i de flesta fallen ögats 
uppmärksamhet. På en överfull anslagstavla kan det vara tvärtom. Då kan 
det finnas för mycket färg och olika intryck så att en svart-vit affisch sticker 
ut ur mängden bättre och lockar blickar på det sättet. 

En undersökning som gjorts i Spanien, visar att beroende på vilken 
färg en förpackning har, är viljan att köpa starkare. I den studien användes 
likadana tuggummiförpackningar, fast i tre olika färger. Färgerna var or-
ange-gul, blå-grön och svart-grå. Det visade sig att konsumenterna helst 
köper förpackningen med varma färger, den orange-gula (Rebollar, Lidón, 
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Serrano, Martín, & Fernández, Influence of  chewing gum packaging design 
on consumer expectation and willingness to buy. An analysis of  functional, 
sensory and experience attributes, ScienceDirect, 2012:169). Det visar hur 
stor vikt förpackningens färg har och är ett fenomen som lokalproducen-
terna borde ha i åtanke när de utformar förpackningarna.
 
Storlek
Vi människor uppmärksammar stora föremål som viktigare än mindre 
föremål. Därför syns det som är stort bättre än det som är litet. I en liten 
annons är det fortfarande effektivt att ha en stor grad på typsnittet. Man 
kan också se till rubrikerna på en löpsedel som är större desto viktigare 
nyheten är (Dahlén & Lange, 2009:408). Att ha det viktigaste budskapet på 
en förpackning större än allt annat ger uttrycket att det är det viktigaste på 
förpackningen.  
 
Kontrast
Att gå mot strömmen är en marknadsföringsmetod som kan fungera i vissa 
avseenden. Dahlén och Lange menar att saker som skiljer sig från allt annat 
skapar en kontrast som många kan uppmärksamma mer än det vanliga och 
normala (Ibid). Att ha det viktigaste budskapet störst på förpackningen är 
det vanligaste. Exempelvis ska informationen om vad det är för produkt vara 
större än informationen om hur många milliliter produkten innehåller. 
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3. Metod

Syftet med detta kapitel är att redogöra för de metoder som använts, varför de använts 
och vad de innebär. Sedan fortsätter metodkapitlet med vilka metodologiska verktyg som 
använts för insamlandet av data och vilket urval som gjorts och varför. Därefter kommer 
en beskrivning på hur genomförandet gick till för att uppsatsen ska vara genomskinlig. 
Slutligen tas begreppen validitet och reliabilitet upp och sedan beskrivs replikerbarheten. 

 
Studien bygger på en kvalitativ metod. Detta för att få en större förståelse 
för frågeställningarna. Vi var ute efter djupare svar och hade inte för avsikt 
att generalisera. Som Jarlbro säger så tillämpar sig kvalitativ metod bäst 
när man vill undersöka olika uppfattningar och få djupare förståelse för ett 
specifikt ämne (Jarlbro, Vilken metod är bäst – ingen eller alla?, 2000:165). 
Genom att använda kvalitativa metoder försöker man göra fenomen be-
gripliga eller tolka dem och på så sätt uppnå meningsskapande (Ryen, Kval-
itativ intervju – från vetenskapsteori till fältstudier, 2004:14). En del i att nå 
vetenskaplighet är att vara noga vid metodvalet och metodappliceringen, 
detta gäller också teknikvalet och dess användning (Ejvegård, Vetenskaplig 
metod, 2009:33). 

3.1 Intervjuer
I den första delen av metoden har intervjuer genomförts med de fyra utvalda 
lokala företagen, om hur de jobbar med sin förpackningsdesign. Esaiasson 
m.fl. menar att intervjuer kallas för informantintervjuer om personerna har 
unik information, vilket personerna vi intervjuat har och dessa personer kan 
inte så lätt bli utbytta, till skillnad från vanliga respondentintervjuer (Esaias-
son et al., 2007:295). Personerna som intervjuats är de som äger företagen. 
De personerna är de som har den bästa inblicken i hur förpackningarna 
har utformats, eftersom de har tagit alla beslut. För att få reda på alla up-
pfattningar, åsikter, tyckanden och kunskaper om ämnet går det att använda 
sig av muntlig kommunikation – intervjuer (Ejvegård, 2009:49). För att få 
svar på hur de lokalproducerande företagen tänker kring sin förpacknings-
design var intervjuer det bästa sättet att få fram svaren.  

För att få svar på frågeställningen är det viktigt att ställa rätt frågor. Un-
dersökningens största potentiella felkälla är utformningen av frågorna så 
därför är det väldigt viktigt att lägga ett stort engagemang vid utformningen 
av dessa (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wägnerud, Metodpraktikan, 
2007:272). Man kan utforma frågorna på olika sätt i en intervju, men man 
kan också bestämma hur svaren ska se ut. Det går antingen att ha bundna 
svar, när respondenten får välja mellan olika svarsalternativ, eller öppna svar, 
när respondenterna får svara fritt (Ejvegård, 2009:51). Det genomfördes en 
informantintervju med öppna svar, eftersom studiens syfte är att ta reda på 
hur företagen tänker kring förpackningarna. Det är endast informanterna 
som innehar kunskapen vi sökte efter och därför fick de svara fritt under 
intervjuerna efter förbestämda frågor. 
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Intervjuerna har skett under ordnade former genom ett bokat möte 
på plats ute på gårdarna/i butikerna, med undantag för en intervju som 
fick genomföras på telefon. En viktig del i intervjun var att personen på 
företaget verkligen hade tid att fördjupa sig i frågorna. Under intervjuerna 
har fokuseringen legat på hur de jobbar med sin förpackningsdesign. Som 
Esaiasson m.fl. tar upp ger samtalsintervju en bra möjlighet till att få djupare 
och oväntade svar. Den som intervjuar får även en bra möjlighet att göra 
uppföljningar på respondentens svar (Esaiasson et al., 2007:283). Samtalsin-
tervjun gjorde så att förståelsen blev djupare och att det fanns möjlighet att 
ställa följdfrågor till intervjupersonerna. Till skillnad från enkäter gick det 
att få fullständigare svar under samtalsintervjuerna, även eventuella missför-
stånd kring frågorna gick att reda ut på ett bra sätt (Ejvegård, 2009:63). Om 
en informant till exempel inte förstod frågan kunde vi förklara och utveckla 
frågan djupare. Förutsättningen för att informanterna ska ge korrekta svar är 
att dessa personer förstår frågorna som ställts. 

 
3.1.1 Urval
Urvalet för studien utgår ifrån de fyra företag vi valt att avgränsa oss till: 

• Strömmens Gårdsmejeri, i Ånge, Martin Andersson

• Rotsjö Gård, i Härnösand, Birgit Ahlberg

• Sundsvall Chocolate House, i Sundsvall, Annelie Stiernström

• Spikarö Karamell och Pralin, på Alnö, Christer Olsson
 
Personen som har det största ansvaret i företaget är också den som har inter-
vjuas, i dessa företag är det ägarna som har störst insyn. 

3.1.2 Genomförande
Fyra intervjuer genomfördes med företagens ansvariga personer. De ut-
fördes på plats ute på gårdarna/i butiken och varade ungefär en timme. 
Innan intervjun skapades det en intervjumanual med intervjufrågor och 
förklaringar på begrepp (se bilaga 3). Denna manual skickades ut innan den 
bokade intervjun så att personen skulle vara förberedd och kunna ge bra 
svar. Innan intervjuerna började presenterade vi oss och projektet och ber-
ättade om hur intervjumaterialet skulle komma att användas. Detta menar 
Ejvegård är viktigt för att personen ska känna sig trygg (Ejvegård, 2009:52). 

Den första intervjun var med Martin Andersson, ägare av Strömmens 
Gårdsmejeri, och genomfördes tisdagen den 27 november ute på gården 
som ligger i Ånge. Sedan var det Sundsvall Chocolate House ägare Annelie 
Stiernström som stod på tur. Hon intervjuades onsdagen den 28 november i 
butiken som ligger i Sundsvalls innerstad. Sista samtalsintervjun gjordes med 
Birgit Ahlberg, ägare av Rotsjö Gård, på hennes gård, tisdagen den 4 decem-
ber. En telefonintervju genomfördes med Spikarö Karamell och Pralins 
ägare, Christer Olsson, fredagen den 7 december. 

Esaiasson m.fl. rekommenderar att man använder sig av någon form av 
inspelningsapparat under intervjuer förutsatt att det inte är något hinder 
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för respondenter (Esaiasson et al., 2007:302). Under första intervjun fördes 
anteckningar och respondenternas svar spelades in med hjälp av en band-
spelare. En extra inspelningskälla, nämligen en mobil, användes också i fall 
bandspelaren inte skulle fungera. Under nästkommande intervjuer användes 
inte bandspelaren utan enbart mobilens inspelningsfunktion. Mer om 
varför i avsnittet nedan, Problem med genomförande. Ingen av informanterna 
hade problem med att intervjun spelades in, eftersom de fick förklarat för 
sig att inspelningsmaterialet inte skulle användas officiellt utan endast för 
transkriberingen.

Efter intervjun transkriberades materialet för att sedan sammanfattas och 
struktureras upp under olika teman och rubriker. Det första företaget som 
intervjun genomfördes med bad om att få se transkriberingen av deras in-
tervju, så att informanten kunde se att de hade blivit förstådda och att ingen 
information saknades. 

 
3.1.3 Problem med genomförande
Som Ejvegård beskriver finns det svårigheter och fällor med intervjuer. Som 
forskare ska man inte komma stressad och nervös till en intervju, eftersom 
detta kan påverka respondenten (Ejvegård, 2009:52). 

Den första intervjun, som var med Strömmens Gårdsmejeri, gick i det 
stora hela bra. Det som var synd var att informanten hade skrivit ut inter-
vjufrågorna på ett papper och hade detta papper framför sig under hela in-
tervjun. Tidvis blev informanten ivrig att gå vidare med frågorna, så då läste 
han upp frågorna själva. Detta skedde efter vissa frågor, då vi lät inform-
anten få tid på sig att redogöra utförligt vad denna tyckte och komma med 
nya infallsvinklar. Det var vid dessa tillfällen som informanten valde att läsa 
upp nästa fråga. På ett sätt kunde det vara bra att han hade frågorna framför 
sig, eftersom man förstår en fråga bättre om man läser den själv, jämfört 
med om man får höra den av någon annan.  
    Inför första intervjun lånade vi en bandspelare för att spela in inter-
vjuerna. För att vara säkra på att inspelningen fungerade spelade vi även 
in på mobilen. Dessa två inspelningskällor låg bredvid varandra på bordet 
mellan oss intervjuare och informanten. Problemet var bara att när dessa två 
apparater låg bredvid varandra så blev det störningar på inspelningsbandet. 
I perioder försvann ljudinspelningen av svaren på bandet och på mobilen 
fanns det inget ljud alls, trots att inspelningen hade rullat under hela inter-
vjun. Som tur var så hade vi båda antecknat alla svar under hela intervjun. 
Eftersom transkriberingen skedde direkt efter intervjun så gick inget material 
till spillo. Till nästa intervju användes inte bandspelaren alls, utan det var en 
annan mobils inspelningsapplikation som användes, vilket fungerade bra. 

Christer Olsson, på Spikarö Karamell och Pralin, var sjuk under veckorna 
när informantintervjuerna skulle genomföras, så den intervjun fick genom-
föras på telefon, vilket gick bra eftersom att han svarade utförligt på frågorna.



29

3.2 Frågeundersökningar
Vi har valt att göra en kvalitativ frågeundersökning med 10 kunder från re-
spektive företag. Totalt intervjuades 40 stycken personer (se bilaga 4).

I frågeundersökningar menar Esaiasson m.fl. att det inte är själva indi-
viderna i sig som är det intressanta utan de tankar och uppfattningar de har 
kring ett visst ämne (Esaiasson et al., 2007:295). Vi har valt att genomföra re-
spondentundersökning för att se vilken uppfattning konsumenterna har om 
förpackningarna och hur de upplever att förpackningen kommunicerar att 
produkterna är lokalproducerade. Eftersom det är kunder som ska lockas att 
handla produkterna och deras förpackningar, så är det viktigt att det är den 
målgruppen som intervjuas. Intervjun går ut på att ställa frågor till respond-
enterna, därför kallas det en frågeundersökning. Esaiasson m.fl. beskriver 
att i frågeundersökningar ställs det samma frågor till alla respondenter och 
så finns det redan bestämda svarsalternativ. Det finns däremot en variant av 
denna frågeundersökning som går ut på att respondenten får svara med sina 
egna ord, alltså en intervju med öppna frågor (Ibid, s.258-259). Det är denna 
typ av undersökning som vi har genomfört, för att inte styra respondenterna 
utan att de ska kunna svara fritt om de lokala produkternas förpackningar.

Vissa personer vi intervjuade tvekade när vi frågade efter deras namn och 
ville inte uppge det. I de fall de sa nej erbjöd vi dem att vara anonym, något 
som Esaiasson m.fl. menar på är viktigt att tänka igenom innan och huruvida 
man kan erbjuda intervjupersoner anonymitet (Ibid, s.290). Eftersom det 
inte spelar någon roll i denna studie om namnet var med eller inte i under-
sökningen fungerade detta, det viktiga var däremot att få fram ålder eftersom 
vi ville att intervjupersonerna skulle höra till målgruppen som företagen har. 
 
