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Metod:   Detta är en fallstudie med ett kvalitativt tillvägagångssätt genom  

    strukturerad samtalsintervju, kvalitativ textanalys och fokus-  

    grupper. 

Teoretiska perspektiv: I teorikapitlet presenteras de teoretiska utgångspunkter som   

    ligger till grund för studiens problemområde; att kommunicera  

    ett varumärke, att särskilja ett varumärke samt att kommuncera  

    via förpackningen. 

Slutsatser:   Studien visar att majoriteten av fokusgruppsdeltagarnas bilder   

    av varumärket förbättrades i samband med förändringarna.   

    Resultaten visade att den bild varumärket vill kommunicera   
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Purpose:   The purpose with this study is to examine how a packaging  

    redesign affects a brand´s image. The brand that has been  

    investigated is Gille, who conducted a packaging redesign  

    during 2012. 

Methodology:  This is a case study with a qualitative approach through  

    structured interview, qualitative textual analysis and focus  

    groups. 
  

Teoretical perspectives: This study has a theoretical frame of reference built by: to  

    communicate a brand, to distinguish a brand and to  

    communicate through the packaging.

Conclusion:   The study shows that the majority of the focus groups  

    participant’s attitudes to the brand improved in relation to the  

    changes. Results showed that the image the brand wanted to  

    communicate and the image that the participants had  

    were not consistent, indicating a gap between brand identity  

    and image. Packaging redesign also resulted in weaker brand  

    associations, when none of the respondents could connect the  

    new packaging to the brand.
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1. inledning
I det här kapitlet presenteras studiens problembakgrund. Därefter redogörs 

syftet med studien samt de frågeställningar som skall besvara syftet. 

”Den nya designen är hemsk! Alla ser likadana ut och om du har bråttom 

– eller behöver läsglasögon – kommer du köpa fel produkt. (…) Tropicana 

hade ingen konkurrens – så varför förstörde de produkten? För första 

gången i mitt liv kommer jag börja testa andra varumärken.”
 

Citatet ovan är hämtat från en av många artiklar som publicerades i samband 

med Tropicanas förändrade förpackningsdesign i januari 2009  

(http://www.underconsideration.com, 2009-01-21). Förpackningen möttes 

av stark kritik från konsumenterna som uttryckte sitt missnöje via sociala 

medier som Facebook och Twitter. Efter en och en halv månad på marknaden 

och med 20 % minskad försäljning gick Tropicana tillbaka till den tidigare  

designen (http://www.commandc.com, 2009-04-10). (Se bilaga 1 och 2).  

Exemplet visar hur viktig förpackningen kan vara för ett företags 

varumärkesimage samt hur en förändring av förpackningen kan påverka den 

negativt.

1:1 Problembakgrund

Förpackningen är ett av varumärkets främsta kommunikationsmedel (Silayoi 

& Speece, 2004:607). Genom de visuella elementen kan varumärkets identitet 

förmedlas till konsumenterna och skapa starka varumärkesassociationer 

(Underwood, 2003:62). Särskilt viktig är förpackningen när en produkt 

inte kan utvärderas av konsumenterna innan köpet. Förpackningen speglar 

varumärkets personlighet och skapar därmed ett första intryck av märket 

för konsumenterna (Melin, 1999:211). Genom att agera som ett forum för 

kommunikation används förpackningen som ett verktyg för att överföra 

budskap från varumärkets ägare (Ibid:83). 

Precis som produkter och varumärken kan etablerade förpackningar 

uppfattas som omoderna och oattraktiva (Ibid:83). Om förpackningsdesignen 
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inte stämmer överens med varumärkets personlighet kan inte 

varumärkesidentiteten kommuniceras på ett effektivt sätt till konsumenterna 

(Meyers & Gerstman, 2004:136). På föränderliga marknader kan etablerade 

varumärken därför vara i behov av att ompositioneras. Att genomföra en 

ompositionering av ett varumärke kan innebära att företaget skapar nya 

produkter eller intar nya marknader, men kan även betyda en förändring av 

den visuella identiteten (Klimchuk & Krasovec, 2006:44). 

Enhetlig förändring av varumärkets förpackningar kan vid ompositioneringen 

implementeras för att signalera konsumenterna om den nya positionen 

(Dahlén & Lange, 2009:335). I butikshyllan är det främst förpackningen som 

kommunicerar varumärkespositionen till dess intressenter och de visuella 

elementen översätter en ny position till något greppbart för konsumenterna. 

Förpackningsförändringar anses särskilt effektiva när ett varumärke vill 

uppdatera sin identitet och image eftersom förändringen kan påverka 

konsumenterna mer än vad reklam och annonser kan (Theodore & Richards, 

2009 i Lee et al., 2010:487). 

Det finns dock risker med förpackningsförändringar. Eftersom förpackningen 

är en stor del av varumärkets image kan utvecklandet av en ny förpackning 

medföra risk för att konsumenterna inte förstår förändringen och därmed 

sviker varumärket (Lee et al., 2010:487). Uppfattningen om att en 

förpackningsförändring konsekvent bidrar till positiv varumärkesimage kan 

därför anses för optimistisk. 

Forskningen kring förpackningsförändringar och dess effekter på 

varumärkesimagen är liten. Ett fåtal studier behandlar ämnet från 

ett företagsekonomiskt perspektiv där förpackningens attribut anses 

bidra till ökade marknadsandelar och tilltagande försäljning. Inom 

kommunikationsforskningen poängteras att förpackningen är ett 

viktigt kommunikationsverktyg men forskningen kring förändringen 

av en förpackningsdesign är sällsynt. Även inom den traditionella 

marknadsföringens litteratur ges det lite utrymme för förpackningen  

(Simms & Trott, 2010:398). 
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För att ett varumärke ska bli framgångsrikt krävs att företagets identitet och 

image stämmer väl överens (Muzellec & Lambkin, 2006:814). Om företaget 

har en uppfattning om vad varumärket står för och konsumenterna en annan, 

finns risk att företaget misslyckas att nå sin målgrupp. Detta kan ske om 

konsumenterna inte uppfattar företagets totala förändring, utan behåller 

sin ursprungliga bild av företaget. Denna bild går då inte att kombinera med 

den nya visuella identiteten eftersom den är byggd kring andra värden. Detta 

riskerar att skapa ett glapp som ger ett splittrat intryck av varumärket och på 

så sätt förvirrar konsumenterna (Nandan, 2005:270-271). 

1:2 syfte

Syftet med studien är att undersöka hur en förpackningsförändring 

påverkar ett varumärkes image. Det varumärke som undersökts är Gille som 

genomförde förpackningsförändringar under 2012. 

1:3 Frågeställningar

För att svara på syftet har följande tre frågeställningar formulerats:

Hur vill företaget att varumärket skall uppfattas av dess 

konsumenter i samband med förpackningsförändringarna?

Hur uppfattas företagets nya förpackningar i förhållande till de 

tidigare förpackningarna?

Hur överensstämmer konsumenternas uppfattningar om de nya 

förpackningarna med varumärkesidentiteten? 

1:4 avgränsningar

Varumärket som undersökts i studien är Gille som genomförde 

förpackningsförändringar 2012. Varumärket valdes eftersom företaget 

nyligen genomfört förändringarna och är därför aktuellt inom ämnet. 

Företaget är dessutom väl insatt i förändringarna då de är så pass nära i 

tid. Studien har avgränsats till ett varumärke då syftet för studien är att få 

djupare förståelse för det fenomen som undersökts.
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Företaget som valts verkar inom livsmedelsindustrin där produkterna 

ofta inte kan utvärderas innan köp. Livsmedelsprodukter förpackas 

ofta i tillslutna kartonger eller andra typer av förpackningar där det 

inte är möjligt för konsumenterna att se eller känna produkten. I dessa 

situationer är förpackningen varumärkets ansikte utåt och dess främsta 

kommunikationsmedel. Fokus i denna studie ligger således på förpackningen 

som identitetsbärare och imageskapare. Vidare behandlas inte andra visuella 

element som butikernas utseende, reklamfilmer eller annan typ av reklam. 
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2. Teoretiska utgångspunkter
I det här kapitlet presenteras de teoretiska utgångspunkter som är relevanta 

för studien. 

2:1 Tidigare forskning

Forskningen kring förpackningsförändringar och dess effekter på 

varumärkesimagen är liten. Tidigare forskning kring förpackningar behandlar 

bland annat dess allmänna egenskaper, där förpackningen främst ses som 

en bidragande faktor till produktutveckling och ökad försäljning (se Cousté 

et al,. 2012; Löfgren et al,. 2008; Simms & Trott, 2010). Vid genomgång av 

litteraturen återfinns även forskning som inbegriper etiska frågor, effekter 

av materialval, storlek och form, förpackningen som reklampelare samt 

förpackningens kommunikativa roll (se Rettie & Brewer, 2000; Westerman et 

al,. 2013; Vernuccio et al,. 2010). Det finns även ett flertal studier med fokus 

på designprocessen av en förpackning (Rundh, 2009:989-990). 

Inom kommunikationsforskningen diskuteras huruvida förpackningen 

på bästa sätt kan förmedla varumärkets budskap till dess målgrupper. 

Förpackningen ses som ett varumärkes främsta kommunikationsverktyg 

vars uppgift är att stärka varumärkets identitet (se Underwood et al,. 

2001; Underwood, 2003). Litteraturen framhäver således att de intryck 

som genereras genom förpackningens design kan ses som ett instrument 

för att förmedla meddelanden och skapa varumärkeskännedom (Orth & 

Malkewitz, 2008:66). Det ges dock lite utrymme för förpackningen inom den 

traditionella marknadsföringens litteratur (Simms & Trott, 2010:398). 

Förpackningsförändringar är ett relativt outforskat område. Den forskning 

som återfunnits utgår från ett företagsekonomiskt perspektiv där 

förändringens effekter på företagets försäljning och marknadsandelar är 

central (Lee et al., 2010:487). Effekter på varumärkesimagen är svår att 

återfinna inom den tidigare forskningen. 
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2:2 att kommunicera ett varumärke

2:2:1 Varumärket

Ett varumärke kan definieras som ett företags immateriella tillgångar vars 

funktioner kan skapa värde för företaget och dess intressenter (Deagon, 

2002 i Nandan, 2005:264). Skillnaden mellan varumärke och produkt 

är betydande, trots att de båda är starkt sammankopplade. King, (1984) 

beskriver skillnaden mellan produkt och varumärke på följande sätt:  

”En vara är något som är tillverkat i fabrik, ett varumärke är något 

som köps av konsumenten. En vara kan kopieras av en konkurrent, 

men ett varumärke är unikt. En vara kan snabbt bli omodern, men ett 

framgångsrikt varumärke är tidslöst” (Melin, 2002 i Holger & Holmberg, 

2002:120).

Varumärket är utgångspunkten för all marknadskommunikation och kan 

bland annat hjälpa intressenter att särskilja de alternativ som finns på 

marknaden genom att skapa unika associationer (Dahlén & Lange, 2009:229). 

Ett varumärke har flera funktioner. Dessa funktioner utgår från två 

perspektiv; företagets och konsumenternas. Utifrån företagets perspektiv 

ger varumärket upphov till flexibilitet då det inte behöver vara definierat 

till en utvald produktkategori. Så länge associationerna hålls oföränderliga 

ger varumärket företaget möjlighet att omfatta fler varianter av produkter 

och tjänster. Varumärket skapar också tillfälle till fler affärsmöjligheter 

inom en specifik produktkategori samt konkurrensfördelar genom dess 

differentieringsmöjligheter (Ibid:231).

Melin, (2002) menar att varumärket kan skapa värde för konsumenterna 

genom fem funktioner. Dessa funktioner är: varumärket som 

informationsbärare, garant, katalysator, riskreducerare och imageskapare 

(Holger & Holmberg, 2002:111). Samtliga funktioner kommer här beskrivas 

kortfattat. 

VARUMÄRKET SOM INFORMATIONSBÄRARE. Konsumenterna skapar en 

bild av varumärket utifrån hur de exponeras av det. Det kan vara genom 
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exempelvis reklambudskap, rekommendationer eller egen användning 

av varumärket (Dahlén & Lange, 2009:233). Med hjälp av dessa bilder 

kan konsumenterna sedan bilda egen uppfattning om varumärket 

(Melin, 2002 i Holger & Holmberg, 2002:111). 

VARUMÄRKET SOM KATALYSATOR. Genom varumärkets 

differentieringsmöjligheter blir det lättare för konsumenten att leta upp 

och hitta varumärket på marknaden. Det skapar också vägledning och 

igenkänning vid eventuella återköp. 

VARUMÄRKET SOM GARANT. Konsumenterna kan förvänta sig en viss 

kvalitet genom att produkterna inom varumärket behåller en enhetlig 

kvalitetsnivå. På detta sätt vet konsumenterna alltid vad de kan förvänta 

sig när de köper produkter från varumärket. 