3.2.1 Urval
Under frågeundersökningar har man ofta ett slumpmässigt urval av svarsper-
soner från en förutbestämd population (Ibid, s.259-260). I denna studie är 
populationen de kunder som besökte företagens försäljningsställe. 

Det som gäller för alla kvalitativa undersökningar är, så som Jarlbro be-
skriver, att man ska samla material tills det uppstår en så kallad teoretisk 
mättnad. Ibland kan det vara praktiskt omöjligt att samla in så mycket ma-
terial och det kan också vara svårt att veta när man uppnår en sådan (Jarlbro, 
2000:50). Vi har därför varit uppmärksamma på när det inte längre tillkom-
mit nya infallsvinklar i undersökningen. Det är alltså viktigt att tillfråga 
tillräckligt många för att uppnå denna mättnad. 

 
3.2.2 Genomförande
Frågeundersökningen i denna studie gjordes ute på respektive försäljnings- 
ställe, detta för att på ett bra sätt kunna nå företagets målgrupp. Personerna 
som tillfrågades valdes slumpmässigt ut. Vi genomförde, som tidigare näm-
nts, 40 stycken intervjuer med kunderna, tio stycken från varje företag. Innan 
intervjun skapades det en intervjumanual med intervjufrågor och förk-
laringar på begrepp (se bilaga 5). Under intervjuerna spelade vi in respond-
entens svar med en applikation på mobilen och antecknade också 
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utifall det skulle bli något fel med inspelningen. Som Esaiasson m.fl. menar 
är det bra att spela in intervjun, förutsatt att det inte skapar något prob-
lem för respondenten att svara (Esaiasson et al., 2007:302). Under våra 
frågeundersökningar var det ingen av respondenterna som misstyckte till 
att bli inspelad, eftersom materialet endast skulle användas inofficiellt till 
transkriberingen.

Efter intervjun transkriberades materialet för att sedan sammanfattas och 
struktureras upp under olika teman och rubriker.

När vi genomförde intervjuerna på Sundsvall Chocolate House satt vi där 
under sex timmar, uppdelat på två dagar, onsdag och torsdag 28-29 novem-
ber, och valde att tillfråga alla personer som kom in i butiken och kunde 
ställa upp på en intervju. På det sättet slumpades personerna fram eftersom 
vi inte visste vilka som skulle komma in i butiken.

Kundundersökningen för Strömmens Gårdsmejeri genomfördes på jul-
marknaden i Skönsbergs folkets hus den 1 december. Detta för att de har för 
lite kunder i sin gårdsbutik. Eftersom de hade ett eget stånd på julmarknaden 
gick det bra att få tag i deras rätta målgrupp – de som handlar av dem. Vi 
var där under tre timmars tid och tillfrågade de personer som kom fram till 
Strömmens Gårdsmejeris stånd för att handla. 

I Härnösand genomfördes den tredje omgången undersökningar med 
Rotsjö Gårds kunder den 12 december. Deras ostar säljs på Ost- och De-
likatessbutiken som ligger i centrala Härnösand. Vi stod i butiken under fyra 
timmars tid och frågade de personer som kom in i butiken.

De sista frågeundersökningarna genomfördes i Spikarö Karamell och 
Pralins butik, som ligger i Skönsberg, den 13 december. Vi stod i butiken 
under fem timmars tid och dagen därefter, den 14 december, var vi på Bokia 
i en timme, där Spikarö Karamell och Pralins produkter finns att köpa. 
Eftersom Bokia säljer många andra produkter intervjuade vi de kunder som 
handlade Spikarö Karamell och Pralins produkter. 
 
3.2.3 Problem med genomförande
Det var inte så mycket folk på julmarknaden i Skönsberg, där vi skulle gen-
omföra frågeundersökningarna med Strömmens Gårdsmejeris kunder. Detta 
kan bero på snöovädret, det var lite synd eftersom det mest var äldre per-
soner där. Vi ville helst ha en blandning från medelåldern och uppåt, efter-
som det är den målgruppen som Strömmens Gårdsmejeri har. Människorna 
var även ganska stressade och ovilliga att svara, vilket gjorde att svaren inte 
blev så fördjupade som vi hade önskat. Under dessa kundintervjuer var det 
cirka 30 % av tio som inte ville svara.

Kundintervjuerna som genomfördes på Sundsvall Chocolate House gick 
sakta. De hade inte så mycket kunder i butiken just då, utan ägaren berättade 
att det alltid brukar vara mycket kunder alldeles innan jul. Sedan var det vissa 
som kom in och inte hade tid att svara eller inte ville. Av alla utfrågade i den 
butiken var det ca 10 % av tio som inte var villiga att delta i intervjun. 

Intervjuerna med Rotsjö Gårds kunder genomfördes på Ost- och De-
likatessbutiken i Härnösand. Dessa kundintervjuer gick relativt bra. Som vi 
tidigare upplevt gick det dock även här lite trögt att få ihop tio stycken. Av 
de utfrågade var det cirka 30 % som inte hade tid att svara.
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Det tog många timmar sammanlagt att få ihop tillräckligt många per-
soner till frågeundersökningarna vi genomförde med Spikarö Karamell och 
Pralins kunder. Under de fem timmarna vi stod i deras egen butik kom det 
inte många kunder, bara tre stycken, vi var därför tvungna att välja ett annat 
försäljningsställe, Bokia, där resterande frågeundersökningar genomfördes, 
sju stycken. Det som var svårare här var, som tidigare tagits upp, att Bokia 
säljer mycket fler produkter och det slumpmässiga urvalet blev här inte lika 
tydligt som för de andra företagen. Detta eftersom det inte gick att tillfråga 
alla – utan endast de som var intresserade av just Spikarös produkter. Alla 
tillfrågade kunder svarade på frågorna.

 

3.3 Semiotisk analys                     
Anledningen till att vi valt en semiotisk analys är för att kunna svara på vår 
frågeställning om vilka grafiska element det finns på de lokalproducerade 
produkternas förpackningar. Vi vill få en djupare förståelse för förpack-
ningsdesignen och se vilka olika beståndsdelar som finns på förpackningarna 
och detta görs, enligt Hansson m.fl., genom en analys (Hansson, Karlsson & 
Nordström, Seendets språk, 2006:165). 

Semiotik handlar, enligt Jarlbro, om hur delbetydelser gemensamt bildar 
helheter (Jarlbro, 2000:147-148). I denna studie handlar det om de olika 
visuella elementen på förpackningarna, som tillsammans skapar en helhet. 
Den grundläggande definitionen om semiotik är “läran om tecken”. Semi-
otik består inte enbart av vad vi anser vara ett “tecken” i vardagligt språk 
utan även något som står för ord, bilder, ljud, objekt och gester (Chandler, 
Semiotics - the basics, 2002:2). Förpackningarnas helhet bildas därför av de 
olika beståndsdelarna som de består av texter och bilder. Inom teckenläran 
är det viktigt att ta hänsyn till att det går att applicera semiotiska strukturer 
även på andra former av tecken, så som arkitektur och klädstilar eftersom allt 
har någon typ av budskap (Ibid, s.5). I detta fall är det förpackningar som är 
“tecknen” vi har analyserat.

Vi ska alltså göra en semiotisk analys av de lokalproducerade produk-
ternas förpackningar. Det är dessa förpackningar som utgör analysobjekten 
och kommer vara centrum för analysen av dess inre kontext, alltså den 
konkreta förpackningen och de grafiska elementen den innehåller, inte dess 
yttre kontext som till exempel butiken förpackningen säljs i (Hansson, Karls-
son & Nordström, 2006:38). Detta är för att se vilka element som finns på 
förpackningarna och utöver det kunna koppla till vad respondenterna anser 
vara lokalproducerat. Enligt Falkheimer innebär en semiotisk analys att 
man analyserar relationen mellan tecken, deras betydelser och sammanhang 
(Falkheimer, 2001:145). Det är här intressant att se om kombinationen mel-
lan de olika elementen, till exempel text och bild, skapar ett sammanhang, i 
detta fall om de förmedlar att produkten är lokalproducerad. 

Eftersom vi har som syfte att analysera elementen på förpackningarna har 
vi valt att göra en semiotisk analys. En semiotisk analys handlar, enligt Wærn 
m.fl., om bildens innehåll. De menar även att det finns två olika nivåer i en 
sådan, denotation och konnotation. Denotation är den del där man berättar 
vad som föreställs, vad vi ser och förstår. Konnotation å andra sidan är den 
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del där man analyserar vilka värden och idéer som presenteras, det som vi 
läser in i bilden (Wærn, Pettersson, Svensson Bild och föreställning – om 
visuell retorik, 2004:38-39). Tolkning kommer inte att ingå i den semiotiska 
analysen av studiens utvalda förpackningar. Fokuseringen kommer att ligga 
på denotationen, alltså på vad vi ser på förpackningarna. 
 
3.3.1 Urval
Populationen för undersökningen är alla produkter från de fyra företagen 
Strömmens Gårdsmejeri, Rotsjö Gård, Sundsvall Chocolate House och 
Spikarö Karamell och Pralin. Av dessa har sedan två produkter från varje 
företag valts ut för att studeras närmare i en bildanalys. De två produkterna 
från varje företag som valts är de två som har sålt bäst sedan start. 

I den semiotiska analysen ska vi redogöra för vilka element som finns på 
de utvalda förpackningarna, men vi kommer inte att beskriva vilka element 
som vi anser utlyser att den är lokalproducerad. Vi kommer att utesluta våra 
egna åsikter helt och hållet eftersom syftet är att konsumenterna ska delge 
vad de anser är de utmärkande dragen som signalerar att det är en lokalpro-
ducerad förpackning.

 
Analyserade förpackningar:
Strömmens Gårdsmejeri
Hos Strömmens Gårdsmejeri är det den hjärtformade camembert fårosten 
med namnet “lamembert” och deras ädelost “Boltjärn blå”, som analyserats. 
De produkterna är de bäst säljande sedan företagets start. De är förpackade i 
plastfolie med en etikett på ovansidan.

Rotsjö Gård
Rotsjö Gårds mest sålda produkter sedan start är deras fetaost på burk “Feta 
Greta” och deras camembert “Elin-Linnéa”. Fetaosten är förpackad i en 
plastburk och camemberten är förpackad i plastfolie med en etikett på ovan-
sidan.

Sundsvall Chocolate House
Hos Sundsvall Chocolate House har pralinasken där det får plats 12 stycken 
praliner, samt cellofanpåsen med mörk choklad med halvssalt, analyserats. 
De produkterna är de två bäst sålda produkterna sedan företagets start. Det 
är dessa två förpackningar vi gjort en semiotisk analys av.

Spikarö Karamell och Pralin
Kolan är en av Spikarö Karamell och Pralins mest sålda produkt sedan de 
startade företaget. Kolans primärförpackning är en plastförpackning. Den 
har också en sekundärförpackning, i form av en fast kartonglåda, som rym-
mer cirka 32 kolor. Den andra produkten i deras sortiment som säljer bäst är 
de brända mandlarna som förpackas i en pappersstrut på gammeldags vis.
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3.3.2 Genomförande
Åtta lokala produkters förpackningar analyserades där två produkter från 
varje företag valdes ut, de produkter som sålt bäst från start. Ett kodschema 
konstruerades i förväg för att ge riktlinjer för vilka delar som skulle analys-
eras (se bilaga 6). Under analysen antecknades svaren och fördes in i kods-
chemat och förpackningarna fotograferades. Efter analysen transkriberades 
materialet och då kunde likheter och skillnader ses mellan förpackningarna.

3.3.3 Problem med genomförande
Till skillnad från de övriga undersökningarna har det här inte varit något 
särskilt problem eftersom att vi inte behövt anpassa oss till andra människor. 
Produkterna som vi analyserat har gått bra att få tag i, dels eftersom alla 
företag har en aktiv försäljning och för att vi besökt deras försäljningsställen. 
Analysen i sig gick bra att genomföra med hjälp av kodschemat vi i förväg 
konstruerat. 

3.4 Validitet och reliabilitet
I denna studie finns det en hög reliabilitet eftersom intervjusvaren både spe-
lades in och antecknades, på så sätt är mätinstrumentet tillförlitligt (Ejvegård, 
2009:77). Intervjuerna genomfördes på ett avslappnat sätt och frågorna 
formulerades på rätt sätt och en hög noggrannhet användes under intervjun. 
För att få en högre reliabilitet menar Ejvegård att det går att genomföra ett 
reliabilitetstest, detta görs för att se om mätinstrumentet är tillförlitligt. För 
att försäkra sig om att frågan har uppfattats på rätt sätt kan man ställa en 
kontrollfråga som en del av ett reliabilitetstest. Genom att formulera frågan 
annorlunda, fast med samma betydelse, kan man säkra att reliabiliteten är bra 
om svaren blir identiska (Ibid. s.79). När en intervjuperson antydde något på 
ett otydligt sätt, ställdes följdfrågor för att säkerställa vad denna menade. På 
så sätt blev reliabiliteten hög och missförstånd undveks.

Intervjufrågorna är framtagna så att de ska svara på frågeställningarna. 
Genom välformulerade frågor, som bidrog till att svaren från responden-
terna var tillförlitliga, fick vi en hög validitet (Ibid. s.80). 