VARUMÄRKET SOM RISKREDUCERARE. Vid köp av vissa 

produktkategorier, som exempelvis bilar, kan konsumenterna uppleva 

viss risk. Genom att välja ett varumärke de känner till kan denna 

riskuppfattning till viss del minskas. 

VARUMÄRKET SOM IMAGESKAPARE. Genom köpet av ett visst varumärke 

kan konsumenter söka förmedla en bild av sig själv till andra. Denna 

symboliska innebörd har stor påverkan på varumärkets image 

(Ibid:111). Varumärkesimage behandlas vidare i del 2:2:3. 

2:2:2 Varumärkesidentitet

Varumärkesidentitet kan definieras som den bild företaget själva uppfattar 

och sedan kommunicerar om sig själva till sin omgivning (Larsson, 

2008:117). Genom så kallade varumärkesstrategier kan företag kommunicera 

identiteten och varumärkets värde till dess intressenter (Nandan, 2005:265). 

För att kunna kommunicera varumärkets identitet måste företag först 

fastställa hur de vill att varumärket ska uppfattas och förstås, samt vilken 

typ av relation som önskas skapas mellan varumärket och intressenterna 

(Vukasovič, 2011:644). Varumärkesidentiteten syftar således till att stå som 
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grund för all kommunikation från företaget (Mårtensson, 2009:79).

Det är av största vikt att varumärkesidentiteten genomsyrar det som 

varumärket står för, tydliggör det som ger det mening och vad som gör det 

unikt. Upshaw, (1995) konkretiserade begreppet varumärkesidentitet med 

följande ord: 

”Identiteten är ett varumärkes unika fingeravtryck vilket gör det unikt” 

(Melin, 2002 i Holger & Holmberg, 2002:120). 

Genom varumärkesidentiteten strävar företag efter att förmedla sin 

individualitet och särprägel till alla relevanta intressenter (Nandan, 

2005:265). Kapferer, (1997) menade att det är genom utvecklingen av 

identiteten som företaget och dess medarbetare gör ett varumärke unikt 

(Ibid:265-266). Varumärkesidentiteten kan influera konsumenternas 

uppfattningar och upplevelser av ett varumärke samtidigt som den kan verka 

som en byggsten för relations-, förtroende- och lojalitetsbyggande (Labrecque 

& Milne, 2012:711). 

2:2:3 Varumärkesimage

Den föreställning och uppfattning omvärlden har skapat av företagets 

identitet kallas för varumärkesimage (Larsson, 2008:117). Varumärkesimage 

kan definieras som konsumenternas uppfattningar av varumärket. 

Varumärkesimage beskrivs även som det sätt ett särskilt varumärke är 

positionerat på marknaden (Nandan, 2005:266-267). 

Varumärkesimage anses vara ett konsumentkonstruerat begrepp. Med detta 

menas att företagets konsumenter själva tillskriver en personlighet eller 

bild till varumärket. Bilderna bygger på subjektiva uppfattningar av ett antal 

associationer konsumenterna har till märket (Ibid:267). Trots att ett företag 

kan förmedla en viss bild av varumärket genom varumärkesstrategier och 

meddelanden via reklam, har konsumenterna själva möjlighet att utvärdera 

meddelandena genom dess egen subjektivitet. Människor skapar egna 

tolkningar för att sedan reagera olika beroende på varumärket (Gordon, 

1999 i Nandan, 2005:265). Den subjektiva bedömning som konsumenten 
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gör blir resultatet av företagets varumärkesimage. Det är därför viktigt att 

de budskap ett företag vill förmedla genom varumärket är tydliga (Nandan, 

2005:265).Varumärkesimage har inom näringslivet fått en viktigare innebörd 

de senaste åren. Idag har människor starkare relationer till varumärken än 

till särskilda produkter, relationer som grundas i varumärkesimagen. En 

positiv varumärkesimage kan mildra människors tillfälliga negativa syn på 

ett företag, men då imagen inte är en stabil konstruktion kan den även snabbt 

förändras och bli negativ (Larsson, 2008:115).

2:2:4 Identitet och image i förhållande till varandra 

Varumärkesidentitet och varumärkesimage är relaterade begrepp då de är 

väsentliga faktorer för ett starkt varumärke (se figur 1:1). För att kunna bygga 

och upprätthålla varumärkeslojalitet är det nödvändigt att dessa två står i 

harmoni med varandra (Nandan, 2005:270). För att ett varumärke ska bli 

framgångsrikt krävs att företagets identitet och image stämmer väl överens 

(Muzellec & Lambkin, 2006:814). 

Ett varumärke är först och främst en konstruktion av den identitet som 

företagsledningen vill kommunicera. Identiteten tolkas av intressenterna 

som, genom tydningen, formar företagets image (Fill, 2005:393). Om 

företaget har en uppfattning om vad varumärket står för och konsumenterna 

en annan, finns risk att företaget misslyckas att nå sin målgrupp. Detta 

riskerar att skapa ett glapp som ger ett splittrat intryck av varumärket och på 

så sätt förvirrar konsumenterna (Nandan, 2005:270-271).

Figur 1:1 Visar förhållandet mellan varumärkesidentitet och image.
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2:2:5 Visuell identitet

Ett företags visuella identitet infattar såväl företagets namn, logotyp, 

typografi och färg som andra grafiska element. Dessa element används i 

den visuella kommunikationen genom en mängd olika tillämpningar. De 

kan exempelvis tillämpas på byggnader, bilar, arbetskläder, tryckt material, 

reklam och förpackningar (Melewar, 2001:37). De visuella elementen 

beskrivs här kortfattat. 

VARUMÄRKESNAMNET. Blackett, (2004) menar att varumärkesnamnet är 

den viktigaste komponenten i ett varumärke. Varumärkets namn bidrar 

till varumärkeskännedom, utformningen av företagets kommunikation 

samt konsumenternas uppfattningar om varumärket (Mårtensson, 

2009:119). 

LOGOTYPEN. Logotypen är varumärkets signatur eller symbol och 

innehåller ofta varumärkets namn. Det är av största vikt att logotypen 

är enhetlig med varumärkesidentiteten (Ibid:119). En logotyp kan 

beskrivas som varumärkets visuella reflektion och har som uppgift att 

skapa differentieringsfördelar för varumärket (Bergström, 2009:271). 

TYPOGRAFIN. Childers & Jass, (2002) beskriver typografi som:

”Konsten eller skickligheten att utforma kommunikation med hjälp av 

tryckta ord” (Thangaraj, 2004:2). 

De teckensnitt varumärket använder i den visuella identiteten 

kan påverka konsumenters uppfattningar om ett varumärke. 

Typografin kan även skapa varumärkeskännedom om den 

är konsekvent och är därför ett viktigt visuellt element för 

varumärket (Ibid:4-5). 

FÄRGEN. Varumärkets färg är en viktig del i den visuella 

identiteten och olika färger kan skapa varierade associationer hos 

konsumenterna (Bergström, 2009:272). Färgen kan även skapa starka 

varumärkesassociationer och därigenom differentiera varumärket 
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på marknaden. Ett exempel på lyckad positionering genom färg 

är Bröstcancerfonden som är starkt förknippade med färgen rosa 

(Labrecque & Milne, 2012:711). 
 

Tillsammans med produkten utgör varumärkets visuella identitet kontakten 

med dess omgivning. Den visuella orienteringen bör därför vara grundligt 

sammansatt (Mårtensson, 2009:121). Den visuella identiteten är därmed en 

viktig beståndsdel när man avser att skapa personlighet för ett varumärke. 

Syftet med elementen är således att reflektera företagets standarder och 

värden i den visuella identiteten (Ibid:120).

Vid företagsförändringar, som exempelvis vid ompositioneringar, 

sammanslagningar eller nyförvärv, är det vanligt att det genomförs 

förändringar av den visuella identiteten (van den Bosch et al., 2005:108). 

Utvecklingen av en ny visuell identitet börjar alltid med att identifiera det 

som avslöjar företagets nuvarande företagsidentitet. Det kan vara sådant som 

dess historiska rötter, företagskultur, strategier och företagsstruktur. Först 

när kärnan i företaget är identifierat, alltså vad företaget står för, dess syfte 

och i vilka avseenden det skiljer sig från andra, kan själva designprocessen 

börja (Ibid:109). Ett nytt visuellt arbete kan dock aldrig lösa större problem, 

som exempelvis bristfällig och otydlig strategi eller dålig produktkvalitet 

(Bergström, 2009:269). 

2:3 att särskilja ett varumärke

2:3:1 Differentiering 

Dagens konsumtionssamhälle benämns ofta det ”överkommunicerade 

samhället”. Med begreppet menas att konsumenter konstant och i stora 

mängder blir informerade om nya produkter, tjänster och varumärken via 

reklamkampanjer och annonser (Vukasovič, 2011:646). Företag konkurrerar 

på fragmenterade marknader där erbjudanden och budskap ständigt sänds ut 

till dess målgrupper (Fuchs & Diamantopoulos, 2010:1763).  

Differentiering ses idag som ett grundläggande begrepp inom 

marknadsföringsteorin (Romaniuk et al., 2007:42). Ett differentierat 
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varumärke blir framgångsrikt eftersom det anses kunna erbjuda något unikt 

och på så sätt särskiljer sig från konkurrenter (Mårtensson, 2009:71). 

Det är av största vikt att differentieringen upplevs av varumärkets 

intressenter, oavsett om det är produkten eller varumärket som 

skapar det särskiljande attributet (Romaniuk et al., 2007:43). Att hitta 

differentieringsfördelar i förhållande till konkurrenter är dock svårt, 

även för starka varumärken (Fuchs & Diamantopoulos, 2010:1763). 

Differentieringsfördelarna lägger i sin tur grund för hur varumärket skall 

vara positionerat (Mårtensson, 2009:87). 

2:3:2 Varumärkespositionering

Marknadsföring syftar till att försöka skapa en position i konsumenternas 

medvetande (Larsson, 2008:118). Genom att fastställa olika associationer 

som är kopplade till varumärket i konsumenternas sinnen kan företag 

särskilja sig från dess konkurrenter. Detta kallas att genomföra en 

varumärkespositionering. Varumärkespositionering kan definieras som den 

handling som görs för att utarbeta varumärkets erbjudande och image, samt 

för att försöka inta en tydlig plats i medvetandet hos intressenterna (Fuchs & 

Diamantopoulos, 2010:1764).

Inom litteraturen finns ett flertal positioneringsstrategier. För att 

klargöra vad positionering i denna studie innebär är det därför viktigt 

att förklara skillnaderna på produkt- och marknadspositionering 

samt varumärkespositionering (Ibid:1765). Inom produkt- och 

marknadspositionering ligger fokus på att skapa konkurrensfördelar 

för företag genom att utveckla nya produkter eller inta nya marknader 

(Uggla, 2006:45). Varumärkespositionering syftar istället till att försöka 

skapa och förändra konsumenternas uppfattningar av en produkt eller ett 

varumärke (Fuchs & Diamantopoulos, 2010:1765). Upphovsmakarna till 

positioneringsbegreppet, Al Ries och Jack Trout, (2001) menar således att:

”But positioning is not what you do to a product. Positioning is what you 

do to the mind of the prospect.” (Uggla, 2006:24). 
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Begreppsmässigt kan varumärkespositionering påminna om 

varumärkesimage, vilket kan definieras som konsumenters uppfattningar av 

ett varumärke (Fuchs & Diamantopoulos, 2010:1765).

En framgångsrik varumärkespositionering leder till konstruerandet av 

ett lyckat och kundfokuserat erbjudande som i sin tur skapar värde för 

konsumenterna. Detta erbjudande fungerar som ett betydelsefullt motiv 

till varför målgruppen skall köpa produkten eller tjänsten. Effekterna av 

positioneringen kan därmed leda till ökad konsumentlojalitet och en vilja 

hos målgruppen att söka efter varumärket. Om positionering görs på rätt 

sätt kan det vara en bidragande faktor till skapandet av ett starkt varumärke 

(Ibid:1764).

Varumärkespositionering är en långsiktig process som ofta är dyr och 

innebär omfattande marknadsföringsresurser (Bhat & Reddy, 1998 i Fuchs & 

Diamantopoulos, 2010:1766). Om positioneringen inte anses relevant eller 

differentierar varumärket tillräckligt mycket från dess konkurrenter kan 

positioneringen istället skada varumärkets image (Fuchs & Diamantopoulos, 

2010:1766).

Om positionen som varumärket valt att försöka ta i besittning inte 

är kommunicerbar kommer inte heller varumärkespositioneringen 

bli framgångsrik (Melin, 1999:101). Att överföra positioneringen till 

ett kommunikativt budskap är en utmanande uppgift med tanke på 

mängden av information och erbjudanden som idag finns på marknaden 

(Ibid:239-240). Det är av största vikt att differentieringsfördelen i 

varumärkespositioneringen blir tydlig och att budskapet som skall förmedlas 

är konsekvent (Ibid:101-102). 

2:3:3 Ompositionering

På föränderliga marknader kan etablerade varumärken vara i behov 

av att ompositioneras. Om varumärkesidentiteten är utan karaktär och 

anses omodern av dess konsumenter kan en förändring bli nödvändig 

(Uggla, 2006:166). En analys av företagets aktuella position kan visa 
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att den inte längre är lämplig eller att konsumenternas attityder till 

varumärkespositionen har förändrats. För att kunna upprätthålla tidigare 

framgångar kan det därför krävas ompositionering (Fill, 2005:385-387). 

Att genomföra ompositionering av ett varumärke kan innebära att företaget 

skapar nya produkter eller intar nya marknader, men kan även betyda en 

förändring av den visuella identiteten (Klimchuk & Saunders, 1993:44). 

Ompositionering kan med andra ord definieras som en förändring av något 

som redan är etablerat på en marknad (Uggla, 2006:156).   

Det är viktigt att den nya positionen utgår från vad företaget står för. 

Startpunkten för ompositioneringen bör därför alltid vara den såkallade 

kärnpositionen. Ett varumärkes kärnposition kan definieras som den fasta 

position ett varumärke strävar efter att bevara och stärka på marknaden. 

Kumar, (2003) menar att fokus främst skall ligga på att bygga upp och 

stärka varumärkets kärnposition. Därefter kan den successivt förändras 

för att se till att företagets erbjudande alltid är relevant för intressenterna. 

En ompositionering kan därför ses som en väsentlig strategi för att hålla 

varumärket aktuellt (Uggla, 2006:159).  

En framgångsrik ompositionering är dock svår att uppnå. Intressenterna 

har ofta inrotade uppfattningar och attityder till varumärket och 

ompositioneringar är dessutom kostsamma. Stora resurser måste läggas 

på marknadsföringen av förändringen (Fill, 2005:387). Det är viktigt att 

marknadsföringen är konsekvent och att processen ses som en långsiktig 

strategi (Melin, 1999:205). För att varumärkets image inte skall försvagas 

är det även viktigt att intressenternas attityder till varumärket tas i akt 

vid ompositioneringen. Dessa attityder är centrala för hur pass mycket ett 

varumärke kan positioneras om (Uggla, 2002:107). 

Ompositionering bör inte heller göras för ofta eftersom varumärket då kan 

anses som opålitligt. Byter ett varumärke position med jämna mellanrum 

kan det leda till att varumärkets image försvagas. Lyckas ompositioneringen 

kan den bidra med ny energi, differentiering, starkare image och 

varumärkeskännedom (Uggla, 2006:179). 
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2:4 att kommunicera via förpackningen

2:4:1 Förpackningen

Förpackningen definieras traditionellt som det emballage som omsluter 

och skyddar en produkt från distributör till återförsäljare (Simms & Trott, 

2010:397). Från ett företagsekonomiskt perspektiv ses förpackningen 

dessutom som ”den tysta försäljaren” vars yttersta funktion är att sälja 

produkten. Lewis, (1991) menar dock att:

”Good packaging is far more than a salesman, it’s a flag of recognition and 

a symbol of values” (Wells et al., 2007:679). 

Genom detta perspektiv ses förpackningen snarare som ett varumärkes 

främsta kommunikationsmedel (Silayoi & Speece, 2004:607). Kombinationen 

av visuella element som logotyp, färg, typsnitt och material bidrar till att 

förpackningen inte bara kan kommunicera varumärkets identitet till dess 

intressenter utan även skapa starka varumärkesassociationer (Underwood, 

2003:62). Faktum är att förpackningen ofta är det första konsumenter 

associerar till i samband med ett varumärke (Dahlén & Lange, 2009: 334). 

2:4:2 Förpackningen som identitetsbärare

Som tidigare nämnt är det viktigt att ett varumärkes identitet och image 

stämmer överens (Nandan, 2005:270). Genom förpackningen kan 

varumärkets värderingar och personlighet uttryckas och det är centralt att 

garantera att konsumenternas uppfattning av varumärket reflekteras via 

förpackningsdesignen. Dagens konsumenter gör inte bara ett produktköp, 

utan även ett varumärkesköp (Calver, 2007:7). 

Särskilt viktig är förpackningen när en produkt inte kan utvärderas 

av konsumenterna innan köpet. Genom att agera som ett forum för 

kommunikation kan förpackningen användas för att överföra budskap 

från varumärkets ägare på ett effektivt sätt (Melin, 1999:83). Här kan även 

ett första intryck av varumärket skapas då förpackningen anses spegla 

varumärkets personlighet (Ibid:211).
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Förpackningen har förmåga att bygga starka och differentierade varumärken 

(Orth & Malkewitz, 2008:64). Tidigare forskning har påvisat att de intryck 

som skapas med hjälp av förpackningen kan ses som ett instrument för att 

kommunicera mening och skapa associationer för varumärkets konsumenter 

(Ibid:66). Keller, (1993, 1998) menar att förpackningen inte ska ses som 

en produktrelaterad egenskap utan som ett identitetsbyggande attribut 

tillsammans med bland annat varumärket, logotypen, slogans och andra 

symboler (Underwood, 2003:64).  

Förpackningen har med andra ord stor betydelse långt bortom butikshyllan. 

Den både identifierar varumärket, skapar uppmärksamhet och genererar 

varumärkesassociationer (Meyers & Gerstman, 2004:159-160). Det är 

förpackningen som spelar en avgörande roll gällande kommunikationen av 

varumärkets essens (Ibid:136). 

2:4:3 Förpackningen som ompositioneringsstrategi

Förpackningen har även stor betydelse för varumärkets positionering. 

I butikshyllan är det förpackningen som kommunicerar positionen till 

företagets intressenter. De visuella elementen på förpackningen översätter 

positionen till något greppbart för konsumenterna. En ogenomtänkt 

förpackningsdesign som inte lyckas förmedla budskapet till företagets 

intressenter kan leda till att varumärkets positioneringsstrategi fallerar 

(Meyers & Gerstman, 2004:3). Vid en ompositionering kan en förändring 

av förpackningen användas för att kommunicera den nya positionen på 

marknaden (Dahlén & Lange, 2009:335).

2:4:4 Förpackningsförändringar

För att en förpackning skall uppfattas som tilltalande och modern måste 

den, precis som produkter och varumärken, ideligen utvecklas (Melin, 

1999:83). Om förpackningen inte anses differentiera och kommunicera 

varumärkets personlighet tillräckligt kan det vara nödvändigt att genomföra 

en förpackningsförändring. Enligt Schoormans och Robbens, (1997) är 

konsumenter mer benägna att ägna uppmärksamhet till en förpackning som 

anses särskilja sig från mängden (Holmes & Paswan, 2012:110). 
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En förändring av förpackningen kan även bidra till att skapa en 

enhetlig visuell identitet för ett varumärke, vilket är en viktig faktor i 

varumärkesbyggandet (Melin, 1999:173). Förpackningsförändringar anses 

särskilt effektiva när ett företag vill uppdatera varumärkets identitet och 

image. Förändringen kan i själva verket påverka konsumenterna mer än 

vad reklam och annonser kan (Theodore, 2009; Richards, 2009 i Lee et al., 

2010:487). 

2:4:5 Risker vid förpackningsförändringar

Eftersom förpackningen är en stor del av varumärkets image kan 

utvecklandet av en ny förpackning medföra risk att konsumenterna inte 

förstår förändringen och därmed sviker varumärket (Lee et al., 2010:487). 

Förpackningsförändringar måste därför göras diskret eftersom det är viktigt 

att inte förlora kontinuitet. Samtidigt skall förändringen vara så pass tydlig 

att den uppfattas av konsumenterna (Melin, 1999:83). 

Om företag snabbt vill genomgå en förändring finns risk för att den inte 

lyckas. Det är av största vikt att målgruppsundersökningar genomförs 

för att förpackningsförändringen skall kunna anpassas efter varumärkets 

intressenter. Det känslomässiga band som skapats mellan varumärket 

och intressenterna kan således inte styras av företaget (Haig, 2005:136). 

Konsumenternas attityder är relativt stadiga sammansättningar och de 

existerande attityderna till varumärket kan därför påverka de attityder 

som uppkommer efter förändringen (Simonin & Ruth, 1998 i Gotsi & 

Andriopoulos, 2007:343). 

Förpackningsförändringar är dessutom kostsamma och effekterna av en 

misslyckad ändring är långsiktig. Det är därför viktigt att varumärket utför 

en grundlig marknadsundersökning för att uppfatta konsumenternas 

preferenser innan förändringen genomförs (Lee et al., 2010:491). Om 

varumärkets image redan är positiv bör en förpackningsförändring undvikas 

eftersom det kan skapa ett glapp mellan varumärkets identitet och image 

(Lee, 1995 i Schoormans & Robben, 1997:285).
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3. metod
I det här kapitlet presenteras de metoder som använts för studien. Här 

beskrivs även de urval som gjorts, praktiska tillvägagångssätt samt 

metodproblem. Vidare diskuteras studiens reliabilitet, validitet och 

replikerbarhet.  

3:1 Forskningsansats

Denna studie utgår från befintliga teorier och har därmed deduktion som 

forskningsansats (Fejes & Thornberg, 2009:24). Den insamlade teorin ligger 

till grund för studiens syfte och används för att jämföras med studiens empiri. 

Studien utgår således från relevanta och tillämpningsbara teorier (Esaiasson 

et al., 2009:129). Teorierna används som referensram för att söka besvara 

syftet. 

3:1:1 Kvalitativ metod

Denna studie använder sig av kvalitativa metoder. Forskning som 

bedrivs kvalitativt eftersträvar att klargöra ett fenomens karaktär eller 

egenskaper. Den kvalitativa metoden syftar med andra ord i första hand 

att söka efter innebörd eller mening (Widerberg, 2002:15). Då denna 

studie avser att utforska hur ett varumärkes image förändras i och med 

en förpackningsförändring är en kvalitativ forskningsansats relevant. Den 

kvalitativa metoden kan ge djupare förståelse kring hur en förändring 

hanterats och vilka reaktioner den skapade (Fejes & Thornberg, 2009:20). 

3:2 undersökningsansats

3:2:1 Fallstudie

Denna studie är en traditionell fallstudie. Då studien ämnar undersöka 

ett sammanhang från två synvinklar kan den vidare kategoriseras som en 

så kallad inomfallsanalys. Skillnaden mellan fallstudier och jämförande 

studier beror på om studieobjekten återfinns inom två olika sammanhang 

(jämförande studie) eller ett och samma sammanhang (traditionell fallstudie) 

(Esaiasson et al., 2009:121). Eftersom studien ämnar undersöka både hur 

företaget vill att de nya förpackningarna skall upplevas samt hur kunderna 

upplevde dessa, finns två perspektiv inom ett sammanhang.  
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3:3 metodval

I denna studie har metodtriangulering genomförts. För att säkerställa djupare 

förståelse för det ämne som undersökts har flera kvalitativa metoder använts 

(Denzin & Lincoln, 2011:7). Metoderna som valts är samtalsintervju, kvalitativ 

textanalys och fokusgrupper. 

3:3:1 Samtalsintervju

I studien genomfördes en samtalsintervju av informantkaraktär för att 

besvara hur företaget vill att varumärket skall uppfattas av dess konsumenter. 

Metodvalet motiveras genom samtalsintervjuns möjligheter att skapa 

förståelse och klarlägga människors uppfattningar kring ett ämne. Vid 

samtalsintervjun finns således inget intresse för själva intervjupersonen utan 

snarare för dennes attityder och tankesätt (Esaiasson et al., 2009:259-260).

Metoden är passande för studien då avsikten är att skapa djupare förståelse 

för företagets motivationer till förpackningsförändringarna. Genom 

samtalsintervjun blir det även möjligt att övervinna avstånd i tid och rum 

eftersom tidigare händelser kan studeras genom intervjuer med personer 

som deltog i händelserna (Peräkylä & Ruusuvuori, 2011 i Denzin & Lincoln, 

2011:529). Detta är centralt för denna studie då förpackningsförändringarna 

som undersöktes redan genomförts och information om processen för 

förändringarna var relevant. 