Det skulle kunna gå att replikera denna studie i och med att beskrivningen 
hur vi har gått tillväga är utförlig samt att alla kodscheman och intervjufrågor 
finns med i bilagorna. Denna studies replikerbarhet är alltså hög och i och 
med detta ökar också tilltron för undersökningen (Esiasson et al. 2007:33). 
Däremot kanske inte resultatet nödvändigtvis blir liknande, eftersom nästa 
person som genomför studien kan slarva vid insamlingen av data (låg reliab-
ilitet). Eller att det helt enkelt är andra respondenter med andra åsikter som 
deltar. Studien är inte generaliserbar och kan inte visa på hur alla tycker och 
tänker. Om studien replikeras skulle det alltså eventuellt inte generera samma 
resultat.
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4. Resultat

Detta kapitel tar upp det resultat som framkommit genom de olika undersökningarna. 
Resultatet tas upp under tre olika delar, med utgångspunkt från informantintervjuerna, 
sedan frågeundersökningarna och slutligen den semiotiska analysen. De två första delarna, 
intervjuerna med företagen och frågeundersökningarna med kunderna delas upp i de fyra 
olika företagen för att få en djupare förståelse för varje del. Den semiotiska analysen delas 
in i kodschemats olika punkter och bilder på de produkter som valts ut visas i slutet av 
detta kapitel.

 
4.1 Resultat av intervjuer
De intervjuade personerna från varje företag innehar en stor kunskap om 
strategierna kring och tankarna bakom förpackningarna, då de är ägare av 
företagen. Vi ville ta reda på hur de tänkte kring utformningen av förpack-
ningarna. I slutet finns ett kort sammanfattande resultat. 

4.1.1 Strömmens Gårdsmejeri 
Strömmens Gårdsmejeri startade med sitt mejeri och sin osttillverkning 
1998. Martin Andersson och Agneta Larsson äger företaget tillsammans. 
För Strömmens Gårdsmejeri var det från början viktigast att förpackningen 
skulle vara praktisk och kostnadseffektiv. Eftersom de säljer ostar är det 
viktigt att de använder sig av ett material som släpper igenom fukt men sam-
tidigt håller inne lukten relativt bra. Viktigt är också att materialet ska göra 
hållbarheten så lång som möjligt och att det är syrefritt inuti förpackningen. 
Martin berättar att det kan vara svårt att få tag i bra förpackningar till ost i 
Sverige, eftersom det måste förpackas i någon form av plast. 

“Det är viktigt att inte låta förpackningen gå ut över produkten”, med det 
menar Martin att produkten alltid måste komma i första hand. Det viktigaste 
de vill förmedla med förpackningen är att deras produkter är mathantverk, 
har hög kvalité och att de är unika. “Det ska ju kännas lokalt och genuint”. 
Att produkten är lokalproducerad har inte visats riktigt tydligt på någon av 
de fyra företagens förpackningar. Strömmen Gårdsmejeri menar att de får 
fram det budskapet genom att de valt att skriva Ånge på deras etikett. De 
menar att det är viktigt att namn och ort syns bra på förpackningen. De har 
även döpt deras ostar efter olika platser i området för att slå ett slag från vart 
de kommer ifrån. Det viktigaste på förpackningen menar de är varumärket, 
Strömmens Gårdsmejeri, det är viktigt att kunden känner igen deras produk-
ter, att de kommer från samma företag. De menar att det är en fördel om 
förpackningen ser bra ut, men att det inte får påverka förpackningens prakt-
iska del.

Strömmens Gårdsmejeri vill att produkterna ska uppfattas som ett math-
antverk som är unika med hög kvalitét. Konsumenterna ska bli glada när de 
ser produkten och vilja titta lite extra. Det ska kännas lokalt och genuint utan 
att uppfattas som exklusiva.

Kring förpackningens utformning menar de att de vill ha någon slags 
estetik. De har på olika sätt försökt variera färgsättningen, men de tycker det 
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är rätt svårt. I början ville de att designen skulle se väldigt miljömedveten ut, 
det var en bakgrund med kartongfärg, men de tröttnade sedan på den och 
tyckte den såg lite tråkig ut och valde därför att lägga till färger. Martin berät-
tar också att etiketterna går att ändra, “de är inte huggna i sten”. 

De flesta av företagen vi intervjuat menar att de inte använt sig av någon 
speciell strategi. Martin berättar att de har byggt upp företaget långsamt utan 
mycket satsningar på marknadsföring. De har försökt synas på sätt som inte 
kostat mycket. När det gäller prissättningen på produkterna menar de att det 
är viktigt att hitta en balans mellan efterfrågan och tillgång. Ostarnas pris 
beror också på hur snabbt de försvinner från lagret, alltså vilka som säljer 
bra och vilka som säljer mindre bra. En viktig faktor som de förklarar är att 
priset inte får vara för billigt, “lokalproducerat vara ska inte vara billigt”. 

Avslutningsvis berättar Martin att de önskar att de kunde lägga ner mer 
tid på förpackningsdesignen men att tiden inte räcker till.  
 
4.1.2 Rotsjö Gård
Birgit och Torgny Ahlberg startade företaget Rotsjö Gård 2007 och de äger 
det tillsammans. Utformningen av etiketten menar Birgit var svår, de hade 
idén om en koskälla som de ville utgå ifrån. De tyckte att det gav ett bra 
budskap och att det kändes lantligt och äkta. Birgit berättar att en vän till 
familjen har designat etiketterna, utifrån deras egna idéer och att de sedan 
skriver ut dem hemma. 

Deras ostar är antingen förpackade i plastfolie eller i en plastburk, 
detta för att de anser att det är bra att man ser osten inuti. Känslan de vill 
förmedla till konsumenterna med sina förpackningar är att det ska kännas 
genuint, att det är hantverksmässig mat och äkta vara. 

På Rotsjö Gårds etikett står det inget om att det är lokalproducerat, men 
det står Rotsjö Gård, produktnamn, innehåll, deras kontaktuppgifter och att 
det inte är några konserveringsmedel i. Det sistnämnda anser Birgit vara det 
viktigaste att förmedla på förpackningen för att produkten ska kännas lokal-
producerad. Det som Rotsjö Gård vill få fram är att deras ostar kommer från 
en gård, Birgit berättar att detta är väldigt viktigt. De använder sig av svart 
och vitt på etiketten med ett inslag av guld i form av koskällan, “vi ville ha 
det naturtroget”, menar Birgit. 

Som Martin på Strömmens Gårdsmejeri tog upp, menar även Birgit att det 
inte finns så många förpackningsalternativ för ostar eftersom det inte går att 
slå in ostar i kartong. 

Angående deras prissättning berättar Birgit att det är meningen att man 
ska räkna de antal timmar som man jobbar och lägger ner på ostarna, men 
att det inte fungerar för att det skulle bli alldeles för dyrt. Därför utgår de 
ifrån konkurrenters priser, men Birgit tror att de fortfarande ligger aningen 
under i prisklass. Lika som Strömmens Gårdsmejeri spelar arbetet bakom 
osten mycket in i prissättningen, även priset på förpackningen räknas in. 

Rotsjö Gård marknadsför sig genom Västernorrlandsgården, organisa-
tionen i Västernorrland som gör det enklare för producenten och kon-
sumenten att sälja och köpa lokalproducerade livsmedel. Genom dem har de 
varit ute mycket i butiker och visat sina produkter och berättat om sig själva, 
detta tror Birgit har gett mycket. De har gårdsförsäljning på sommaren och 
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brukar även stå på bondens egen marknad i Sundsvall under sensommaren och 
hösten. Annars säljs deras ostar i den lokala butiken i Rotsjö och i Ost-och 
delikatessbutiken i Härnösand. När Rotsjö Gård började sin försäljning 
tänkte de först bara sälja hemifrån och på några gårdar, men när efterfrågan 
ökade och kunderna frågade var det gick att köpa deras ostar utökade de 
försäljningen. Det som Birgit tycker är väldigt viktigt är att ha kontroll på 
ostarna så att de inte blir för gamla, eftersom Rotsjö Gård då får ett dåligt 
rykte. 

Rotsjö Gård har fått mycket uppmärksamhet, både genom priser, 
medieuppmärksamhet i form av artiklar och de har varit med i Mitt Kök på 
TV4, där Tommy Mylikäki lagade mat med osten från deras gård. Något som 
Birgit tycker är väldigt kul är att efter detta har Tommy blivit väldigt förtjust 
i osten och ringt och vill ha den och även andra leverantörer vill beställa den 
till olika restauranger. De har inte marknadsfört sig genom att annonsera, 
“det har spridit sig mun till mun” berättar Birgit. 
 
4.1.3 Sundsvall Chocolate House
Sundsvall Chocolate House startades 2003 av Annelie Stjernström, som själv 
äger företaget. 

Förpackningarna till askarna de säljer chokladpralinerna i beställer hon 
från en katalog, det är Robert Lidbäck i Göteborg som gör dessa förpack-
ningar. Etiketterna till påsarna gör Annelie däremot själv, både design och 
utskrift sker hemma. Hon klipper sedan ut dem och sätter fast på förpack-
ningarna. Angående utformningen av förpackningarna har Annelie tänkt 
mycket på att hon vill ha en ask som hennes praliner ser bra ut i. Hon berät-
tar att det finns hjärtformade askar och flera andra modeller men att det då 
inte får plats lika många praliner i dem, därför är den nuvarande formen en 
rektangel.

På påsarnas utformning har etiketten som sitter över plasten varit det 
viktigaste. Typsnittet, Old English, hade hon länge planerat att använda efter-
som hon tyckte att det är fint och såg gammaldags ut. När Annelie valde 
ut färgskalan till cellofanpåsarnas etikett ville hon att det skulle se färgglatt 
ut och till asken fanns det inga andra färgval att välja mellan. Det viktigaste 
Annelie vill förmedla genom förpackningsdesignen är att det ska kännas 
lyxigt och menar att hon tycker det framkommer genom guldkanten på 
pralinasken. Hon vill att kunderna ska tycka det ser snyggt ut, att det är till-
talande och hon menar att många anser att cellofanpåsarna känns lyxiga. 

På Sundsvall Chocolate House etiketter står det att pralinerna och de öv-
riga produkterna är handgjorda, detta tycker Annelie är viktigt, hon säger det 
även till kunderna som kommer in i butiken. Den viktigaste informationen 
för Sundsvall Chocolate House att förmedla är alltså att de är lokalprodu-
cerade, Annelie vill att kunderna ska veta att de är hemgjorda – eller “här-
gjorda” som hon själv betecknar dem, eftersom de görs i butiken och inte 
hemma hos henne. Känslan som konsumenterna ska få när de ser produk-
terna är att förpackningsdesignen är snygg, tilltalande och lyxig.

Hur stor betydelse förpackningsdesignen har för kunden tror hon är 
väldigt olika och menar att en del inte alls bryr sig medan andra tycker att det 
är jätteviktigt. “Vissa tar bara en pralin i handen och går”. Hon tror att det 
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blir viktigare när man ska ge bort chokladen, “när kunder ska köpa choklad 
som present så vill de ju att det ska se lyxigt ut”. 

Det som självklart är viktigt med förpackningen är att den ska fungera, 
den ska vara funktionsenlig. Hon berättar att alla livsmedelsprodukter har 
ett förpackningskrav från kommunen och att alla produkters förpackningar 
anpassas därefter. Att förpackningen är tät är också viktigt menar Annelie, 
cellofanpåsarnas stängning har bland annat ändrats, hon använder sig nu av 
svetsade istället för limmade skarvar. Hon fortsätter beskriva att förpacknin-
gen ska vara lättöppnad, det ska gå att få ner handen, och “framför allt ska 
chokladen få plats på ett bra sätt”. 

Annelie berättar att hon ligger ganska lågt med sin marknadsföring för till-
fället, förutom runt högtider. Tidigare har hon annonserat en del i tidningar, 
men tycker att det inte lönar sig, såvida man inte har en helsida. Hon har 
även testat att nå ut genom radio men anser att det krävs att man annonserar 
under en längre tid än bara några dagar för att kunden ska känna igen företa-
get och reklamen och få in det i sitt medvetande. Hennes choklad säljs i den 
egna butiken och i Smakrummet, som är en butik med lokalproducerade 
produkter på Norra berget i Sundsvall. Hon säljer även vidare till andra 
företag, bland annat till Grand Hotell som köper in chokladen till sina gäster. 

Kring prissättningen berättar Annelie att hon från början tänkte att det 
skulle vara dyrt, men nu har hon ett billigare pris. Hon menar att hon hellre 
har ett billigare pris och håller pralinerna färska, än att ta ett för högt pris så 
att kunderna inte köper dem och att de blir gamla. När det gäller pralinerna i 
asken tillkommer en extra kostnad för förpackningen eftersom den är dyrare 
och mer exklusiv än cellofanpåsen. Sedan menar hon att det självklart är 
viktigt att verksamheten ska gå med vinst.
 
4.1.4 Spikarö Karamell och Pralin
Spikarö Karamell och Pralin startades 1992 av Christer Olsson tillsammans 
med hans fru Margareth Georgsson. Det är Christer och Margareth som har 
gjort förpackningsdesignen själva. Etiketterna trycks på ett tryckeri i Malmö 
som sedan klistras på papperspåsarna som de köper av olika förpacknings-
leverantörer. I vissa fall är papperspåsarna specialanpassade för Spikarö 
Karamell och Pralins produkter, som exempelvis förpackningen med ett 
fönster på, så att man ser produkten.