Informantintervju

Vid samtalsintervjuer finns två primära utgångspunkter; respondent 

och informantintervjuer. I studien valdes informantintervjun som 

metod då svarspersonen sågs som informationskälla snarare än 

undersökningsobjekt (Esaiasson et al., 2009:257). Den informant som 

valdes till studien är företagets marknadschef då denne har aktuell 

kunskap om ämnet. Informanten kan därmed skildra motivationerna till 

förpackningsförändringarna på ett tillfredsställande sätt. Målet med intervjun 

var således att återge och skapa en tillförlitlig bild av händelsen (Ibid:257).
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3:3:2 Kvalitativ textanalys

För att garantera att svaren från informantintervjun uppfattats korrekt 

genomfördes även en kvalitativ textanalys av de pressmeddelanden 

företaget skickade ut i samband med förpackningsförändringarna. Metoden 

fungerar således som komplement till informantintervjun och besvarar 

liknande frågor. Genom grundlig genomgång av texternas delar, helhet och 

sammanhang eftersöktes de centrala delar som kunde besvara frågorna 

(Esaiasson et al., 2009:237). Fokus inom den kvalitativa textanalysen kan 

antingen ligga på att söka beskriva och lyfta fram det betydelsefulla i en 

text, så kallade systematiska undersökningar, eller på att kritiskt granska 

innehållet (Ibid:238). Då det inte var relevant för studiens syfte att kritiskt 

granska pressmeddelandet genomfördes systematisk undersökning.

3:3:3 Fokusgrupper

För att besvara hur konsumenterna uppfattade varumärket genomfördes 

fokusgrupper med personer ur företagets primära målgrupp. Fördelen 

med fokusgrupper är att interaktionen mellan gruppdeltagarna skapar 

diskussioner kring ett visst fenomen (Esaiasson et al., 2009:362). Genom 

samverkandet blir det därför ofta möjligt att samla in data som sällan 

produceras genom individuella intervjuer eller observationer (Kamberelis 

& Dimitriadis, 2011 i Denzin & Lincoln, 2011:559). Då studien ämnar finna 

en beskrivande variabel snarare än en förklarande, ger fokusgrupper de 

nyanseringar som eftersökts för att svara på studiens syfte. 

Fokusgrupper som metodval motiveras vidare av dess möjligheter att 

framkalla social interaktion mellan deltagarna. Denna interaktion skapar 

tillgång till en social dynamik som producerar bland annat minnen, 

ideologier och önskemål bland specifika grupper av människor (Ibid:559). 

Då förändringarna skedde nära i tid till fokusgruppsintervjuerna kunde 

deltagarna med hjälp av den sociala dynamiken ge svar på de frågor som 

ställdes. 
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3:4 Datainsamlingstekniker

3:4:1 Datakällor

I denna studie har både primär- och sekundärkällor använts. Primärkällorna 

är den data som samlats in genom studiens empiri medan sekundärkällorna 

insamlats från tidigare forskning (Tufte, 2011 i Fangen & Sellerberg, 2011:76-

77). 

3:4:2 Urval

Samtalsintervju

Urvalet av informanter till samtalsintervjuer är ofta strategiska (Esaiasson 

et al., 2009:260). Informanten till denna studie valdes strategiskt ut genom 

urvalsprincipen centralitet, då denne på förhand identifierades och var 

central för studien (Ibid:291). Till informantintervjun valdes Henrik 

Ringdahl, marknadschef på Continental Bakeries North Europe, som 

utvecklar, tillverkar och marknadsför varumärket Gille. Urvalet motiveras 

med att denna person har aktuell kunskap inom ämnet (Ibid:292). Urvalet 

begränsades till en informant då denne är ansvarig för utvecklingen av 

förpackningsförändringarna och därmed kan bidra med tillfredställande 

information. 

Kvalitativ textanalys

Till den kvalitativa textanalysen gjordes ett totalurval av de 

sju pressmeddelanden företaget skickade ut i samband med 

förpackningsförändringarna (Esaiasson et al., 2009:195). Urvalet var således 

strategiskt och söktes metodiskt ut eftersom texterna berörde de delar av 

studien som kunde svara på dess frågeställningar. Att analysera allt relevant 

material är dessutom optimalt för studiens validitet (Ibid:249). Valet av texter 

baserades på dess relevans för studiens syfte och det resultat som önskades 

uppnås (Widén, 2011 i Fejes & Thornberg, 2011:140). Då textanalysen verkar 

som komplement till informantintervjun var pressmeddelandena tillförlitliga 

källor vars innehåll kunde stötta resultaten av intervjun.
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Fokusgrupper

Urvalet av deltagare till fokusgrupperna valdes strategiskt utifrån studiens 

syfte (Wibeck, 2010:66). Samtliga deltagare var konsumenter till företaget 

och hade god kännedom om varumärket sedan tidigare. Konsumenterna 

valdes ut efter informantintervjun, där det framkom att företagets primära 

målgrupp består av medelålderskvinnor med familj. Detta innebär att 

alla deltagare har minst en viktig egenskap gemensam, vilket beskrivs 

som en tumregel vid sammansättningen av fokusgrupper (Esaiasson 

et al., 2009:366). Rekryteringen av deltagare begränsades därför till 

kvinnodominerade arbetsplatser. Vidare skickades minienkäter ut för att 

identifiera de respondenter som var relevanta för studien (Ibid:367). (Se 

bilaga 3).  

Antalet deltagare i fokusgrupperna avgränsades till fyra då detta 

rekommenderas i litteraturen. För många deltagare kan resultera i bristande 

interaktion medan ett för litet antal inte gynnar diskussionen (Ibid:185). 

Genom att välja fyra deltagare kunde alla deltagare komma till tals inom 

gruppen. I litteraturen rekommenderas vidare att minst tre fokusgrupper 

äger rum (Ibid:184). I denna studie genomfördes tre fokusgrupper eftersom 

nya perspektiv från deltagarna inte längre framkom och teoretisk mättnad 

upplevdes (Ibid:366). 

3:5 Praktiskt tillvägagångssätt

3:5:1 Samtalsintervju

Före samtalsintervjun genomfördes utformades en intervjumall utifrån de 

fem frågekategorier som rekommenderas av Kreuger och Casey (2000); 

öppningsfrågor, introduktionsfrågor, övergångsfrågor, nyckelfrågor och 

avslutande frågor (Esaiasson et al., 2009:369). Öppningsfrågorna och 

introduktionsfrågorna användes främst för att förbereda informanten för 

de centrala frågorna. Övergångsfrågorna och nyckelfrågorna kopplades till 

den teoretiska grunden samt studiens syfte och frågeställningar (se bilaga 

4). Under intervjun användes bandspelare för att dokumentera samtalet. För 
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att säkerställa att studiens reliabilitet skulle bli hög antecknades intervjun 

dessutom skriftligt (Tufte, 2011 i Fangen & Sellerberg, 2011:83). Efter 

intervjun sammanställdes alla noteringar samt inspelningar från intervjun 

ordagrant.  

3:5:2 Kvalitativ textanalys

Före genomförandet av den kvalitativa textanalysen formulerades ett antal 

frågor till texterna (Esaiasson et al., 2009:243). Dessa frågor utgick från 

den intervjumall som utformats till informantintervjun då textanalysen 

främst skulle agera som komplement till denna (se bilaga 5). Den 

kvalitativa textanalysen genomfördes således efter informantintervjun. Vid 

genomförandet av den kvalitativa textanalysen söktes de centrala delar som 

kunde svara på frågorna. Texterna lästes i dess helhet upprepade gånger för 

att ge förståelse för dess kontext (Ibid:252). De centrala delar som plockades 

ur texterna kodades och grupperades i kategorier. Dessa kategorier utgjorde 

de manifesta budskap som eftersöktes i texterna (Ibid:250). Resultaten 

av den kvalitativa textanalysen analyserades sedan tillsammans med 

informantintervjun. 

3:5:3 Fokusgrupper

Innan fokusgruppsintervjuerna genomfördes utformades, liksom till 

samtalsintervjun, en intervjumall. Frågorna till intervjumallen kopplades till 

teoribakgrunden och studiens frågeställningar (se bilaga 6). Då syftet med 

fokusgrupperna var att skapa interaktion och uppmana till utbyten av tankar 

och idéer, hölls samtliga fokusgrupper i stora och luftiga lokaler (Esaiasson et 

al., 2009:367).

Efter öppnings- och introduktionsfrågorna ställts visades tre bilder på Gilles 

tidigare förpackningar för gruppmedlemmarna. Bilderna var utskrivna i färg 

och lades i mitten av bordet. Medlemmarna fick sedan besvara de frågor 

som handlade om attityder till varumärket och de tidigare förpackningarna. 

När diskussionen kring de tidigare förpackningarna var klar togs bilderna 

bort och ersattes med tre bilder av Gilles nya förpackningar. Därefter 
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fortskred fokusgruppsintervjuerna med fokus på attityderna till de nya 

förpackningarna. Dokumentationen bestod av bandspelare och skriftliga 

anteckningar då enbart ljudinspelningar inte ger uppfattning om vem av 

respondenterna som pratar (Wibeck, 2010:91). Materialet transkriberades 

ordagrant direkt efter genomförd fokusgruppsintervju. Fokusgrupperna 

leddes dessutom av en och samma moderator för att motverka att resultaten 

skulle påverkas av denne (Esaiasson et al., 2009:367). 

3:6 Felkällor

3:6:1 Validitet

Hur pass hög validiteten är i en studie beror på i vilken grad den mäter 

det den påstår sig mäta (Tufte, 2011 i Fangen & Sellerberg, 2011:82). Det 

går att skilja på två typer av validitet: intern och extern validitet. För att 

den interna validiteten i en studie skall vara god finns två grundläggande 

krav: det får inte finnas systematiska fel (hög begreppsvaliditet) och det 

får inte finnas slumpmässiga fel (hög reliabilitet). Systematiska fel beror 

främst på användandet av fel mätinstrument (Esaiasson et al., 2009:70). I 

denna studie har strukturerade intervjumallar utformats vilket tyder på att 

begreppsvaliditeten i studien är av hög kvalitet. Hög extern validitet innebär 

att resultaten av studien skall vara generaliserbara (Ibid:64). Relevansen 

mellan denna studie och den externa validiteten ifrågasätts då syftet med 

studien inte är att få generaliserbara resultat. I och med detta är den externa 

validiteten i studien låg. 

3:6:2 Reliabilitet

Med hög reliabilitet menas frånvaro av osystematiska fel (Esaiasson et al., 

2009:70). För att uppnå detta måste undersökningen ha genomförts på ett 

så pass bra sätt att det inte skett slump- eller slarvfel under datainsamlingen. 

Dessa fel kan bero på att en intervjumall satts samman på ett slarvigt sätt, 

att intervjuaren är ouppmärksam eller att intervjuerna inte dokumenterats 

på ett bra sätt (Tufte, 2011 i Fangen & Sellerberg, 2011:83). I denna studie 

har informantintervjun och fokusgrupperna noterats både skriftligt och 
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med hjälp av bandspelare. Svaren transkriberades dessutom ordagrant 

direkt efter intervjuerna. För att säkerställa att rätt frågor ställdes i 

intervjumallen gjordes även motiveringar till frågorna med koppling till 

teorin. De osystematiska felen är därför små, vilket innebär att studien har 

hög reliabilitet. 

3:6:3 Replikerbarhet

Att en studie är replikerbar innebär att vem som helst ska kunna göra om 

studien och få ett liknande resultat (Esaiasson et al., 2009:379). I denna 

studie genomfördes fokusgruppsintervjuer med syfte att få tillgång till 

deltagarnas attityder och åsikter. Dessa är inte stabila konstruktioner utan 

kan snabbt ändras. Därför är det svårt att få samma resultat vid användandet 

av andra deltagare. För att kunna konstatera att studien är replikerbar bör 

fler fokusgrupper utföras efter samma intervjumall. Först då går det att 

avgöra om studien är replikerbar eller inte.  

3:7 metodproblem

Vid samtalsintervjun uppstod problem då avstånds- och tidsbegränsningar 

innebar att personlig intervju inte blev möjlig. Istället genomfördes 

telefonintervju. Personlig intervju är att föredra när många frågor skall 

ställas då informanten vid telefonintervju lätt kan tappa tålamod och 

fokus. Telefonintervjuer ger inte heller möjlighet att läsa av ansiktsuttryck 

(Esaiasson et al., 2009:265). För att undvika eventuell påverkan på 

studiens resultat genomfördes även en kvalitativ textanalys av företagets 

pressmeddelanden för att säkerställa att svaren uppfattats korrekt. 

Telefonintervjun har dock inte nämnbar påverkan på studien då intervjun var 

av informantkaraktär. Djupare reflektioner eftersöktes inte av informanten 

utan snarare fakta kring händelsen. 

Eftersom Gilles förpackningsförändringar hade skett relativt nära 

fokusgruppsintervjuerna, kan det finnas risk för att deltagarna inte 

hunnit uppfatta förändringarna. Om förpackningarna inte hunnit etablera 

sig på marknaden kan det varit problem för deltagarna att registrera 
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förändringarna. Att genomföra fokusgruppsintervjun i ett senare skede hade 

varit att föredra. Under fokusgruppsintervjuerna visades utskrivna bilder på 

de tidigare och nyare förpackningarna. Att visa de fysiska förpackningarna 

skulle varit bättre då detta hade gett tydligare referenser för deltagarna. 

Eftersom de tidigare förpackningarna bytts ut mot de nyare i butikerna 

var det dock inte möjligt att få tillgång till dessa. För att inte skapa olika 

förutsättningar togs därför beslutet att bilder skulle visas på samtliga 

förpackningar. 
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4. empiri
I det här kapitlet presenteras empirisk bakgrund till det varumärke som 

undersökts i studien. Vidare redovisas resultaten av studiens undersökningar.
 

4:1 empirisk bakgrund

Varumärket som undersökts i studien är Gille som genomförde en 

förpackningsförändring under 2012 (se bilaga 7 och 8). Gilles rötter går 

tillbaka till början av 60-talet. Varumärket var från början ett café som drevs 

av konditorn Tord Einarsson i den lilla orten Åsljunga i norra Skåne. Det 

kallades då för Kafé Gillet. Einarsson ville ha möjlighet att erbjuda sina kakor 

till många fler och öppnade därför ett bageri. Affärsidén var att erbjuda 

svenska klassiska småkakor till ett familjevänligt pris. Bageriet kallades 

Gillebagaren och det var i samband med denna expansion som varumärket 

Gille föddes. Kakorna blev succé och varumärket utökades med ytterligare ett 

bageri i Örkelljunga. Båda bagerierna finns kvar än idag. 

Den första augusti 2008 köpte den holländska bagerikoncernen Continental 

Bakeries upp Gillebagaren. Det nya företagsnamnet blev Continental Bakeries 

North Europe AB, men varumärkesnamnet Gille behölls (http://www.

continentalbakeries.se). Idag är varumärket välkänt och 40 % av alla kakor 

som säljs i Sverige kommer från Gille (http://www.gille.se).
 

4:2 samtalsintervju och kvalitativ textanalys

Resultaten i detta avsnitt härstammar från den samtalsintervju med 

Henrik Ringdahl, marknadschef på Gille, som ägde rum 2012-12-03. Här 

redovisas även resultaten från den kvalitativa textanalys som genomfördes 

på de sju pressmeddelanden företaget skickade ut i samband med 

förpackningsförändringarna. Pressmeddelandena publicerades mellan  

2012-02-06 och 2012-10-29.

4:2:1 Att kommunicera ett varumärke

Enligt Henrik Ringdahl vill företaget att Gille skall uppfattas som ett familjärt, 

pålitligt och hjälpsamt varumärke. Den bild företaget önskar förmedla till 
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dess konsumenter är känslan av Gille som en god vän – som man gärna 

umgås med. Varumärkesidentiteten skall spegla varumärkets historia och 

ge återkopplingar till gamla bagerier och konditorier. Ur den kvalitativa 

textanalysen framkom att företaget även identifierade varumärket med hög 

kvalitet, äkthet, naturlighet och genuinitet. 

Ringdahl uppgav att Gille har haft samma förpackningar i över 20 år 

och under denna tid har inget egentligt varumärkesidentitetsarbete 

gjorts. I samband med förnyelsen gjordes därför både interna och 

konsumentbaserade undersökningar. Resultaten från undersökningarna 

användes för att ta fasta på varumärkets egenskaper för att utefter 

dessa återskapa kärnvärdena. Värdena uppdaterades sedan med de 

personlighetsdrag företaget vill förbättra.  

Ur textanalysen framkom att företaget även genomfört omfattande 

förpacknings- och designtester. Den nya visuella identiteten grundades 

på resultaten från dessa tester. Även om företaget upplevde att 

varumärkesimagen var god sedan tidigare var syftet med den nya visuella 

identiteten att förstärka konsumenternas positiva attityder gentemot 

varumärket. Ringdahl beskrev arbetet med den nya visuella identiteten som 

ett försök att åstadkomma en unik plattform för varumärket. Plattformen 

är tänkt att fungera som den bas vilken framtida produktutveckling ämnar 

utgå från. Även om företaget skapar nya produkter eller ger sig in på andra 

marknader skall den visuella basen se till att det finns en gemensam koppling 

till varumärket. Det som främst skall agera som röd tråd genom sortimentet 

är förpackningarnas färger. 

Färgerna

Ringdahl berättade att företagets konsumentundersökningar visade att 

konsumenterna upplevde varumärkets tidigare färger som anonyma och på 

gränsen till tråkiga. Tanken bakom varumärkets nya färger är att försöka 

lyfta fram produkterna så de blir mer synliga i butik. Utifrån textanalysen 

motiveras färgvalen främst av dess differentieringsmöjligheter. Färgerna 
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skall både hjälpa konsumenterna att hitta varumärket i butikshyllan och ge 

förpackningarna ny kraft gentemot dess konkurrenter. 

Ringdahl berättade att de nya färgerna valdes tillsammans med företagets 

designbyrå. Gemensamt bröt de ned varumärket till minsta beståndsdel 

där fokus landade på logotypen. Logotypen anses ha två unika färger inom 

livsmedelsbranschen; rosa och svart. Den svarta färgen symboliserar 

parallellen till bakplåtar, hantverk, tradition och smidesskyltar och står för 

trygghet. Utifrån textanalysen framkom att den svarta färgen även skall 

representera kvalitet och bidra till att produkterna syns bättre. Den rosa 

färgen är en glad och livlig kontrast till den svarta färgen, samtidigt som den 

skall ge återkopplingar till varumärket och dess logotyp. Rosa anses även vara 

en ovanlig färg inom livsmedelsbranschen och förväntas därför kunna hjälpa 

varumärket att differentiera sig på marknaden. 

Typografin

Ringdahl beskrev förändringen av teckensnitt som ett försök att få en 

typografi som hänger samman. Även om svart och rosa är huvudfärgerna, 

skall produktlinjerna även kunna särskiljas med hjälp av typografin.

Typografin skall även hjälpa till att skapa dynamik i butikshyllan, så att 

förpackningarna blir roligare att titta på för konsumenterna. 

Ur textanalysen framgick att innehållsförteckningarna placerats på de sigill 

som löper runt förpackningarna för att göra dessa tydligare. Att information 

om vad produkterna innehåller är tydlig anses vara en viktig del av designen, 

då dagens konsumenter ofta gör val baserade på produktinnehåll.

Mönstren

Utifrån företagets konsumentundersökningar framkom att det tidigare 

mönstret upplevts blekt och anonymt av företagets konsumenter. Det 

tidigare mönstret bestod av svenska landskap i brun siluett på vit botten. 

Ringdahl berättade att de nya mönstren hämtades från den svenska 

fikatraditionen. Inspirationen till de fyra olika mönstren kom från köks- och 

bakdukar, picknickkorgar, konditorilådor och golven på gamla konditorier. 
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I textanalysen framgick att mönstren syftar till att föra konsumenternas 

tankar till bakverk, glädje och framkalla minnen. Tanken bakom mönstren 

är således att de skall gå att knyta an till varumärkets historia. Genom att 

koppla mönstren till Gilles varumärkesidentitet skall konsumenterna kunna 

känna igen varumärket i butik. De olika mönstren skall även särskilja de olika 

produktkategorierna åt och skapa dynamik i butikshyllan. 

4:2:2 Att särskilja ett varumärke

Ur textanalysen framkom att varumärket tidigare inte stuckit ut 

i butikshyllan. Trots att varumärket funnits i många år beräknas 

produkterna upplevas som nyheter av konsumenterna, med hjälp av de nya 

förpackningarna. Vidare uppgavs att konkurrensen inom kaksegmentet 

blivit tuffare de senaste åren och att design är ett viktigt konkurrensmedel 

för företaget. De nya förpackningarna anses skapa både förväntningar 

och uppmärksamhet hos konsumenterna. Genom förpackningarna skall 

konsumenterna kunna särskilja varumärket från dess konkurrenter och bli 

lättare att hitta i butikshyllan. De nya förpackningarna anses göra varumärket 

till en farlig och spännande konkurrent på marknaden. 

Ringdahl uppgav att ompositioneringen av varumärket skall markera ett 

avstamp på något nytt för Gille. Samma kärnvärden skall följa varumärket 

men kompletteras med nytänk och vitalitet. Nya produktlanseringar och 

smakvarianter skall göra att konsumenterna känner att de får det lilla extra. 

Vidare berättade Ringdahl att företagets primära målgrupp inte 

förändrats i samband med ompositioneringen. Däremot menade han att 

företaget fått tydligare uppfattning kring vilken deras största målgrupp 

är. Innan förändringarna upplevde företaget att dess primära målgrupp 

var pensionärer, följt av barnfamiljer och studenter. I samband med 

förändringarna insåg företaget att dess primära målgrupp består av kvinnor i 

medelåldern med familj som slutat fika på café och istället börjat fika hemma. 

Den nya insikten har bidragit till att varumärket har kunnat positioneras på 

ett mer distinkt sätt gentemot konkurrenter än tidigare.
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4:2:3 Att kommunicera via förpackningen

I textanalysen framgick att varumärkets förpackningsdesign är en viktig 

särskiljande faktor för företaget. Designen anses särskilt spela en avgörande 

roll för att grafiskt hålla samman ett brett utbud av produkter. De nya 

förpackningarna skall dessutom kunna kopplas till varumärkets identitet så 

att konsumenterna känner igen märket. De färger och mönster som valts till 

förpackningarna har därför utgått från varumärkesidentiteten.

Ett speciellt stort steg för förändringarna, menade Ringdahl, är den nya 

designen på företagets pepparkaksförpackningar. Eftersom de inte är 

traditionellt röda och gröna utan rosa och svarta är det ett djärvt drag. 

Förhoppningen är att konsumenterna skall välja Gille framför andra 

varumärken när det redan finns traditionella alternativ på marknaden. Gille 

har således försökt göra en ”Gille-grej” även av pepparkakorna.

Vidare berättade Ringdahl att långsiktig konsekvens är det viktigaste för 

företaget i samband med förpackningsförändringarna. Gilles ambition 

är att vara konsekventa över tiden så att det nya manéret sätter sig hos 

konsumenterna. På det sättet skall varumärket synas i butikshyllan. 

4:3 Fokusgrupper

Resultaten i detta avsnitt är hämtade från de fokusgruppsintervjuer som 

genomfördes med personer ur Gilles primära målgrupper. Fokusgrupperna 

ägde rum 2012-12-06, 2012-12-11 och 2012-12-18.

4:3:1 Att kommunicera ett varumärke

Vid diskussionen kring hur varumärket uppfattades i samband med de 

tidigare förpackningarna skildes åsikterna mellan deltagarna. Ungefär en 

tredjedel av respondenterna betraktade varumärket som pålitligt, gediget 

och traditionellt. Andra upplevde Gille som ett neutralt märke och kopplade 

det med massproduktion, lågpris och lång hållbarhet. Varumärket ansågs av 

dessa respondenter inte vara särskilt starkt. Majoriteten av deltagarna hade 

svårt att koppla varumärket till någon särskild association och menade att det 
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kändes anonymt. Några respondenter tyckte att märket kändes tråkigt, men 

uppfattade det ändå som tryggt och genuint. 

Efter förpackningsförändringarna angav samtliga deltagare att deras syn på 

varumärket hade förändrats. Det fanns stora skillnader både inom och mellan 

fokusgrupperna angående hur varumärket upplevdes efter förändringarna. 

En respondent sade: 

”Nu har ju inte jag haft någon jättetydlig bild av Gille… Men nej, ja, den 

blev nog lite förändrad ja. Det känns inte lika genuint, hemtrevligt och 

hembakt längre. Det känns mer massproducerat tycker jag. Nej det var en 

försämring.” (Fokusgrupp 2, 2012).

Ungefär en tredjedel av deltagarna menade att de blev förvirrade av 

förändringarna, eftersom det kändes som att varumärket frångått sina 

tidigare värden så pass mycket. Deltagarna angav att den syn de haft på 

varumärket försämrats i samband med förpackningsförändringarna.

Andra respondenter menade att varumärket kändes mer modernt och att 

Gille i och med förändringarna visat att de hänger med i tiden. Känslan av 

att varumärket bedrev massproduktion hade för dessa deltagare försvunnit 

och ersatts av att varumärket upplevdes lyxigt och något för finsmakaren. 

Majoriteten av deltagarna uppgav att den syn de haft på varumärket tidigare 

förbättrats i och med förändringarna. 