Kring utformningen av förpackningarna berättar Christer att de ville att 
förpackningarna skulle se ut på ett visst sätt. Eftersom de håller till på Alnö, 
på Spikarna som ligger ute i skärgården, ville de att förpackningen också 
skulle spegla skärgården. De lever och bor där ute och ville därför starta och 
driva företaget där. Att produkterna är från skärgården är viktigt för Spikarö 
Karamell och Pralin att förmedla genom förpackningen, de vill även nå ut 
till konsumenterna att de jobbar med högkvalitativa råvaror. De vill uppfattas 
som ett roligt företag, men seriösa, och att konsumenterna då vågar prova 
produkterna. De vill att kunderna ska känna att de inte köper deras godis för 
att det är billigt, utan för att få ordentliga råvaror. Christer förklarar att han 
tycker att deras förpackningar är väldigt enkla, “vi har bruna förpackningar 
med svart text och på vissa förpackningar sätter vi på en guldig klisterlapp”.
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Något som Christer också tycker är viktigt är att det finns en innehålls-
förteckning, att deras kontaktuppgifter syns så att kunden kan ringa om de 
har några funderingar och att det finns ett bäst-före-datum. Genom förpack-
ningsdesignen vill de uppfattas som ett kul företag som samtidigt är seriöst, 
han menar att kunderna då vill prova deras produkter. Målgruppen de har är 
mellan 18-70 år och mindre företag, klädbutiker, livsmedelsbutiker, muséer 
och inredningsbutiker. 

Att det är lokalproducerat tycker de inte är så viktigt egentligen, “huvud-
saken är att det är bra, man ska vara försiktigt med att säga att lokalprodu-
cerat alltid är bra”, menar Christer. Christer menar att “om det ska se lokal-
producerat ut ska det nästan se lite töntigt ut, om det är proffsigt förpackat 
så ser det inte lika lokalproducerat ut”. Med det menar han att det inte får 
se för fabrikstillverkat ut, att det blir för proffsigt. Uppfattningen som de fått 
ifrån deras kunder är att förpackningarna ser bra ut, Christer säger däremot 
att de själva inte är lika nöjd, “men ändå säger designers att vi inte ska byta, 
eftersom att det är vår stil”. 

Något som urskiljer Spikarö Karamell och Pralin från de övriga företa-
gen vi undersökt är att de har stor kontroll på sina konkurrenter, de tittar 
alltid på konkurrenterna när de reser och är på mässor och liknande. “På 
mitt skrivbord ligger det åtminstone 15 produkter från andra företag. Det 
är förpackningen, inte produkten, som vi vill titta på”, berättar Christer. 
Han förklarar att de största konkurrenterna är Marabou och Cloetta men att 
Spikarö “sticker ut genom att vi är lite udda, genom vår båt”. De säger att de 
inte är bäst eftersom de inte har resurser för det. 

Christer berättar att det är viktigt att funktionaliteten kring förpackningen 
ska fungera bra. Han menar att det största kriteriet är förpackningen ska gå 
lätt att packa “inte att kunden ska ha en rivrand att öppna förpackningen 
med”. En del av deras förpackningar måste även vara vaxade på insidan och 
detta får inte avge någon smak.

Kring prissättningen berättar Christer att de fått en del kritik. Han berättar 
att tillverkningskostnaden ska räknas ihop och att det ska läggas till ett påslag 
för att företaget ska gå med vinst “men också tillgodose vad man skulle vilja 
betala som kund”. Spikarö Karamell och Pralin säljer inte sina produkter 
på ICA till exempel, eftersom dessa grossister alltid lägger på en kostnad på 
produkterna.

De hade från början lite problem med produktnamnet, “vi började med 
skärgårdsgodis, men det kunde vi inte namnskydda”. De har produkter med 
namn som relaterade till havet, till exempel Strandbönor och Ägg från Skärgård-
shöns.

De marknadsför sig på Formexmässan som är två gånger per år. “Formex 
är den ledande marknadsplatsen och enda mässan för oss”, berättar Christer. 
För övrigt har de ingen marknadsföring. “Vid något enstaka fall är vi med 
på någon marknad, men det finns inte tid för det så det händer inte ofta”. 
De säljer i sin egen butik, men det är inte det huvudsakliga och mest prior-
iterade försäljningsstället utan de säljer mest till olika affärer till vissa delar 
av världen, till USA, Tyskland och i Norden. Christer berättar att de inte har 
någon direkt marknadsföringsstrategi. Det de satsar mest på är att göra sina 
montrar på mässan två gånger om året så bra och fina som möjligt. Det är 
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även där de tycker att de kan påverka deras kunder till att köpa sina produk-
ter eftersom kunderna då får provsmaka. 
 
4.1.5. Sammanfattat resultat av intervju 
Sammanfattningsvis anser de båda osttillverkarna Strömmens Gårdsmejeri 
och Rotsjö Gård att de viktigaste de vill förmedla genom sin förpacknings-
design är att det är hantverksmässiga produkter och att de har hög kvalité. 
Mellan de båda konfektyrföretagen Sundsvall Chocolate House och Spikarö 
Karamell och Pralin skiljer sig däremot uppfattningarna om hur de vill upp- 
fattas. Sundsvall Chocolate House vill att deras produkter ska kännas lyxiga 
och lokalproducerade medan Spikarö Karamell och Pralin menar att de inte 
är så intresserade av att verka lokalproducerade. Gemensamt för alla företag 
är att de flesta anser att förpackningen är ganska viktigt, sedan har de mer 
eller mindre tid att arbeta med sin förpackningsdesign.

4.2 Resultat av frågeundersökningar
I den föregående delen beskrivs resultatet från samtalsintervjuerna med 
företagen. För att få reda på hur kunderna upplever de fyra företagens 
förpackningar har vi intervjuat tio personer som kommit in och handlat på 
respektive försäljningsställe, sammanlagt 40 personer.

4.2.1 Strömmens Gårdsmejeri
Bland de tio kunder vi intervjuat uppfattar många att Strömmens Gårdsme-
jeri har en fin förpackningsdesign som de tilltalas av och som urskiljer sig 
från mängden. Några tillägger att även förpackningens etikett sticker ut – 
“Ser hemgjord ut, inte fabrikstillverkad”. De menar att den inte hör hemma 
på ICA. Angående materialet så håller några med om att det är bra att det är 
genomskinlig plast så att man ser produkten som man köper. Färgvalet på 
etiketternas bakgrund och text beskriver av en svarsperson som att den är 
svårt att läsa, då kontrasterna blir för små med en orange text mot en olivfär-
gad bakgrund.

Kunderna tycker först och främst att Strömmens Gårdsmejeris förpack-
ningar visar att de är lokalproducerade genom texten på etiketterna, att det 
står Strömmens Gårdsmejeri, Ånge och Boltjärn. Att det står Strömmens Gårdsmejeri 
bidrar till att en respondent tar för givet att det är lokalproducerat. Två per-
soner nämner att det borde stå ordet Ånge på förpackningen, eftersom ordet 
Strömmens Gårdsmejeri inte berättar att det är lokalproducerat, trots att ordet 
Ånge redan står på förpackningen. Några nämner även att illustrationen av 
fårhuvudet visar att det är lokalproducerat. Återkommande är att det inte ser 
fabriksproducerat ut. Att det är mjukplast istället för hårdplast är också en 
bidragande faktor till att det skiljer sig från de fabrikstillverkade produkterna. 
Det är viktigt att veta var man handlar ifrån påpekar en person, som menar 
att Strömmens Gårdsmejeri kanske skulle ha haft en skylt vid försäljnings-
bordet som det står Ånge på, för att visa kunderna bättre varifrån de kom-
mer.

För att förstärka intrycket av att det är lokalproducerade produkter tycker 
flera svarspersoner att de skulle kunna ha en skylt vid försäljningsbordet, 
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för att profilera sig bättre, där det står Ånge eller med bilder där de beskriver 
“så här gör vi osten”. Kunderna tycker att det hade förstärkt budskapet att 
produkterna är lokalproducerade. 

När vi frågade respondenterna hur de påverkas av förpackningsdesignen 
vid ett köp så svarade 30 procent att de inte påverkas, utan att det är smaken 
som spelar roll. Att utseendet gör så att det ser gott ut är viktigt men både 
pris och informationen är en viktig faktor vid de flesta kunders köpbeslut. 
Kunderna lockas av den fina förpackningen men vill även prova eller läsa 
mer om produkten innan de bestämmer sig.

Den förpackning som de flesta  kunder tyckte var finast var Ranklev osten 
som är formad som en pyramid (se bilaga 8).

 
4.2.3 Rotsjö Gård
Respondenterna uppfattar Rotsjö Gårds förpackningar som enkla, prydliga 
och att de ser hemgjorda ut. En person säger att den är tydlig och att man får 
reda på vad förpackningen innehåller, “men burken med Feta-Greta vet jag 
inte om den är så snygg, men funktionell, så det funkar”. En person nämner 
att när hon ser förpackningen så märks det att lokalproducenten är mer fok-
userad på innehållet än utsidan. 

Många menar att texten är det element som gör att produkten ser lokal-
producerad ut. Några känner till Rotsjö Gård sedan tidigare men inte alla, 
detta gör att flera inte tydligt ser att det är lokalproducerat. Koskällan de 
använder sig av på etiketten är även ett element som kunderna kopplar sam-
man till det lokalproducerade. För de som inte vet att Rotsjö Gård ligger i 
Härnösand är det svårt att veta om det är lokalproducerat eller inte. Telefon-
numret med riktnumret till Härnösand är det enda som kan visa att produk-
ten kommer från det området, men då gäller det att kunden vet att det är 
Härnösands riktnummer.

För att bättre visa att produkterna är lokalproducerade tycker kunderna 
att det skulle kunna vara mer information, som till exempel att produkten 
kommer ifrån Härnösand på förpackningen. Vissa kunder tycker även att det 
skulle kunna vara en illustration av en karta som markerar ut Rotsjö Gård. 
En annan kund ger som förslag att ha en träburk eller ett gammaldags pap-
per runt osten för att göra den mer genuin, men exklusiv. För att osten ska 
synas bättre säger någon att de hade kunnat använda någon färg på förpack-
ningen.

En liten del av kunderna påverkas inte alls av förpackningarna utan menar 
att det är innehållet som räknas och de vet redan vad de är ute efter. Andra 
säger att de påverkas ganska mycket av förpackningen och köper den som 
ser mest tilltalande ut, om förpackning är rik på information och är tydlig är 
det den kunden väljer om de har bråttom.

Ostförpackningen som de flesta kunder tyckte bäst om är de runda 
ostarna, som osten Elin-Linnéa hör till (se bilaga 8).
 
4.2.2 Sundsvall Chocolate House
Kunderna uppskattar att förpackningarna är i genomskinlig plast, så de ser 
både innehållet och mängden. Kunderna uppfattar förpackningarna som 
enkla och praktiska, att de syns och är lätta att hitta i butiken. Några är skep-
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tiska mot färgerna som använts på etiketterna på cellofanpåsarna och menar 
att Sundsvall Chocolate House skulle använt sig av mer neutrala färger. En 
kund sa: “Det blir en kontrast när man har detta gamla typsnitt med dessa 
färger. Det blir två olika budskap. Visst är det viktigt med färger, men här 
finns ALLA olika färger”. Kunden fortsätter att förklara att det lika gärna 
kunde vara svartvitt, eller någon specifik färg som företaget gör till sin egen. 
Kartongen med pralinerna tycker däremot många kunder känns exklusiv, 
men flera tillägger att guldetiketten är för anonym och för liten. De menar 
att det inte tydligt syns på etiketten att produkten är från Sundsvall.

Att Sundsvall Chocolate House gör lokalproducerade produkter tycker 
kunderna syns genom texten – att det står Sundsvall och att typsnittet känns 
typiskt för Sundsvall och ser gammalt ut och kan ha en historisk tradition. 
Däremot tycker ett par kunder att texten på cellofanpåsarnas etiketter är lite 
konstig, ”suddig och luddig”, samt att det ser ut att stå Sundsball istället för 
Sundsvall. Enkelheten på förpackningarna är också en bidragande faktor till 
att det ser hemgjort ut. Förpackningen i cellofan med tillhörande etikett ser 
inte fabriksproducerad ut och de ojämna chokladbitarna i förpackningen 
förstärker det intrycket.

På förpackningen tycker ett flertal kunder att texten skulle kunna ändras 
för att bättre kommunicera att det är lokalproducerat. Ett förslag var att 
skriva att det är lokalproducerat och ett annat var att ta med någon symbol 
för att symbolisera att det är från Sundsvall, exempel som gavs var en sk-
vader eller drake. Andra förslag är att använda lite mindre grälla färger, en 
person beskrev även att “man skulle kunna använda lite mer robust papper” 
och en annan menade att det skulle fungera med lite mer naturnära färger 
och gå mot det ekologiska hållet.

Kunderna har svarat att det är viktigt att förpackningen är fin och att den 
förmedlar det genuina. Många kunder tycker även att det är viktigt att kunna 
se vad förpackningen innehåller eftersom att produkten då talar för sig själv. 
Om de ska köpa något för att ge bort i present är det mycket viktigare att det 
ser fint ut än om de ska ha produkten själv. En person medger att förpack-
ningen troligtvis påverkar denne omedvetet. Vissa säger att om de går in i en 
butik och vet vad de ska köpa, så spelar det ingen roll hur förpackningen ser 
ut, eftersom att de då redan har gjort ett beslut.