Färgerna

Färgerna på de tidigare förpackningarna ansågs ömsesidigt neutrala och 

tråkiga. Färgerna var inget deltagarna tänkt på eftersom de inte ansågs 

särskilt uppseendeväckande. Ingen av deltagarna kunde skapa associationer 

till de tidigare färgerna. Omkring en tredjedel av respondenterna menade 

att det var positivt att färgerna var diskreta eftersom produkterna då syntes 

tydligt, men att färgerna överlag kändes trista. Majoriteten av deltagarna 

ansåg att det var produkterna och inte förpackningarna som fick stå för 

färgsättningen. 
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Det fanns stora meningsskiljaktigheter gällande färgvalet på de nya 

förpackningarna. Majoriteten av respondenterna ansåg att de nya färgerna 

var fräscha och snygga. Andra kritiserade färgvalet och menade att färgerna 

gjorde att de “ryggade tillbaka”. Ungefär en tredjedel av deltagarna uppgav 

att färgerna bidrog till att förpackningarna kändes glättiga, opålitliga och 

kommersiella. För dessa respondenter försvann den tidigare känslan av det 

genuina och trygga varumärket.

Gemensamt för fokusgrupperna var att samtliga deltagare kopplade färgerna 

till kvinnor. Tjejigt var ett genomgående ord i samtliga fokusgrupper.

Deltagare menade att det låg ett genustänk bakom färgvalet, något de flesta 

inte uppskattade. De ansåg att färgerna passade för en yngre målgrupp 

och kunde se sig själva köpa förpackningarna till barnkalas för flickor. En 

respondent sade: 

”Ja men liksom tjejigt, allt negativt som man kan koppla med tjejigt 

kopplar jag med den där färgen. Som små flickor i klänningar som leker 

med my little ponny och… ” (Fokusgrupp 2, 2012).

Ett fåtal deltagare tyckte att det var logiskt med den rosa färgen eftersom de 

ansåg att det främst är kvinnor som köper kakor. En respondent menade att: 

”Ja, det ska vara tjejigt. Tjejer och tanter köper kakor.” (Fokusgrupp 1, 

2012). 

Majoriteten av respondenterna menade att de blev glada av färgerna och att 

förpackningarna såg mycket trevligare ut. De nya färgerna benämndes mer 

moderna, lockande och tilldragande. 

Ingen av respondenterna kunde hitta associationer till den svarta färgen. 

Den svarta färgen på förpackningarna ansågs dock vara smart eftersom 

den gjorde att produkterna syntes tydligt. Speciellt den svarta botten på 

förpackningarna uppskattades. Kontrasten mot det rosa uppskattades också 
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då den vita typografin blev tydlig. En respondent sade: 

”Kontrast, bryta av. För att skriva något så måste du ju…. Där har du 

ju en… Det där kan man ju tycka är lite sådär va glamrock-aktigt va. 

Svart och rosa. Och kakorna syns ju jättebra mot svart. Att man har en 

svart botten, det är lite smart. Du missar ju inte en kaka i botten där.” 

(Fokusgrupp 2, 2012).

Typografin

Samtliga deltagare menade att det är viktigt att typografin är tillräckligt stor 

på en förpackning. Respondenterna uppgav att typografin på en förpackning 

kan vara estetiskt tilltalande eller inte. Majoriteten av deltagarna tyckte 

om typografin på de tidigare förpackningarna och uppskattade särskilt att 

innehållsförteckningarna var synliga. En respondent förklarade:

”Man får ju ändå större förtroende för folk som visar upp. Äter man kakor 

så vet man ju att det är ju inte nyttiga saker man stoppar i sig. Då är 

det bara larvigt att försöka dölja innehållet tycker jag. Man får större 

förtroende när de visar upp det sådär.” (Fokusgrupp 2, 2012). 

Flertalet deltagare ansåg att typografin på de tidigare förpackningarna var 

stilren, lättläst och bidrog med den information som de letar efter vid köp. 

Andra deltagare menade att det inte kändes som att det lagts ner så mycket 

energi på typografin och att den bidrog till att förpackningarna fick ett billigt 

och rörigt intryck.

På de nya förpackningarna påpekades flertalet gånger att 

innehållsförteckningarna istället placerats på botten av förpackningarna. 

Majoriteten av deltagarna tyckte att detta var negativt eftersom de då blev 

tvungna att vända förpackningarna för att kunna läsa vad produkterna 

innehöll. Eftersom produkterna då kunde gå sönder ansågs detta opraktiskt. 

Flertalet deltagare tyckte att typografin blivit tydligare på de nya 

förpackningarna och att den var bättre än tidigare. En respondent sade: 

”Det är ju tydligare än vad det var på den förra. Här står det ju så att man 

kan läsa det på långt håll, små hjärtan och havreflarn och allt vad det är.” 

(Fokusgrupp 1, 2012). 
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Typografin ansågs av deltagarna blivit modernare, snyggare, större och 

mer tilldragande. Respondenterna menade att typografin passade bra till 

förpackningarnas övriga utseende och att de därför uppskattade de nya 

typsnitten.  

Mönstren

Vid diskussionen kring det tidigare mönstret ansåg majoriteten av deltagarna 

att mönstret var tråkigt och inget iögonfallande. Respondenter menade att de 

aldrig sett mönstret innan, trots att de många gånger köpt förpackningarna. 

Fokus hade inte legat på mönstret utan på produkterna. Mönstret ansågs 

vara diffust och inget de reagerat på. Vid närmare granskning uppskattades 

kopplingen till de svenska landskapen. Deltagarna fick då associationer till 

trygghet, gammaldags, bondkök, genuint, svenskt och hembakat. I samtliga 

fokusgrupper nämndes även Skåne och landsbygden. Majoriteten av 

deltagarna menade att mönstret stämde överens med den bild de hade av 

varumärket. 

I samtliga fokusgrupper kunde deltagarna skapa associationer till de 

nya mönstren. Gemensamt för fokusgrupperna var att samtliga uppgav 

kökshanddukar som association till det nya mönstret. Respondenterna talade 

om textilier, kök och gammaldags inspiration och menade att de fick känsla av 

gamla konditorier och konditorilådor. En respondent sade:

”Den där är gammeldags och kökslig på något vis tycker jag. Mamma… 

mammas gardiner.” (Fokusgrupp 1, 2012).  

Samtliga respondenter menade att mönstren bidrog till att varumärket 

kändes mer genuint och traditionellt. Några deltagare associerade 

pepparkaksburkarna associerades till julen, eftersom mönstret påminde 

om gamla juldukar och löpare. Andra menade att de snarare fick sommar- 

och vårkänslor av mönstren. Flertalet deltagare ansåg att de nya mönstren 

kändes ungdomliga och moderna, medan andra fick känsla av retro och 

gammaldags. Det nya mönstret uppskattades av majoriteten av deltagarna. 

Ett fåtal deltagare menade att mönstret var för dominant och, till skillnad från 
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de tidigare mönstren, tog fokus från produkterna. En respondent sade: 

”Nej, de har ju valt fel mönster om de vill ha fokus på kakan, för tittar du 

länge på det där och så tittar du på en vägg så har du ju mönstret där.” 

(Fokusgrupp 2, 2012). 

4:3:2 Att särskilja ett varumärke

Majoriteten deltagare berättade att de valt de tidigare förpackningarna 

framför andra eftersom de känt igen dem. Respondenterna påpekade att 

igenkännande är en viktig faktor när de skall välja varumärke. En respondent 

menade att: 

”För om de byter något som är så vitt som mjölk, börjar de lalla med 

förpackningarna då känns det inte som att det är mjölk. Det blir ju 

jättekatastrof.” (Fokusgrupp 2, 2012). 

De tidigare förpackningarna hade även valts eftersom de upplevdes billiga 

och deltagarna ansåg att de fick mycket för pengarna. Flertalet deltagare 

uppgav att de tidigare förpackningarna inte syntes särskilt väl på butikshyllan 

eftersom de smälte in i mängden och inte skapade uppmärksamhet. En 

respondent förklarade: 

”Alltså den sticker inte ut. Om jag går på ICA och ser alla kakor så 

sticker den inte ut. Jag skulle inte bli nyfiken på vad det är i den här 

förpackningen. För jag tycker inte att den ser speciell ut. Jag kollar nog lite 

på förpackningen: Åh, den här såg rolig ut, den här har jag inte sett förut 

och här är det mycket färg och här kan det nog vara något gott. Med den 

här tycker jag inte att det ser gott ut… ” (Fokusgrupp 3, 2012). 

Majoriteten deltagare uppskattade att de nya förpackningarna skulle 

synas mer på butikshyllan än de tidigare förpackningarna. Framförallt 

pepparkaksförpackningarna ansågs roligare än de traditionella alternativen. 

Deltagarna menade att de nya förpackningarna skulle skiljas från andra 

förpackningar eftersom de är färgglada och har en ny design. Särskilt 

färgvalet gjorde att deltagarna ansåg att de skulle uppmärksamma och 
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reagera förpackningarna.  En respondent sade: 

”Jag tänker mer på… det ögonen ser. Färg och mönster och utseende på 

kartongen eller vad det nu kan vara. Det lockar ju mer än en grå och 

daskig förpackning bredvid. Även om det är samma innehåll.”  

(Fokusgrupp 3, 2012). 

Flera respondenter påpekade att inget annat företag hade använt rosa och att 

Gille visade framfötterna genom att ändra förpackningarna. Andra menade 

att de nya förpackningarna skulle försvinna bland mängden eftersom de 

ansåg att de liknade många andra förpackningar på marknaden. Deltagarna 

menade att de nya förpackningarna var plottriga och därför skulle försvinna i 

myllret. En respondent sade: 

”Nej, de känns som ett kakföretag i mängden. Tycker ändå att det känns 

som de varit med ett tag och fram till de här förpackningarna kändes 

de ganska såhär genuina och tråkiga men trygga. Nej, jag tror inte jag 

kommer köpa några sådana här kakor i alla fall.” (Fokusgrupp 2, 2012). 

Gemensamt för fokusgrupperna var att samtliga deltagare antog att Gille 

förändrat sin positionering i samband med förpackningsförändringarna. En 

deltagare förklarade: 
”Det här känns som kakor som skulle passa in på Waynes, och de där 

(tidigare) på något genuint lantcafé, sådant där gårdscafé. Och jag är 

mer för gårdscaféer än Waynes så jag tycker ju att… Jag vet inte om det 

här ska likna något… Om det ska locka yngre trendigare människor, men 

samtidigt är det ju så jävla trendigt nu med sådant här…”  

(Fokusgrupp 2, 2012). 

Respondenterna menade att det var stor skillnad på de tidigare och de nya 

förpackningarna. Majoriteten av deltagarna uppgav att de förmodade att 

priset på produkterna höjts i samband med förpackningsförändringarna. 

Respondenterna ansåg att de nya förpackningarna kändes dyrare och 

mer exklusiva än de tidigare. Deltagarna menade även att Gille måste bytt 

målgrupp i och med förändringarna och nu vill nå en yngre publik. Eftersom 
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de nya förpackningarna ansågs så moderna misstänkte respondenterna att 

varumärket nu riktade sig mot ungdomar och barn. 

Samtliga fokusgruppsdeltagare påpekade att varumärket kändes mer 

internationellt i och med de nya förpackningarna. Många menade att 

varumärket troligen expanderat och vidgat vyerna utanför Sverige. Detta 

berodde dels på de nya färgerna men också att märket valt att skriva på 

engelska på vissa av förpackningarna.

4:3:3 Att kommunicera via förpackningen

Samtliga deltagare kände igen de tidigare förpackningarna när de visades 

och kunde koppla förpackningarna till Gille. Ingen av deltagarna hade 

uppfattat att varumärket genomfört förpackningsförändringar. När de 

nya förpackningarna visades menade samtliga deltagare att de kände igen 

förpackningarna men uppgav att de inte kunnat koppla de till Gille. En person 

sade: 

”Hälsa Gille att vi känner igen kakorna men inte förpackningarna.” 

(Fokusgrupp 1, 2012). 

Majoriteten av deltagarna menade att förpackningens utseende spelar roll vid 

val av varumärke. Förpackningen ansågs ge ett första intryck av märket och 

locka till köp i butikshyllan. Vidare nämndes igenkänning som en viktig faktor 

för valet av varumärke. Respondenterna menade att förpackningen kan göra 

att produkterna upplevs som goda, billiga, exklusiva eller vara av hög kvalitet. 