Den finaste förpackningen som Sundsvall Chocolate House har tycker 
kunderna är asken som finns i två olika storlekar som pralinerna ligger i (se 
bilaga 8).
 
4.2.4 Spikarö Karamell och Pralin
Spikarö Karamell och Pralins förpackningar lockar kunderna och de uppfat-
tar de som stilfulla, färggranna medan andra säger att de känns naturfärgade, 
gammaldags och lantliga. En proffsighet kan kunderna se i förpackningarna 
samtidigt som det ser hemmagjort ut. Några kunder lyfter fram olikheten i 
många förpackningar i deras sortiment. Kunderna menar att vissa förpack-
ningar känns genuina och hemgjorda ut (gråsten i cellofan) medan andra ser 
industriella ut och är inplastade på ett enkelt sätt (kolan). Förpackningarna 
tycker de annars känns överlag anpassande för lokalt producerade varor.

Flera kunder får känslan av att det är lokalproducerade produkter genom 
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den påklistrade etiketten, illustrationen av båten, namnet Spikarö, Alnö och 
riktnumret 060. Något som många tycker känns gammaldags är brända 
mandlarstruten i brunt papper. Att antyda ordet Spikarö och sedan koppla 
det till en lokal ort kräver förutsättningen att man vet vart Spikarö ligger, 
vilket inte alla gör. Flera kunder menar att om företaget vill visa bättre att de 
är lokalproducenter så hade de kunnat tydliggöra vart det ligger. 

“Förpackningarna har inte den där exaktheten som det är på industrig-
jorda förpackningar, utan att de är lite robust inslagna med en fin finish”, 
säger en kund. För att det ska kännas lokalproducerat tycker en person att 
förpackningarna inte får blir för “tjusiga” och för perfekta. Däremot är det 
en del som vid första anblicken inte ser att det är lokalproducerat, men när 
de tittar lite extra kan de antyda att de är från Alnö.

På vissa förpackningar framkommer det inte tydligt nog vart produkten 
är producerad, så många av kunderna tyckte att företagen skulle förstärka 
budskapet lokalproducerat genom att skriva det på förpackningen. Några ex-
empel som framkommer från kunderna är att det skulle kunna stå Norrland, 
norrländskt eller Sundsvall på förpackningen. Att skylta annorlunda på hyllorna 
som produkterna står på hade också kunnat hjälpa till för att det skulle bli 
bättre och tydligare. På kolaförpackningen tycker kunder att de skulle kunna 
ha något tryck på primärförpackningen istället för att den helt saknar text 
eller något annat element på framsidan.

Kunderna påverkas i köpbeslutet beroende på hur förpackningen ser ut 
och påverkas ännu mer om det är något som de ska ge bort i present. En 
kund menar att om det är en present så köper hon gärna lite dyrare produk-
terna, men om hon själv är sugen på godis, så är Spikarö Karamell och Pral-
ins produkter inget som hon köper för att stilla suget, eftersom att de är lite 
dyrare. När produkterna är lite dyrare vill kunderna också att förpackningen 
ska vara snygg. En kund förklarar att “fina förpackningar lockar och då är 
säkert innehållet gott“, det är en teori som flera andra kunder också påpekar. 
Att se produkten genom förpackningen tycker några är trevligt. En annan 
kund menar att det inte spelar någon roll om lokalproducerade produkters 
förpackningar ser enkla ut eftersom att han hellre köper lokala produkter. 
Även detta företags kunder säger att de inte vet om de påverkas omedvetet 
av förpackningsdesignen eller inte.

De bruna respektive röda godisförpackningarna med fönster, så att man 
ser produkten i förpackningen, är den förpackningen som kunderna tycker 
är finast (se bilaga 8).
 
4.2.5 Sammanfattat resultat av frågeundersökningar
Resultatet från intervjuerna med kunderna från de fyra företagen varierar. 
Många gillar att se produkten inuti förpackningen till exempel när det är en 
plastförpackning eller när det är en kartong med ett fönster i plast. 

Materialet som förpackningen är gjord av tycker kunderna är en 
bidragande faktor till om det känns lokalproducerat eller inte. Används 
mjukplast istället för hårdplast anser de att det känns mer lokalproducerat 
och om etiketterna är påklistrade för hand, så att de inte sitter exakt likadant 
på alla förpackningar, bidrar det också till den lokalproducerade känslan.

Överlag har många kunder förslag på hur företagen på ett bättre sätt 
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ska förmedla, genom förpackningsdesignen, att det är en lokalproducerad 
produkt. Återkommande är att de ska stärka informationen om vilken 
geografisk plats produkterna är ifrån, eftersom att alla inte vet vart Rotsjö 
Gård, Strömmens Gårdsmejeri och Spikarö Karamell och Pralin. Sundsvall 
Chocolate House är lättare att identifiera som lokalproducerad, tycker 
kunderna, eftersom att Sundsvall är ett välkänt stadsnamn, vilket inte Rotsjö 
exempelvis är för många människor. Många gånger är det endast riktnumret i 
telefonnumret som har visat kunden att produkten är producerad i området. 
Att skyltningen ska vara bättre har påpekats på de ställen där produkterna 
inte sålts i den egna butiken, utan när produkterna sålts tillsammans med 
andra. Skyltning i form av att profilera sig bättre som lokalproducent har 
efterfrågats bland kunder i dessa fall.

Angående huruvida förpackningsdesignen påverkar kunderna i deras köp 
är det för vissa mest produkten i sig som är det viktiga, medan vissa anser att 
själva förpackningen spelar en stor roll i deras köpbeslut. Andra påpekar att 
de inte vet om det är omedvetet som de påverkas av förpackningsdesignen. 
Med en bra förpackningsdesign lockas dem till att titta närmare på produk-
ten, men det är också så att om förpackningen är fin får de upplevelsen att 
innehållet också är bra och gott.

 
4.3 Resultat av semiotisk analys
Tidigare har resultatet från företags- och kundintervjuerna presenterats, 
nedanför presenteras den semiotiska analysen, som är en viktig del i studien 
eftersom att den handlar om de utvalda förpackningarna från varje företag. 
Uppbyggnaden av resultatet utgår ifrån de olika punkter som kodschemat 
är uppbyggt av: varumärke, färg, material, bilder, typografi, skriftlig information och 
layout/hierarki.

4.3.1 Varumärke 
Det gemensamma för alla produkter är att varumärket har visat sig vara det 
viktigaste för de lokala företagen att trycka på. Platsen som varumärket tar 
upp på förpackningen varierar mellan de olika företagen och också mellan 
produkterna från samma företag. Ett exempel på det sistnämnda är Sunds-
vall Chocolate House produkter där pralinasken har endast en liten etikett 
på 5x3 cm där varumärket syns väldigt litet medan cellofanpåsen har en 
betydligt större etikett där varumärket tar stor plats. Även placeringen av 
varumärket varierar mellan de olika företagen. Ett exempel är Strömmens 
Gårdsmejeri där varumärkesnamnet på både Lamembert och Boltjärn blå är 
uppdelat med produktnamnet mellan. Ett annat exempel är hur Rotsjö Gård 
placerat deras etikett. Deras etikett på fetaost-burken Feta Greta sitter på 
locket, vilket gör att den inte syns så bra när burkarna staplas på varandra. 
Spikarö Karamell och Pralin har på sin kola knappt varumärkesnamnet syn-
ligt på primärförpackningen. Varumärket framkommer däremot tydligt på 
sekundärförpackningen som kolorna alltid ligger i vid försäljning.
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4.3.2 Färg
Färgvariabeln har skiljt lite mellan de olika produkterna som analyserats. 
Många använder sig av svart text på förpackningen och någon annan färg 
som komplement. Överlag är det ganska neutrala färger på förpackningarna 
och det är inte många som blandar flera olika färger på samma förpackning. 
De som sticker ut mest är bland annat Sundsvall Chocolate House cellofan-
påsar med deras klara färger i bland annat gult, rosa och grönt. Strömmens 
Gårdsmejeri särskiljer sig också med deras etiketter på Lamembert och Boltjärn 
blå, där en olivgrön bakgrund används med text i vit och blå eller gul, ber-
oende på produkt. Rotsjö Gård har däremot en mer sparsmakad färgsättning 
när det gäller både deras Feta Greta och Elin-Linnea där deras etikett är vit 
med svart text och en illustration i guld. Även en av Spikarö Karamell och 
Pralins produkter, kolan, är ganska neutral. Kolan i sig är förpackad i genom-
skinlig plast, där färgen på kolan styr själva färgen på primärförpackningen 
medan sekundärförpackningen som kolorna ligger i är kartongfärgad och 
känns väldigt genuin.

4.3.3 Material 
Det gemensamma materialet för ostförpackningarna från Strömmens Gårds-
mejeri och Rotsjö Gård är att alla förpackas i någon form av plats, antingen 
i en genomskinlig plastburk eller i plastfolie. Detta för att konsumenterna 
ska kunna se vad de köper. Detta var också ett argument som både ost-
tillverkarna och övervägande delen av kunderna tyckte var bra. Materialet 
som delikatessprodukterna, Sundsvall Chocolate House och Spikarö Kara-
mell och Pralin, använder sig av varierar mellan plast och papper. I det flesta 
fallen används plast, antingen delvis eller helt och hållet för att visa produk-
ten inuti. På pralinasken från Sundsvall Chocolate House används till exempel 
ett plastfönster på förpackningens ovansida. Spikarö Karamell och Pralins 
förpackning till Brända mandlar är däremot helt och hållet i papper, i form av 
en strut, med en klisteretikett. 

4.3.4 Bilder
Bilder är något som inte är vanligt förekommande på samtliga förpackningar. 
Bilder i form av fotografier existerar inte, det är i dessa fall illustrationer som 
kan finnas på etiketten. Båda osttillverkarna använder sig av en illustration på 
deras etikett på förpackningen. Strömmens Gårdsmejeri använder sig av en 
illustration i form av ett fårhuvud som syns tydligt på förpackningen. Rotsjö 
Gård använder sig av en koskälla som är placerad i mitten till vänster, denna 
illustration är inte lika stor som Strömmens fårhuvud, men den syns ändå 
ganska tydligt. Spikarö Karamell och Pralin har en illustration på en segelbåt, 
på kolans sekundärförpackning – kartongen. Den illustrationen får en stor 
plats på förpackningen yta medan illustrationen på deras brända mandlar är 
mindre och syns i mitten av etiketten på struten. Sundsvall Chocolate House 
använder sig inte av någon illustration alls.
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4.3.5 Typografi
Både antikva, sans-serif- och scripttypsnitt används på de olika förpack-
ningarna. Användningen av de olika typsnitten varierar mellan produkter 
och företag. Sundsvall Chocolate House har en helt skild användning av 
typsnitt på de två förpackningar vi har analyserat. På pralinasken används 
enbart sans-serifer medan det används både en gotisk skrift (en slags textura) 
och en sans-serif  på cellofanpåsen. Typografin på cellofanpåsen känns inte 
sammanhängande, den gotiska skriften känns gammaldags medan sans-
serifen känns mycket mer modern. Texten har inte heller någon bestämd 
justering, viss text är centrerad medan vissa textelement varken ligger 
vänsterjusterat eller högerjusterat utan det ser ut som att texten ligger snett. 
Strömmens Gårdsmejeri använder sig av både sans-serifer och en avsmal-
nande sans-serif  som mer liknar en antikva, fast utan seriffer. Rotsjö Gård är 
det enda företag som använder sig av ett script-typsnitt på sitt produktnamn 
på etikett, resterande textelement är satta i ett sans-serif  typsnitt. Spikarö 
Karamell och Pralin använder, på sin primärförpackning kolan, en sans-serif  
som liknar comic sans och på sin sekundära förpackning en antikva. Dessa 
två typsnitt samspelar dåligt med varandra eftersom kontrasten mellan dessa 
två typsnitt blir för stor och osammanhängande. 

4.3.6 Skriftlig information
Den skriftliga informationen varierar mellan de olika förpackningarna. In-
gen av företagen använder ordet “lokalproducerat” utan använder i vissa 
fall andra ord, så som “handgjorda”. Detta använder Sundsvall Chocolate 
House sig av på båda produkterna vi analyserat. I andra fall står det vari-
från produkten kommer från, men tydligheten i det varierar. Strömmens 
Gårdsmejeri skriver Ånge på sin etikett och använder sig även av olika namn 
på områden runt om kring dem som produktnamn, till exempel på deras 
Boltjärn blå. Andra element på förpackningen som kan göra att produkten 
uppfattas som att den är lokalproducerad är att företagets kontaktuppgifter 
står på etiketten. Detta använder sig bland annat Spikarö Karamell och 
Pralin och Rotsjö Gård sig av. Det sistnämna företaget är även tydlig med att 
det inte finns några konserveringsmedel i produkten, detta kan också vara 
en bidragande faktor till att produkten ska uppfattas som lokalproducerad. 
Gemensamt kan sägas att ingen av företagen på ett tydligt sätt visar att det är 
lokalproducerade produkter genom sin skriftliga information. 