Några deltagare menade att det är viktigt att förpackningen inte ser för billig 

eller utländsk ut. Samtliga respondenter uppgav att de nya förpackningarna 

bidrog till att varumärket kändes mer exklusivt och att produkterna såg 

godare ut. En deltagare jämförde de tidigare och de nya förpackningarna på 

följande sätt:

”Ja, men när man slänger ner kakorna så där så ser det ju som att man 

bara har gjort tusen kakor och sen bara hivat iväg dem i en förpackning 

och så ut i butiken (tidigare förpackningarna). Här känns det som att man 

brytt sig lite mer.” (Fokusgrupp 3, 2012). 
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Majoriteten deltagare menade att de tidigare förpackningarna 

kommunicerade massproduktion och lågpris. Dessa ansåg att 

förpackningsförändringarna medförde att storpackskänslan försvann och att 

produkterna kändes finare och mer exklusiva. Varumärket ansågs ha lagt ner 

mer energi på förpackningarna och därmed även innehållet. Flera deltagare 

menade att de inte längre skulle köpa produkterna grundade på mängd och 

pris utan snarare för att förpackningarna såg fina ut. 

Uppfattningarna kring de tidigare förpackningarna varierade mellan 

deltagarna. Ungefär en tredjedel av deltagarna ansåg att de kändes genuina, 

pålitliga och trevliga. En respondent menade att: 

”Jag tycker nog att det är en av de bättre kakformerna. Det känns ändå 

ganska stilrent på något sätt att det inte är såhär hysteriskt inplastat, 

tänker typ såhär ballerinakex, det är rött och det är gult och det är 

inplastat och… Det här är en utav de bättre formerna. Det känns ändå 

ganska så gediget.” (Fokusgrupp 2, 2012).  

Dessa respondenter uppgav att de tidigare förpackningarna kändes 

redigare än de nya. De nya förpackningarna upplevdes kommersiella och 

massproducerade. En respondent menade att:  
”Det här känns inte alls lika genuint! Man får inte alls den här hembakta, 

stabila, pålitliga känslan. Nu känns det såhär massproducerat, fabrik, ja, 

nä det här var en försämring. Gör om, gör rätt.” (Fokusgrupp 2, 2012). 

Majoriteten av deltagarna nämne att miljövänlighet är en viktig faktor 

vid val av varumärke. Deltagarna menade att de tidigare förpackningarna 

kändes miljövänliga och lätta att återvinna. Vidare uppgav respondenterna 

att de föredrog varumärken som kändes ekologiska och att de tidigare 

förpackningarna andades närodlat. 

Det ansågs även positivt att produkterna tydligt visades upp så att 

konsumenterna kunde se hur kakorna såg ut. Andra ansåg att de nya 
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förpackningarna var miljövänliga eftersom de kunde återanvändas till att ha 

andra kakor i. 

De tidigare förpackningarna upplevdes framförallt som opraktiska av 

majoriteten av deltagarna då de inte gick att återförsluta. En respondent 

menade att: 

”Öppnar man den så är den ju öppen… Det går ju liksom inte återansluta… 

Det är ju för mycket för att äta vid ett tillfälle och så går liksom plasten 

sönder man måste lägga det i något annat.” (Fokusgrupp 1, 2012). 

I samband med förpackningsförändringarna uppskattades möjligheten till 

återförslutning av flertalet deltagare, särskilt på pepparkaksförpackningarna. 

De nya förpackningarna ansågs av många respondenter fina nog att kunna 

användas som uppläggningsfat. Dessa deltagare menade att de inte hade valt 

att ställa fram de föregående förpackningarna på bordet men gärna hade 

gjort det med de nya. 

Majoriteten av deltagarna uppfattade förändringarna som ett sätt för 

varumärket att synas. Ungefär en tredjedel av respondenterna förstod inte 

alls varför varumärket valt att förändra sina förpackningar eftersom de 

tyckte de tidigare förpackningarna var bra som de var. Dessa respondenter 

trodde inte att förpackningsförändringarna skulle göra någon skillnad för 

varumärket. 

Andra sade att förpackningsförändringarna främst måste motiverats av ökad 

försäljning och att Gille testat en ny variant för att tjäna mer. Det diskuterades 

om förändringarna berodde på att varumärket blivit starkare och därmed 

hade råd att lägga ner mer energi på förpackningarna, eller svagare och 

därför var tvungna att konkurrera med andra varumärken. Ett flertal 

respondenter menade att förändringarna berodde på att varumärket haft 

samma förpackningar länge och nu vill bli mer moderna. 

Flera respondenter menade att förpackningsförändringar kan vara negativa 

för konsumenter. Igenkännande påpekades flera gånger som viktigt för 
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deltagarna. En respondent förklarade: 

“Sådana produkter som man själv hade när man var liten vill man ju 

aldrig ska förändras. Som exempelvis tjocka pepparkakor. De vill man ju 

inte att de ska göra något sådant här med. Förpackningar man har en 

relation med ska se ut som de alltid har gjort.” (Fokusgrupp 1, 2012). 

Vidare ansågs de nya förpackningarna mer exklusiva än tidigare. Detta 

upplevdes vilseledande av flertalet deltagare då de tidigare associerat 

varumärket med lågpris och mängd. De nya förpackningarna antogs innehålla 

mindre kakor och vara dyrare än innan. Ungefär en tredjedel av deltagarna 

ansåg att detta var negativt, eftersom de inte vill betala mer för mindre. 

Vidare uppgav uppemot hälften av respondenterna att de inte vill betala mer 

för en snyggare förpackning medan den andra hälften kan tänka sig göra det. 

Flera deltagare uppgav att den nya uppfattningen om Gille som exklusivt 

varumärke kunde vara missledande. Om de letar efter Gille och förväntar sig 

lågpris kan det vara svårt att hitta varumärket i butikshyllan. En respondent 

förklarade: 

”Det känns som förra var ju… tyckte jag hade fokus på… ja men hembakt… 

långt bak i tiden. Har alltid funnits och… gammalmodigt. Och här är det 

helt plötsligt väldigt… Jag vet inte vilken målgrupp man ställer sig till… 

Om man behöver en ny målgrupp eller att det är därför man piffar till det 

litegrann. Jag skulle nog inte kolla efter den här… om jag var ute efter den 

andra. Då skulle det nog bli så här: Nähä, den finns väl inte kvar så då tar 

vi någon annan. För man vet inte att det är det här. För det här känns som 

något helt nytt… för mig.” (Fokusgrupp 3, 2012). 

Två av respondenterna upplevde att varumärket vill dölja något skamligt i 

produkterna och ansåg att det var därför de skapat nya, finare förpackningar. 

Respondenterna menade att de nya förpackningarna gjorde att dessa 

misstänkte att produkterna har mycket konserveringsmedel och andra 

konstigheter i sig. Flera deltagare ansåg att om varumärket måste lägga 

energi på förpackningarna signalerar det att produkterna inte är lika bra. 

Flera deltagare menade att förpackningsförändringar som knappt märks 
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visar att varumärket fortfarande vill hålla fast vid det de står för. För stora 

förändringar ansågs signalera att varumärket bytt kärnvärden. Ungefär en 

tredjedel av deltagarna uppgav att de blev förvirrade av förändringarna 

eftersom de upplevdes som så stora. De tidigare associationerna till märket 

hade helt försvunnit. Andra ansåg att det var positivt att förändringarna var 

stora eftersom de fick en bättre bild av varumärket i samband med dem.
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5. analys
I det här kapitlet analyseras och kopplas den insamlade empirin till de 

teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för studien. .  

5:1 att kommunicera ett varumärke

5:1:1 Varumärkesidentitet

Ur den kvalitativa textanalysen framkom att företaget identifierade 

varumärket med hög kvalitet, äkthet, naturlighet och genuinitet. Melin, 2002 

menar att det är av största vikt att varumärkesidentiteten genomsyrar det 

som varumärket står för, tydliggör vad som ger det mening och vad som gör 

det unikt (Holger & Holmberg, 2002:120). Ur samtalsintervjun med Henrik 

Ringdahl framkom att företaget arbetat med varumärkesidentiteten utefter 

dessa principer. Varumärkesidentiteten genomsyras av företagets historia, 

där återkopplingarna till gamla bagerier och konditorier är det som gör 

varumärket unikt. Detta skulle även reflekteras i företagets visuella identitet.  

Innan förändringarna implementerades genomförde företaget både interna 

och konsumentbaserade undersökningar. Enligt Vukasovič, (2011) kan ett 

varumärkes identitet inte kommuniceras innan företaget fastställt hur de 

vill att varumärket skall uppfattas och förstås, samt vilken typ av relation 

som önskas skapas mellan varumärket och dess intressenter (Vukasovič, 

2011:644). 

Enligt Ringdahl låg undersökningarna till grund för arbetet med 

varumärkesidentiteten och varumärkets kärnvärden fastställdes utifrån 

resultaten från undersökningarna. De kärnvärden som framkom var: 

familjärt, pålitligt och hjälpsamt. Även den relation som önskades skapas 

mellan varumärket och dess intressenter definierades i samband med 

arbetet, där företaget önskade att konsumenterna skulle se på Gille som en 

god vän – som de gärna umgås med. 

5:1:2 Varumärkesimage

Gordon, (1999) påpekade att trots företag kan söka förmedla en viss bild 

av märket till dess intressenter skapar konsumenterna egna tolkningar 
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av varumärket. Konsumenternas bild av varumärket är med andra ord 

inte nödvändigtvis samma som företagets bild (Nandan, 2005:265). Ur 

fokusgruppsintervjuerna framkom att majoriteten av deltagarna inte hade 

samma bild av varumärket som företaget innan förändringarna. Flertalet 

deltagare uppfattade Gille som ett neutralt varumärke och kopplade det 

till massproduktion och lågpris. Respondenterna ansåg att varumärket 

inte var särskilt starkt och hade svårt att skapa associationer till det. 

Varumärkesimage bygger på de varumärkesassociationer konsumenterna 

kopplar till märket (Ibid:267). Då respondenterna inte kunde skapa 

varumärkesassociationer angav dessa att den bild de hade av varumärket var 

negativ.

Ungefär en tredjedel av fokusgruppsdeltagarna hade däremot, innan 

förändringarna, en bild av varumärket som överensstämde med företagets. 

Dessa respondenter såg Gille som ett pålitligt, gediget och traditionellt 

varumärke. Bilden stämde väl överens med de kärnvärden företaget 

önskade kommunicera genom varumärkesidentiteten: familjärt, pålitligt 

och hjälpsamt. Dessa deltagare hade, innan förpackningsförändringarna, en 

positiv bild av varumärket.  

Att ett varumärkes image är positiv är viktigt, då den bland annat kan mildra 

människors tillfälliga negativa syn på ett företag (Larsson, 2008:115). 

Efter förändringarna hade majoriteten av deltagarna fått en mer positiv 

syn på märket. Förändringarna hade bidragit till att den tidigare negativa 

bilden av varumärket försvunnit. Ungefär en tredjedel av deltagarna 

menade däremot att bilden av varumärket försämrats i samband med 

förpackningsförändringarna. Varumärkesimage är ingen stabil konstruktion 

utan kan snabbt förändras till att bli negativ (Ibid:115). Förändringarna 

medförde således att varumärkesimagen förändrades för samtliga deltagare, 

till såväl mer positiv som negativ. 

5:1:3 Identitet och image i förhållande till varandra

För att ett varumärke skall bli framgångsrikt måste dess identitet och image 

stämma väl överens (Muzellec & Lambkin, 2006:814). Ungefär en tredjedel 
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av deltagarnas syn på varumärket överensstämde med den bild företaget ville 

kommunicera innan förändringarna. Efter förändringarna kunde däremot 

ingen av fokusgruppsdeltagarna koppla varumärket till de kärnvärden 

Ringdahl uppgav. Trots att den negativa bild majoriteten av respondenterna 

hade på varumärket förbättrades i samband med förändringarna, stämmer 

den nya bilden inte överens med den bild företaget vill kommunicera. För 

att kunna bygga och upprätthålla varumärkeslojalitet är det nödvändigt att 

varumärkesidentiteten och imagen står i harmoni med varandra (Nandan, 

2005:270). Då ingen av fokusgruppsdeltagarna kunde associera varumärket 

till de kärnvärden Ringdahl uppgett indikerar det att företagets syn på vad 

varumärket står för och konsumenternas bild inte längre stämmer överens. 

Nandan, (2005) anger att olika uppfattningar kan resultera i ett glapp mellan 

varumärkets identitet och image. Ett sådant glapp ger ett splittrat intryck 

av varumärket och förvirrar konsumenterna (Ibid:270-271). De deltagare 

vars bild av varumärket försämrats uppgav att de även blev förvirrade 

av förändringarna. Precis som Nandan, (2005) beskriver påverkades 

varumärkeslojaliteten negativt av glappet mellan identiteten och imagen, då 

respondenterna uppgav att de inte längre vill köpa produker från varumärket. 

Uppfattningen om varumärket förändrades framförallt i samband med 

märkets nya visuella identitet. 