4.3.7 Layout/hierarki
De visuella elementen som får mest uppmärksamhet på samtliga förpack-
ningar är texten, då framförallt varumärkesnamnet och produktnamnet. 
Strömmens Gårdsmejeri har en sammanhållande layout när det gäller de två 
produkter vi analyserat, men skiljer sig helt från en annan produkt i deras 
sortiment då etiketten skiljer dig från de övriga. Den hierarkiska storleken 
som Strömmens Gårdsmejeri använder sig av på etiketten skiljer sig från 
övriga företag. Deras varumärkesnamn och produktnamn är näst intill lika 
stora, detta gör att det kan vara svårt för kunden att urskilja vad som de ska 
titta först på och vad som är viktigast. Användningen av visuella element är 
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inte så stor. Sundsvall Chocolate House använder sig av linjer, på pralinasken 
finns två parallella guldfärgade linjer och på cellofanpåsen är det tre linjer 
som är runt varumärket. De visuella element som finns för övrigt, som tid-
igare tagits upp under avsnittet bilder, är Strömmens Gårdsmejeri fårhuvud, 
Spikarö Karamell och Pralins segelbåt och Rotsjö Gårds koskälla. 
 
4.3.8 Bilder på de analyserade förpackningarna
Större bilder på de enskilda produkterna finns i bilaga 7.

Strömmens Gårdsmejeri

Sundsvall Chocolate House

Rotsjö Gård

Spikarö Karamell och Pralin
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5. Analys 

I analysdelen knyter vi samman de teorier som vi tidigare tagit upp till det resultat vi fått 
genom de olika undersökningarna med fokus på förpackningsdesignen. Analysen delas 
upp i tre underkategorier utifrån de frågeställningar studien har för avsikt att svara på  
– lokalproducenternas strategier bakom förpackningsdesignen, hur konsumenterna 
upplever att förpackningen är lokalproducerad och de grafiska elementen på de lokala 
produkternas förpackningar.

 
5.1 Lokalproducenternas  
strategier bakom förpackningsdesignen
Strömmens Gårdsmejeri, Rotsjö Gård, Sundsvall Chocolate House och 
Spikarö Karamell och Pralins strategier behandlas baserat på de samtalsin-
tervjuer som genomförts och de relevanta teorier vi tidigare tagit upp under 
teorikapitlet. Vår studie visar att det som övervägande var viktigt för de 
fyra företagen att trycka på genom sin förpackning var deras varumärke, 
att det tydligt skulle synas var produkten kom ifrån. Inom företagen har de 
ett strategiskt varumärkesbyggande där den viktigaste delen är att exponera 
varumärket (Mårtenson, 2009:457). Varumärket är som Kotler anser vara 
företagets bästa tillgång, så att företagen jobbar för att exponera varumärket 
är bra. Att företagen tycker att det är viktigt att visa varumärket på 
produkterna och att produkternas förpackningar hörde ihop med varandra 
skapar en viktig varumärkesigenkänning hos konsumenterna (Kotler et al. 
2008:521). 

Som tidigare tagits upp i resultatdelen anser också några företag att de 
vill förmedla att de har hantverksmässiga produkter med hög kvalité genom 
sin förpackningsdesign. Andra anser att det är viktigast att kommunicera att 
det är lyxigt. Beroende på vilken budskapsstrategi de valt att identifiera sig 
med har de gjort ett val att positionera sitt varumärke i ett visst segment på 
marknaden, vilket är viktigt eftersom att företag behöver positionera sig på 
marknaden för att lyckas (Ibid, s.441,444). Sundsvall Chocolate House har 
exempelvis identifierat produkterna som lyxiga och når då en viss målgrupp 
medan de båda ostföretagen, Strömmens Gårdsmejeri och Rotsjö Gård, som 
vill att produkterna ska uppfattas som hantverksmässiga med hög kvalitet, 
har en annan målgrupp. 

Företagens syn på hur de differentierar sig på marknaden är dels att 
produkterna är egenproducerade, vilken är ett bra köpargument, men också 
genom annorlunda former och namn på produkterna. Genom att de sticker 
ut med detta, menar Kotler, att de differentierar sig inom produktkategorin 
(Ibid, s.436). Strömmens Gårdsmejeri använder sig till exempel av former så 
som både hjärtan och pyramider på sina ostar och namnsätter dessa utefter 
ortsnamnen i området. Tre av fyra företag använder sig även av illustrationer 
för att utmärka sig på marknaden. Strömmens Gårdsmejeri använder en 
illustration av ett fårhuvud, Rotsjö Gård använder sig av en koskälla i logo-
typen och Spikarö Karamell och Pralin använder sig en illustration av en 
segelbåt för att utmärka att de har skärgårdsgodis och att de kommer från 
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skärgården. Att vara unik och skilja sig från konkurrenterna är avgörande 
faktorer för om kunden är villig att betala för produkten eller inte (Mårten-
son, 2009:71). 

Kotlers fyra P, som innehåller kategorierna pris, produkt, plats och 
påverkan, är en strategisk modell som används för att lyckas på marknaden 
(Falkheimer & Heide, 2003:23). Prissättningen är ett svårt beslut för många 
av de utvalda företagen. Vissa räknar ut tillverkningskostnaden för att sedan 
göra ett påslag, medan andra sätter pris utefter hur snabb åtgång det är 
på produkterna. Uttryck som till exempel “vi måste också tillgodose vad 
kunden skulle vilja betala” samt “lokalproducerat ska inte vara billigt” har 
sagts av informanterna under intervjuerna. Tycker inte kunderna att osten 
eller konfektyren är värd sitt pris kommer de inte heller att handla, därför har 
konsumenterna stor makt i prisfrågan (Kotler et al. 2008:639). 

Det är själva produkterna, ostarna och konfektyren, som är det centrala 
inom företagen som intervjuats. Det är också produkterna som pris, plats 
och påverkan cirkulerar kring (Kotler et al. 2008:500). Med produkterna vill 
företagen förmedla att det är mathantverk med hög kvalitet och god smak. 
Spikarö Karamell och Pralin säger att kunderna inte köper produkterna för 
att det är billigt utan för att det är genuint. 

Platserna de valt att vara tillgängliga på för konsumenterna är främst, 
för tre av fyra företag, i gårdsbutikerna (Ibid, s.50). Spikarö Karamell och 
Pralin är företaget som inte satsar mycket på försäljningen i butiken, utan de 
exponerar mest produkter till mindre företag så som inredningsbutiker och 
muséer i både USA, Tyskland, Sverige och resten av norden. 

Påverkansmodellen, AIDA, används vid försäljningen av de lokalprodu-
cerade produkterna. Genom att uppmuntra konsumenterna till att smaka 
produkterna, får företagen en inledande uppmärksamhet av konsumenterna. 
Vissa av företagen säger att det enda sättet att påverka konsumenterna på är 
genom att de får smaka på produkterna, detta i sin tur bidrar till en fortsatt 
uppmärksamhet och då går det att påverka konsumenten positivt (Larsson, 
2008:172). Martin Andersson, på Strömmens Gårdsmejeri, sa att “det gäller 
att få osten till kundernas munnar”, för att de därefter ska köpa produkten. 
Det är viktigt att företagen tänker på målgruppen och vad kunden får när 
de köper produkten (Evans, Jamal & Foxall, 2008:61-62). Att fånga kon-
sumenternas uppmärksamhet och engagemang, genom att de får provsmaka, 
menar Mårtenson gör så att de får större kännedom av varumärket och dess 
produkter (Mårtenson, 2009:264).

Det gemensamma för alla företag är att de flesta anser att förpackningen 
är viktig, detta sammanfaller med teorin om att själva förpackningen har 
blivit allt viktigare och att en bra förpackningsdesign kan göra så att för-
säljningen går bättre (Groth, 2006:12-13, 46). Övervägande är dock att de 
flesta företagen inte har så mycket tid att arbeta med sin förpackningsdesign. 
Detta kan anses vara en förlust för dem eftersom förpackningsdesignen bör 
vara en viktig del i företagens marknadsföringsstrategi (Klimchuk & Kra-
sovec, 2006:30-31). Eftersom de flesta av företagen vill arbeta mer med sin 
förpackningsdesign borde de skapa sig tiden till detta, eller ta hjälp av någon 
som har den rätta kunskapen inom förpackningsdesign. För att komma 
fram till den förpackning som passar respektive företag krävs det att brain-
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storming, olika typer av experiment och strategiskt tänkande används i den 
kreativa processen (Ibid, s.33). Med tanke på att det är en svår process att ta 
fram den perfekta förpackningen, som också tar mycket tid, kanske företa-
gen i vissa fall behöver hjälp av någon utifrån. 

Det som är viktigt att tänka på är också funktionen lika mycket som estetiken 
eftersom att det ska vara lätt att distribuera varan, återvinna den och att den 
ska vara produktionseffektiv (Mårtenson, 2009:59). Alla företag har anpas-
sat förpackningsmaterialet utefter produkten, men också funktionaliteten 
för både kunden och för de som paketerar produkten. Som tidigare tagits 
upp är materialet viktigt för att bland annat innesluta produkten och skydda 
den (Klimchuk & Krasovec, 2006:137). När det gäller ostarna är det väldigt 
viktigt att materialet som används är tätt och passar för just den osten. De 
båda osttillverkarna använder sig därför av både mjukplast och hårdplats i 
form av burkar för att anpassa materialet till produkten. Konfektyrföretagen 
använder sig mer av papper, ett vanligt förpackningsmaterial som är både 
funktionellt, återvinningsbart och kostnadseffektivt (Ibid, s.141).

Kring färgsättningen har de fyra företagen tänkt lite olika. Vissa använder 
sig av relativt många färger medan andra har valt att vara mer neutrala. Färg 
är ett väldigt viktigt element för att fånga konsumenternas uppmärksamhet 
(Klimchuk & Krasovec, 2006:105). Detta har bland annat Strömmens Gårds-
mejeri tagit tillvara på, de använder sig av både färg på text och bakgrund 
på deras etiketter. De menar att de vill skapa en estetik och försöker variera 
färgsättningen. Ett annat företag som tänk på färgen är Sundsvall Chocolate 
House. Annelie menar att hon vill att det ska se färgglatt ut men samtidigt 
lyxigt. 

För alla fyra företag är det viktigt att tänka på varumärkets helhet för 
att stärka varumärket. Inom varumärkets helhet ingår identitet och image. 
Mårtenson beskriver varumärkesidentiteten som den önskade bilden av hur 
företaget vill uppfattas av konsumenterna och imagen som den bild som om-
världen har av varumärket (Mårtenson, 2009:79). Både Strömmens Gårds-
mejeri och Rotsjö Gårds identitet är att de vill att produkterna ska uppfattas 
som ett mathantverk som är genuint med hög kvalitet, utan att för den delen 
uppfattas som exklusiva. Konsumenternas bild av varumärkena, imagen, 
är i Rotsjö Gårds fall att de är enkla, prydliga och att de ser hemgjorda ut. 
Strömmens Gårdsmejeris konsumenter har imagen av varumärket att de har 
en fin förpackningsdesign som de tilltalas av och som sticker ut. Vissa kun-
der tillägger även att förpackningens etikett sticker ut och ser hemgjord ut. 
För Strömmens Gårdsmejeri och Rotsjö Gård stämmer alltså deras identitet 
och image ganska bra överens. Sundsvall Chocolate House identitet är att de 
ska uppfattas som snygg, tilltalande och lyxiga. Imagen som konsumenterna 
har av Sundsvall Chocolate House är att de är enkla och praktiska, att de 
syns och är lätta att hitta i butiken. Sundsvall Chocolate House identitet och 
image är alltså inte så sammankopplade. Ett roligt, men seriöst, företag med 
högkvalitativa råvaror som härstammar från skärgården är identiteten som 
Spikarö Karamell och Pralin har. Kundernas image av Spikarö är att de är 
stilfulla och färggranna samtidigt som vissa anser att de är naturliga, att de 
känns gammaldags och lantliga. 
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5.2 Hur konsumenterna  
upplever att förpackningen är lokalproducerad
Typografin är ett viktigt element på alla förpackningar som analyserats. Det 
finns olika sätt att påverka läsbarheten på och utifrån teorin vi tidigare ta-
git upp beskrivs olika sätt att göra typografin läslig på genom bland annat 
storlek och typsnittets karaktär (Klimchuk & Krasovec, 2006:87). En av 
produkterna från Sundsvall Chocolate House använder sig av en textura som 
typsnitt, detta ansåg en kund vara svårt att läsa. Istället för “Sundsvall” läste 
hon “Sundsball” (se bilder i bilaga 7).

Som tidigare tagits upp menar Groth att en framgångsrik förpackning 
ska tala till konsumenterna, fånga deras intresse och sälja produkten (Groth, 
2006:47). Ett flertal kunder anser att förpackningsdesignen påverkar dem i 
deras köpbeslut. Många medger att en bra förpackningsdesign lockar dem till 
att titta närmre på produkten vilket Klimchuk och Krasovec beskriver är den 
makten som förpackningsdesignen kan ha på konsumenten och dess köpbe-
slut (Ibid, s.30-31). Ett flertal gånger har det resonerats kring om det är med-
vetet eller omedvetet som kunderna påverkas av förpackningsdesignen. 

Under intervjun med Strömmens Gårdsmejeris kunder ansåg ungefär 30 
% av de utfrågade att de inte påverkas av förpackningsdesignen. Däremot 
finns det teorier som säger att folk påverkas djupt inne i sinnet utav visuell 
kommunikation (Williams & Newton, 2007:XV). Kunderna kan därför 
omedvetet påverkas. Som kunderna har uppgett, beskriver också Mårten-
son att konsumenterna vanligtvis uppfattar förpackningen och produkten 
som en helhet (Mårtenson, 2009:119). Detta bekräftar Klimchuk och Kra-
sovec, som säger att “in the consumer’s mind, the package is the product” 
(Klimchuk & Krasovec, 2006:137). Kunderna menar att om förpackningen 
ser tilltalande ut så kopplar de detta till att även innehållet är gott och bra. 

Olika material som kunderna har uppmärksammat som lyxiga är cello-
fanpåsar. Förpackningar där produkten syns väl har överlag varit omtyckta. 
Materialen som används är en faktor som bidrar till om det känns lokalpro-
ducerat eller ej. Kunderna har konstaterat att mjukplast känns mer lokal-
producerat än hårdplast. När etiketterna har satts på för hand så att det inte 
ser fabriksgjort ut känns det också mer lokalproducerat. Valet av material är 
därför relativt avgörande, eftersom förpackningen både ska skydda produk-
ten och samtidigt spegla innehållet, produkten (Ibid).

Kunderna till de fyra utvalda företagen har olika uppfattningar om 
förpackningen förmedlar att produkten är lokalproducerad, men de allra 
flesta hade förslag på vad som de skulle kunna förbättra för att tydligare visa 
detta. Det är kombinationen av förpackningen och den skriftliga informa-
tionen om produkten som är grunden för förpackningsdesignen (Klimchuk 
& Krasovec, 2006:5). I många fall är informationen om att produkten är 
lokalproducerad otydlig på förpackningen. Det är den geografiska platsen 
där produktionen sker som i många fall är intressant för konsumenterna, 
eftersom att de vill gynna de lokala företagen, men i vissa fall också miljön. 
En kund till Strömmens Gårdsmejeri påpekar bland annat att det borde stå 
ordet Ånge på förpackningen, trots att det redan gör det, detta visar att det 
inte framkommit tydligt nog och att det ordet är för litet på etiketten. 
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5.3 De grafiska elementen  
på de lokala produkternas förpackningar
Den visuella kommunikationen kan locka konsumenters uppmärksamhet på 
ett sätt som man inte hade kunnat göra på något annorlunda sätt (Williams 
& Newton, Google books, 2007:XV). Det är därför viktigt att man utformar 
förpackningsdesignen på ett sådant sätt som lockar sinnet hos konsumenter. 
Det kan man göra genom formen, storleken, de grafiska elementen, färgen 
och texten för att locka betraktaren (Meyers & Gerstman, 2005:42).

Det viktigaste visuella elementet på de förpackningar som undersökts 
och analyserats har visat sig vara texten. Men ingen av förpackningarna an-
vänder en tydlig skriftlig information för att informera kunden om att det är 
lokalproducerade varor. Ordet “lokalproducerat” finns inte med, detta har 
visat sig vara en av sakerna som kunder påpekat – att det inte är så tydligt att 
produkterna är lokalproducerade. Det företag som varit mest tydlig med att 
det inte är en massproducerad produkt är Sundsvall Chocolate House där 
orden “handgjorda” och “handgjort” återfinns på de två förpackningarna. 
Som Klimchuk & Krasovec beskriver är det viktigt att förpackningsdesignen 
på ett trovärdigt sätt presenterar informationen om produkten (Klimchuk & 
Krasovec, 2006:92). De menar också på att en bra förpackningsdesign löser 
företagens mål med produkten genom en tydlig kommunikation av produk-
tens funktion eller personlighet (Ibid, s.33). I detta fall borde företagen vilja 
kommunicera sin personlighet och det unika med deras produkter. Att kom-
municera att produkterna är lokalproducerade kan därför tyckas att större 
delen av företagen inte lyckats fullt ut med i sin förpackningsdesign eftersom 
kunderna haft synpunkter på detta. 

Det gemensamma för alla förpackningar som undersökts är att det är 
varumärkesnamnet som kommuniceras tydligast och tar för de flesta fallen 
upp mest plats på förpackningen. Eftersom att större föremål får större 
uppmärksamhet av människor är det viktigt att den viktigaste informationen 
är störst (Dahlén & Lange, 2009:408). I detta fall är varumärket det som varit 
viktigast för företagen att trycka på. 

Som det behandlats i teorin är typografin på förpackningarna otroligt 
viktig. I det optimalaste fallet ska texten vara läsbar på ett par meters avstånd 
(Klimchuk & Krasovec, 2006:92). Strömmens Gårdsmejeris produkt- och 
varumärkesnamn går tydligt att läsa på förpackningarna. Däremot är Rot-
sjö Gårds runda ost Elin-Linnéa svårare att läsa i och med att det är ett tunt 
script-typsnitt som används. Sundsvall Chocolate House cellofan-förpackning 
är ganska otydlig då typsnittet är ett Old English-typsnitt och på pralinaskens 
etikett, som är väldigt liten jämfört med förpackningen, blir texten otroligt 
svår att läsa på avstånd. Spikarö Karamell och Pralins etikett på förpack-
ningen med Brända mandlar är inte så stor, produktnamnet skulle kunna gå 
att läsa på avstånd, men inte varumärkesnamnet. På den andra förpacknin-
gen som analyserats, kolorna, är texten på sekundärförpackningen stor och 
lätt-läslig.

En förpackning som skiljer sig från de övriga i den semiotiska analysen 
är en förpackning som inte använder sin framsida, PDP. Detta är Rotsjö 
Gårds Feta Greta, som är förpackad i en plastburk där etiketten sitter på 
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locket. Detta gör att om produkterna staplas på varandra är det näst intill 
omöjligt att se varifrån produkten kommer ifrån, om man inte tittar på den 
översta burkens lock. Som tidigare tagits upp i teoriavsnittet är förpacknin-
gens PDP den viktigaste delen på förpackningen (Klimchuk & Krasovec, 
2006:82). Därför borde Rotsjö Gård utnyttja denna yta för att på ett bättre 
sätt kommunicera med kunden. I och med att produkten inte enbart säljs i 
gårdsbutiken, utan även på stormarknader som Ica Maxi, är det viktigt att 
företaget jobbar med att kommunicera med konsumenterna på det bästa 
sättet som går.

Osttillverkarna måste anpassa materialet utefter osten och därför använder 
de sig av en plastfolie som omsluter ostarna. Spikarö Karamell och Pralin 
använder sig mycket av kartong och papper. Kartong är både funktionellt, 
kostnadseffektivt och återvinningsbart, så det kan vara faktorer till varför de 
använder sig av just det materialet (Ibid, s.141).

De fyra olika företagen syns på lite olika sätt “i hyllan”. Vissa sticker ut 
med till exempel själva formen på produkten, vissa på färgen. Som Klimchuk 
& Krasovec menar finns det fyra olika “attention grabbers”, fyra olika element 
som kan fånga konsumentens uppmärksamhet. Dessa är, som tidigare tagits 
upp färgen, fysisk struktur eller form, symboler eller siffror och typografi (Ibid, s.82). 
Sundsvall Chocolate House sticker ut med sina klara färger på cellofanpåsen 
och använder därmed färgen för att fånga kundens uppmärksamhet. Ström-
mens Gårdsmejeri använder sig också av färg både på text och bakgrund 
på deras etikett och har även lite annorlunda former på deras ostar. Färg 
är alltså ett viktigt element på förpackningen och olika färger skapar olika 
stämningar hos människor, där grönt bland annat inger ett lugn och är ihop-
kopplat med naturliga produkter (Dahlén & Lange, 2009:407). Detta kan 
vara ett skäl till att Strömmens Gårdsmejeri använder sig av sin olivgröna 
bakgrund på deras etiketter. 

Logotypen är ett element som flertalet kunder ansåg viktig. Eftersom 
logotypens funktion är att fungera som en identifikation av varumärket 
och kommunicera bilden av funktion och kvalitet är det viktigt att denna 
överensstämmer med varumärket och produkten i sig (Meyers & Gerstman, 
2005:46). 
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6. Slutsatser 

Det visuella elementet som visat sig vara det viktigaste på förpackningarna 
är texten. Både de fyra företagen och övervägande delen av de 40 kunder 
som tillfrågats har ansett detta. Resultatet från den semiotiska analysen visar 
också att texten är det element som tagit mest plats på de åtta förpackningar 
som analyserats. För företagen har varumärket varit det viktigaste att trycka 
på medan kunderna även menat att det är viktigt att det tydligt framkommer 
att produkten är lokalproducerad. Att det enbart är till exempel ett rikt-
nummer som visar vart produkten är producerad gör det inte så lätt att veta 
att produkten är lokalproducerad. Alla har inte vetskapen om vart Spikarö, 
Strömmen eller Rotsjö ligger.

Att tre av fyra lokalproducerade företags förpackningar har varit otydliga 
med den skriftliga informationen om att dessa är lokalproducerade kan tyc-
kas vara märkligt. Eftersom att det finns bevis på att allt fler kunder lägger 
ner mer kraft på att hitta och köpa lokalproducerade produkter borde det 
verkligen vara något som företagen vill berätta genom förpackningarna, 
eftersom att ordet lokalproducerat kan ses som ett säljargument. 

Den övervägande delen kunder påpekar är att om produkten är lokalpro-
ducerad ska den rätta känslan finnas där. De menar att produktens förpack-
ning inte ska se massproducerat ut, “de får inte se för perfekta ut” menar 
en kund. Att exempelvis etiketterna inte sitter på exakt samma ställe på alla 
förpackningar är något som inger en känsla av lokalproducerat. Materialet 
har visat sig vara väldigt viktigt för hur kunderna uppfattar att produkten är 
lokalproducerad eller ej. De menar att till exempel mjukplast inger en större 
känsla av lokalproducerat än hårdplats som förknippas med massproduktion.

Bland företagen är strategierna kring förpackningsdesignen att det i första 
hand ska vara väl anpassat för produkten. Ostens förpackning måste exem-
pelvis vara tät och chokladens förpackning får inte avge smak till produkten. 
Förpackningsdesignen ska också inge en känsla av mathantverk och att det 
ska kännas genuint.

Kunderna är delade i frågan om de påverkas av förpackningsdesignen. 
Vissa anser att förpackningsdesignen har stor betydelse i deras köpbeslut 
medan andra menar att enbart produkten spelar roll. Det som framkommit 
är att övervägande delen kunder anser att om förpackningsdesignen är fin så 
får de intrycket av att innehållet också är bra och välsmakande.

Att Sundsvall Chocolate House använder sig av så många olika och 
färgglada färger på sina etiketter på cellofanpåsarna skiljer sig från den 
känslan som Annelie under intervjun sa att hon vill förmedla, nämligen en 
lyxighet med sina förpackningar.  
Likaså är det märkligt att Strömmens Gårdsmejeri berättar att de vill ha en-
hetliga förpackningar som hör ihop, så att kunderna känner igen alla produk-
ter, när etiketterna på ostarna och fetaosten inte alls hör ihop designmässigt.

En slutsats man kan dra av de två ovanliggande styckena, att de har ut-
format förpackningen på ett sätt men har andra värderingar, är att de kanske 
inte haft kunskapen att utforma förpackningarna på det sätt som samman-
faller med värderingarna.  
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7. Egna reflektioner och vidare forskning

Företagen borde sätta större värde i att förmedla till konsumenterna att det 
är lokalproducerade produkter de säljer. Det är företagens ansvar att märka 
förpackningarna med rätt information. Som en kund sa, “är det lokalprodu-
cerat spelar det ingen roll hur förpackningen ser ut, jag köper ändå”, detta är 
ett viktigt köpargument, att det är lokalproducerat, som företagen borde ta 
till vara på bättre.

För att det ska synas om produkter är lokalproducerade skulle det vara 
bra med en gemensam märkning som alla företag använder på sin förpack-
ning som tydligt visar att det är lokalproducerat. I Västernorrland skulle det 
kunna vara en specifik märkning, i form av exempelvis ett Y som är länsbok-
staven för Västernorrland. Detta skulle vara en symbol som konsumenterna 
skulle känna igen och kunna koppla till att det är lokalproducerat. Idag finns, 
som tidigare tagits upp, Västernorrlandsgården som är en organisation som 
hjälper lokalproducenterna i länet att synas. De använder sig av en egen 
etikett som visar att det är lokalt, men de samarbetar inte med alla lokal-
producenter. I denna studie är det enbart ett av de fyra utvalda företagen 
som har ett samarbete med Västernorrlandsgården. Det skulle därför vara 
användbart med en symbol som lokalproducenterna kan använda på sina 
förpackningar utan att behöva vara kopplade till Västernorrlandsgården. 

Angående förslag på framtida forskning så skulle det vara intressant att 
välja ut ett eller flera lokala företags förpackningar, för att sedan göra en 
redesign på dessa med hjälp av de teorier som finns inom området visuell 
kommunikation och sedan göra en undersökning om vilken förpackning 
konsumenterna skulle välja. Man skulle då få insikt i hur lokalproducerade 
produkternas förpackningar ska utformas på bästa sätt för att tilltala 
konsumenter. Den undersökningen hade lika gärna kunnat genomföras 
på något annat segment än lokalproducerade förpackningar, exempelvis 
ekologiska förpackningar. 

Det skulle även gå att göra en kvantitativ studie av detta fall för att få ett 
generaliserbart resultat och ta reda på vad en större population tycker. I en 
kvantitativ studie kan samma forskningsproblem som i denna studie använ-
das. Genom att använda en enkätundersökning kan resultatet visa hur den 
svenska befolkningen uppfattar lokalproducerade produkters förpacknings-
design och vilken betydelse förpackningen har i konsumenternas köpbeslut.
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Bilaga 1 

Empirisk bakgrund

Strömmens Gårdsmejeri i Ånge
Martin Andersson och Agneta Larsson har bedrivit mejeri och ost-
tillverkning sedan 1998. De gör fårostar på ekologisk certifierad fårmjölk 
från deras egen gård och koostarna på komjölk som är inköpt från en gård 
en mil från deras egen. 

Rotsjö Gård i Härnösand
Birgit och Torgny Ahlberg startade företaget 2007. På gården har de bedrivit 
mjölkproduktion i 20 år. De driver ett giftfritt jordbruk och sprider inte göd-
ning eller giftbekämpning. De gör ostar på egen ko- och getmjölk. Det job-
bar tre personer i företaget på heltid och fem stycken under högsäsong. De 
har sin gårdsförsäljning öppen under sommaren då de även har ett café. 

Sundsvall Chocolate House i Sundsvall
Sundsvall Chocolate House startades 2003 av Annelie Stiernström som själv 
äger företaget. Hon har två till tre anställda beroende på om det är hög-
säsong eller ej. 

Spikarö Karamell och Pralin på Alnö
Spikarö Karamell & Pralin startades 1992 och ägs och drivs av Margareth 
Georgsson och Christer Olsson. Arbetet är koncentrerat till Alnö och 
Sundsvall och de arbetar i huvudsak som tillverkare och grossister. De säljer 
och tillverkar Skärgårdsgodis och choklad och det finns även en liten butik i 
anslutning till tillverkningen. Packning, recept, kvalitetskontroll och utveck-
ling av nya produkter sker hos dem själva. Från början hade de sina lokaler 
ute på Spikarna på Alnö men på senare tid har de varit tvungna att lägga en 
del av produktionen på andra bagerier på grund av ökad försäljning. 
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Bilaga 2
Statistik över folkmängd i Västernorrland

 

Denna tabell skickade Christina Eriksson på Sundsvalls kommun. 
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Bilaga 3

Manual till samtalsintervju
Intervjun är uppbyggd i fyra delar. Först inleder vi med en presentation av 
oss själva och berättar om studien. Sedan börjar vi med några inledande 
frågor som handlar om informantens position i företaget och hur mycket 
den personen är med och bestämmer om förpackningsdesignen. Sedan 
fortsätter intervjun med förpackningsfrågorna som är huvudämnet för vår 
studie för att sedan gå över till några strategiska frågor. Slutligen går frågorna 
in på några avslutande frågor.

Inledning
Denna intervju genomförs med syftet att ta reda på hur lokalproducenter i 
Västernorrland arbetar med sina produkters förpackningsdesign. Vi vill ta 
reda på hur de företagen ser på besluten kring designen och vad de anser är 
det viktigaste att förmedla med förpackningarna. 

1. Inledande frågor 
1.1 Vilken är din position på företaget? 
1.2 Hur många personer är ni i företaget? 
1.3 Hur inblandad är du i besluten kring förpackningsdesignen? 
1.4 Vem är det som har designat respektive producerat era förpackningar? 
1.5 När startades företaget?  
 
2. Förpackningsfrågor   
2.1 Hur tänkte ni med utformningen av förpackningsdesignen? 
     2.1.1 Vilken känsla vill ni förmedla med förpackningsdesignen? 
     2.1.2 Vilket budskap vill ni kommunicera? 
2.2 Hur vill ni förmedla att produkterna är lokalproducerade? 
2.3 Vilken information tycker ni är viktigast att förmedla på förpackningen? 
2.4 På vilket sätt vill ni uppfattas av målgruppen genom förpacknings-
designen? 
     2.4.1 Hur viktig tror du att förpackningsdesignen är i kundens 
köpbeslut? 
2.5 På vilket sätt tycker ni att ni har särskiljt er från övriga konkurrenter?  
    2.5.1 I hur stor utsträckning tittar ni på konkurrenternas 
förpackningsdesign? 
2.6 Vad tycker ni krävs av förpackningen för att den ska uppfattas som 
lokalproducerad? 
2.7 Har ni fått några reaktioner av kunderna angående era förpackningar? 
     2.7.1 Har ni förändrat något efter synpunkterna från kunderna? 
2.8 Hur tänker ni kring funktionaliteten av förpackningen?  
2.9 Hur har ni tänkt kring färgkombinationerna på förpackningarna? 
 
3. Strategiska frågor  
3.1 Hur tänker ni kring prissättningen på era produkter? 
    3.1.1 Vilka olika faktorer spelar in i prissättningen?  
3.2 Hur har ni särskiljt er med produkten på marknaden? 
3.3 På vilka platser syns ni? 
    3.3.1 Varför har ni valt just denna plats/dessa platser? 
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3.4 Hur försöker ni påverka era kunder till att köpa era produkter?  
    3.4.1 Har ni någon marknadsföringsstrategi?  
3.5 Vilken målgrupp har ni? 
    3.5.1 Anpassar ni era förpackningar utefter målgruppen? 
 
4. Avslutande frågor 
4.1 Är det något du vill tillägga? 
4.1 Går det bra att ringa upp dig om vi har kompletterande frågor? 
 
Kodinstruktioner till intervjufrågor 
- Förpackningsdesign: Den visuella kommunikationen och elementen, inte 
innehållet. 
- Kommunicerar: Vilket budskap den har. 
- Lokalproducerad: Lokalt producerad produkt som begränsats till ett 
mindre område. 
- Marknadsföringsstrategi: Marknadsföring är det sätt man använder för att 
uppmärksamma kunder om produkter. Strategi är den övergripande pla-
neringen för att nå målen. 
- Funktionaliteten: Hur funktionell den är, lätt den är att använda, t.ex. 
öppna, förvara. Vad som passar bäst till produkten, t.ex. om det är flytande 
innehåll. 
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Bilaga 4 

Svarspersoner frågeundersökning

Intervjuer Strömmens Gårdsmejeri 
Pia, 53, Bergsjö 
Pär, 54, Bergsjö 
Ingemar, 80, Bergsjö 
Gullan, 80, Skönsberg 
Marianne, 50+, Skönsberg 
Eva, 51, Sundsvall 
Gulbritt, 76, Sundsvall 
Jörgen, 44, Sundsvall 
Stefan, 63, Skönsberg 
 
Intervjuer Rotsjö Gård 
Ulla, 60, Härnösand 
Anders, 48, Härnösand 
Man, 27, Härnösand 
Ellinor, 44, Härnösand 
Kvinna, 54, Kramfors 
Gudrun, 54, Hemsö 
August, 20, Sundsvall 
Annelie, 37, Härnösand 
Kvinna, 89, Härnösand 
 
Intervjuer Sundsvall Chocolate House 
Ulrika, 42, Sundsvall 
Kvinna 35, Sundsvall 
Kristina, 60, Sundsvall 
Veronica, 47, Timrå. 
Tobias 33, Kramfors 
Anonym, kvinna, 37, Sundsvall 
Linnea, 32, Sundsvall 
Senobia, 45, Sundsvall 
Anonym kvinna, 26, Sundsvall 
 
Intervjuer Spikarö Karamell och Pralin 
Carina, 57, Haga 
Maria, 50, Matfors 
Stefan, 52, Sundsvall 
Anna, 46, Fagervik 
Roger, 47, Fagervik 
Lars, 22, Timrå 
Astrid, 65, Granlo 
Birgitta, 67, Skönsberg 
Kerstin, 56, Sundsvall  
Maria, 24, Sundsvall  
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Bilaga 5

Manual till frågeundersökningar
Frågeundersökningarna är indelad i två delar. Först inleder vi med en 
presentation av oss själva och berättar om studien. Sedan börjar vi med en 
kort inledning för att ta reda på personlig information, så som namn och 
ålder, för att sedan gå vidare till förpackningsfrågorna som tar reda på studi-
ens syfte och frågeställningar. 

Inledning
Syftet med denna frågeundersökning är att ta reda på hur konsumenterna 
uppfattar att de utvalda företagens produkter kommunicerar att de är 
lokalproducerade. Vi ska ta reda på vad de tycker är kännetecken lokalpro-
ducerade förpackningar. Vi kommer att stå i butiken där försäljningen sker 
och slumpmässigt intervjua kunder om deras uppfattningar kring förpack-
ningarna. På detta sätt gör vi urvalet utifrån företagens målgrupp. 

1. Inledande frågor 
1.1 Vad heter du? 
1.2 Hur gammal är du? 
1.3 Vart bor du? 
 
2. Förpackningsfrågor 
2.1 Hur uppfattar du förpackningsdesignen? 
2.2 Hur tycker du att designen kommunicerar att det är en lokalproducerat 
produkt? 
2.3 Hur påverkar förpackningsdesignen ditt köp av produkten? 
2.4 Vilka element på förpackningen tycker du kommunicerar att den är 
lokalproducerad? 
2.5 Hur hade förpackningen kunnat se ut på ett annat sätt för att starkare 
kommunicera att den är lokalproducerat?  
2.6 Vilken av produkterna har finast förpackningsdesign? 
 
Kodinstruktioner till frågeundersökning 
- Förpackningsdesign: den visuella kommunikationen, inte innehållet. 
- Kommunicerar: vilket budskap den har. 
- Lokalproducerad: lokalt producerad produkt som begränsats till ett 
mindre område 
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Bilaga 6

Kodschema för semiotisk analys
1. Varumärke  
2. Färg 
3. Material  
4. Bilder 
5. Typografi 
6. Skriftlig information 
7. Layout/hierarki 
 
Instruktioner till kodschema för semiotisk analys
 
1. Varumärke 
1.1 Vilket kommuniceras tydligast, varumärket eller produktnamnet? 
1.2 Hur stor plats får varumärket på produkten? 
 
2. Färg 
2.1 Vilka färger finns på förpackningen? 
2.2 Vilken av färgerna dominerar? 
2.3 Finns det flera färger? Hur samspelar de sig med varandra? 
2.4 Används komplementfärger?  
 
3. Material  
3.1 Vilket material är förpackningen i? 
3.2 Hur känns materialets kvalitet? 
 
4. Bilder 
4.1 Finns det några bilder på förpackningen? 
4.2 Är bilden framträdande? 
4.3 Hur är eventuella bilder placerade? 
4.4 Är det fotografier eller illustrationer? 
 
5. Typografi 
5.1 Vilka sorters typsnitt används? Vilken variant? 
5.2 Vilken färg är typografin i? 
5.3 Om det finns flera typsnitt på förpackningen, hur samspelar de? 
 
6. Skriftlig information 
6.1 Beskrivs produkten som lokalproducerad? 
6.2 I så fall, hur tydligt framträdande det? 
 
7. Layout/hierarki 
7.1 Vilket utav de visuella elementen är mest framträdande? 
7.2 Vilken text är mest framträdande? 
7.3 Hur använder de sig av luft? 
7.4 Är layouten symmetrisk eller asymmetrisk? 
7.5 Hör de två förpackningarna, från samma företag, ihop? 
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Tolkningsregler till kodschemat

1. Varumärke
Om varumärket eller produktnamnet är mest framträdande storleks-
mässigt.
Med hur stor plats menar man inte mått i centimeter, utan hur pass mycket 
uppmärksamhet i förhållande till andra visuella element.

2. Färg
Den färg som dominerar är den som får störst utrymme.
Att färgerna samspelar betyder att färgerna passar ihop med varandra och 
skapar ett bra intryck.
Komplementfärger är en färgs motsatsfärg. Till exempel färgerna blå - or-
ange, grön - röd och lila - gul.

3. Material
Med hur materialet känns menas om det är tjockt/tunt, strukturerat/ostruk-
turerat, alltså hur det känns när man tar i materialet. 

4. Bilder
Med frågan om bilderna är framträdande menas om den har en tydlig pla-
cering och dess storlek på förpackningen

5. Typografi
Med vilken typsnittssort menar vi om det är till exempel antikva, sans-serif, 
script. Med vilken variant det är betyder om den är bold, light, regular, con-
densed mm.
Att typografin samspelar betyder att de passar ihop med varandra och 
skapar ett bra intryck.

6. Skriftlig information
Lokalproducerad betyder att produkten produceras och säljs inom ett be-
gränsat geografiskt område.

7. Layout/Hierarki
Med luft menar vi det utrymmet som inte täcks av något visuellt element.
Symmetri betyder att det är en balanserad layout. Det ger ett intryck av 
harmoni. Asymmetri är motsatsen till symmetri och fångar uppmärksamhet 
tack vare avsaknaden av balans.
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Strömmens Gårdsmejeri

Bilaga 7

Bilder på förpackningarna som analyserats.
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Rotsjö Gård
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Sundsvall Chocolate House
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Spikarö Karamell och PralinSpikarö Karamell och Pralin
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Bilaga 8

Bilder på förpackningarna som kunderna favoriserade.
 
 
 Strömmens Gårdsmejeri

Rotsjö Gård
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Sundsvall Chocolate House

Spikarö Karamell och Pralin