5:1:4 Visuell identitet

Vid utvecklingen av ny visuell identitet rekommenderar van den Bosch et 

al., (2005) företag söka det som avslöjar företagets identitet. Det kan vara 

dess historiska rötter, företagskultur, strategier eller företagsstruktur. Först 

när kärnan i företaget är identifierat, vad det står för, dess syfte och i vilka 

avseenden det skiljer sig från andra, kan själva designprocessen börja (van 

den Bosch et al., 2005:109). I enighet med dessa rekommendationer uppgav 

Ringdahl att arbetet med varumärkets visuella identitet utgått från märkets 

historia. Kärnan i den visuella identiteten blev således associationerna 

till gamla bagerier och konditorier. Den visuella identiteten är även en 



52

viktig beståndsdel när företag avser skapa personlighet för varumärket 

(Mårtensson, 2009:120). Då konsumenundersökningarna visade att 

varumärket innan förändringarna upplevdes som opersonligt och anonymt, 

ansåg företaget att förändringar av den visuella identiteten var nödvändig. 

Vidare beskrev Ringdahl arbetet som ett försök att åstadkomma en unik 

plattform för varumärket, där den visuella identiteten skall fungera som en 

röd tråd för dess produkter. 

Färgerna

Färgerna är en viktig del i den visuella identiteten och olika färger kan 

skapa varierade associationer hos konsumenter (Bergström, 2009:272). 

Ringdahl uppgav att de nya färgerna skall skapa associationer till tradition, 

hantverk, trygghet, kvalitet och glädje. Flertalet respondenter kopplade 

färgerna till glädje, men kunde inte skapa associationer som samspelade med 

övriga värdeord. Syftet med de visuella elementen är att de skall reflektera 

företagets standarder och värden (Mårtensson, 2009:120). Resultaten från 

fokusgrupperna indikerar att varumärkets nya färger inte lyckades reflektera 

de kärnvärden Ringdahl uppgav.

Samtliga deltagare kopplade istället färgerna till kvinnor och begrepp 

som tjejigt, barnkalas och genustänk nämndes. Majoriteten respondenter 

uppskattade de nya färgerna, medan andra menade att de bidrog till att 

synen på varumärket försämrades. De deltagare som tidigare haft bilden 

av varumärket som genuint och tryggt, uppgav att färgvalen gjort att denna 

bild helt försvunnit. Varumärket upplevdes som kommersiellt och opålitligt i 

samband med färgförändringarna. Eftersom ingen av fokusgruppsdeltagarna 

kunde skapa associationer som liknade de företaget vill kommunicera, 

indikerar det att färgförändringarna kan vara en bidragande faktor till varför 

varumärkets image och identitet inte överensstämmer.  

De nya färgerna motiveras främst av dess differentieringsmöjligheter. 

Ringdahl menade att färgerna syftar till att hjälpa konsumenterna hitta 

varumärket i butikshyllan och ge förpackningarna ny kraft gentemot dess 

konkurrenter. Enligt Labrecque & Milne, (2012) kan färger bidra till att skapa 
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starka varumärkesassociationer och därigenom differentiera ett varumärke 

på marknaden (Labrecque & Milne, 2012:711). Majoriteten av deltagarna 

menade att de nya färgerna gjorde produkterna mer lockande. 

Typografin

Enligt Ringdahl förändrades typografin på förpackningarna med syftet att 

skapa konsekvens mellan produkterna. Thangaraj, (2004) menade att om 

typografin är konsekvent kan den skapa varumärkeskännedom och är därför 

ett viktigt visuellt element för varumärken (Thangaraj, 2004:4-5). Några 

fokusgruppsdeltagare menade att typografin på de tidigare förpackningarna 

skapade ett billigt och rörigt intryck. Majoriteten respondenter ansåg att 

typografin på de nya förpackningarna stämde väl överens med dess övriga 

utseende och uppskattade förändringen. 

På de tidigare förpackningarna uppskattade samtliga deltagare placeringen 

av innehållsförteckningarna. Deltagarna menade att de fick förtroende för 

företaget, då förteckningarna placerats på ett tydligt sätt. Majoriteten av 

deltagarna uppgav att innehållsförteckningarna på de nya förpackningarna 

var både otydliga och opraktiska. Ur textanalysen framkom att företaget 

förändrat placeringen på innehållsförteckningarna för att dessa skulle bli 

tydligare för konsumenterna. Resultaten från fokusgruppsintervjuerna 

visar att förtroendet för varumärket kan ha påverkats negativt av att 

innehållsförteckningarna inte längre uppfattas som tydliga, utan snarare som 

undangömda och dolda. 

Mönstren

Det tidigare mönstret upplevdes genomgående som anonymt och diskret 

av respondenterna, men skapade associationer till trygghet, gammaldags, 

bondkök, genuint, svenskt och hembakat. Dessa associationer stämde således 

väl överens med varumärkets identitet. Även efter förändringarna stämde 

fokusgruppsdeltagarnas associationer till mönstren överens med den känsla 

företaget vill kommunicera. 
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Ringdahl uppgav att inspirationen till de nya mönstren grundades 

i varumärkets historia och hämtades från köks- och bakdukar, 

picknickkorgar, konditorilådor samt golven på gamla konditorier. Samtliga 

fokusgruppsdeltagare uppgav att de uppfattade kopplingen och nämnde 

begrepp som textilier, kök och gammaldags inspiration. De respondenter, vars 

syn på varumärket försämrats i och med förändringarna, menade att bilden 

av märket förbättrats i samband med mönstren. Deltagarna menade att de till 

viss del återfick bilden av Gille som ett genuint och pålitligt varumärke. 

5:2 att särskilja ett varumärke

5:2:1 Differentiering

Varumärken konkurrerar idag på fragmenterade marknader där 

erbjudanden och budskap ständigt sänds ut till dess målgrupper (Fuchs 

& Diamantopoulos, 2010:1763). Ur textanalysen framkom att företaget 

upplevde att konkurrensen på marknaden, inom kaksegmentet, blivit tuffare 

de senaste åren. Ringdahl uppgav att varumärket innan förändringarna 

inte var differentierat, utan anonymt och opersonlgt. För att ett varumärke 

skall bli framgångsrikt måste det vara differentierat, kunna erbjuda 

något unikt och på så sätt särskiljas från konkurrenter (Mårtensson, 

2009:71). Ringdahl menade att varumärket skall bli differentierat genom 

förpackningsförändringarna, då det uppskattas synas mer och kan associeras 

till den unika varumärkesidentiteten. 

Majoriteten av fokusgruppsdeltagarna var eniga om att varumärket 

innan förändringarna inte synts i butik, utan snarare smält in i mängden. 

Respondenterna menade att varumärket inte skapat nyfikenhet och 

därför inte heller uppmärksammats. Flertalet uppgav att de uppfattade 

förändringarna som ett sätt för varumärket att synas och sticka ut i 

butikshyllan. 

Enligt Ringdahl är de nya färgerna varumärkets främsta 

differentieringsfördel. Romaniuk et al., 2007 menar att det är av största vikt 

att varumärkets differentiering upplevs av dess intressenter (Romaniuk et al., 
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2007:43). Majoriteten av fokusgruppsdeltagarna uppgav att de nya färgerna 

var främsta anledningen till att varumärket skulle särskiljas från andra 

märken på marknaden. Detta visar att flertalet deltagare förstod varumärkes 

differentieringsfördelar. Flera respondenter påpeka att färgerna är unika för 

varumärket menade att Gille visade framfötterna genom valet. Det är dock 

svårt att hitta differentieringsfördelar i förhållande till konkurrenter (Fuchs & 

Diamantopoulos, 2010:1763). Ungefär en tredjedel av respondenterna hade 

svårt att förstå differentieringsattributen och menade att varumärket inte 

skulle skiljas från andra märken. Enligt deltagarna liknade varumärket andra 

märken på marknaden.

5:2:2 Varumärkespositionering

Enligt Ringdahl hade varumärket tidigare ingen definierbar position på 

marknaden. Varumärkespositionering är den handling som görs för att 

utarbeta varumärkets erbjudande och image, samt för att försöka inta en 

tydlig plats i medvetandet hos intressenterna (Fuchs & Diamantopoulos, 

2010:1764). För att kunna positionera varumärket arbetade företaget 

igenom varumärkets identitet, både för att stärka konsumenternas 

varumärkesassociationer och för att göra märket synligare på marknaden. 

Genom att genomföra varumärkespositionering syftar företag således till att 

försöka skapa och förändra konsumenternas uppfattningar av ett varumärke 

(Ibid:1765). Precis som Fuchs & Diamantopoulos, (2010) beskriver var 

detta anledningen till att företaget ansåg att varumärkespositioneringen var 

nödvändig. De tidigare konsumentundersökningarna visade att varumärket 

upplevdes som anonymt, något företaget ville ändra på. 

Utifrån fokusgruppsintervjuerna framkom att förändringarna bidragit till 

att bilden av varumärket förändrats hos samtliga deltagare. Majoriteten 

av deltagarna menade att bilden av varumärket förbättrats. Att överföra 

positioneringen till ett kommunikativt budskap är dock en utmanande 

uppgift med tanke på mängden information och erbjudanden som finns på 

marknaden (Melin, 1999:239-240). Ungefär en tredjedel av respondenterna 



56

uppgav att bilden av varumärket försämrats och att varumärket kändes mer 

kommersiellt än tidigare. Vidare ansåg deltagarna att de nya förpackningarna 

skulle försvinna i mängden och att de symboliserade massproduktion.

Effekterna av en lyckad positionering kan leda till ökad konsumentlojalitet 

och en vilja hos målgruppen att söka efter varumärket (Fuchs & 

Diamantopoulos, 2010:1764). Majoriteten av deltagare uppgav att 

förändringarna medfört att varumärket kändes mer lockande och 

tilldragande. Detta indikerar att positioneringen av varumärket till stor del 

varit lyckad. 

De respondenter som inte ansåg att varumärket särskiljdes mer i samband 

med förändringarna, uppgav att de blev förvirrade av ändringarna. Om 

ett varumärkes positionering inte anses relevant eller differentierar 

varumärket tillräckligt mycket från dess konkurrenter kan positioneringen 

skada varumärkets image (Ibid:1766). För dessa deltagare hade bilden 

av varumärket försämrats, vilket grundades i att de hade svårt att förstå 

motivationerna till förändringarna. Detta visar att trots positioneringen 

främst varit lyckad, påverkades varumärkesimagen negativt för de deltagare 

som hade svårt att förstå differentieringsfördelarna och den position 

varumärket intog.

Ringdahl uppgav vidare att företaget anser att långsiktig konsekvens 

är en viktig faktor i och med förändringarna. Melin, (1999) påpekade 

att det är viktigt att det budskap som skall förmedlas i och med en 

varumärkespositionering är konsekvent (Melin, 1999:101-102). Företagets 

ambition är således att vara konsekventa över tid för att säkerställa att 

det nya maneret tar plats i konsumenternas medvetande. På detta sätt ska 

varumärket synas bättre i butikshyllan.

5:2:3 Ompositionering

Enligt Uggla, (2006) kan en ompositionering av varumärket vara nödvändig 

om märkets identitet är utan karaktär och anses omodernt av dess 

konsumenter (Uggla, 2006:166). Ringdahl uppgav att ompositioneringen 
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av varumärket främst genomfördes då denna skulle markera ett avstamp 

på något nytt för märket. Ompositioneringen ansågs nödvändig då 

företagets konsumentundersökningar visade att märket upplevdes 

anonymt innan förändringarna. En analys av företagets aktuella position 

kan visa att den inte längre är lämplig eller att konsumenternas attityder 

till varumärkespositionen har förändrats (Fill, 2005:385-387). Då företaget 

sedan tidigare inte haft någon definierbar position ansåg företaget att en 

förändring var nödvändig. 

För att varumärkets image inte skall försvagas är det viktigt att 

intressenternas attityder till varumärket tas i akt vid ompositioneringen. 

Dessa attityder är centrala för hur pass mycket ett varumärke kan 

positioneras om (Uggla, 2002:107). Ungefär en tredjedel av respondenterna 

ansåg att varumärkets tidigare position överensstämde med den bild de hade 

av varumärket. Fill, (2005) påpekar att en framgångsrik ompositionering 

är svår att uppnå då intressenternas uppfattningar och attityder till ett 

varumärke ofta är djupt inrotade (Fill, 2005:387). Då dessa deltagare redan 

innan ompositioneringen hade positiva attityder till varumärket, hade de 

svårt att förstå motivationerna till förändringarna. Steget från den tidigare 

positionen till den nya upplevdes av dessa respondenter för stor. 

Andra ansåg, i enighet med resultaten av varumärkets 

konsumentundersökningar, att varumärket tidigare varit diffust, anonymt och 

osynligt. Dessa respondenter uppgav att ompositioneringen troligen berodde 

på att varumärket vill bli mer modernt och synas bättre i butikshyllan, vilket 

stämde väl överens med hur Ringdahl motiverade förändringarna. En lyckad 

ompositionering kan bidra med ny energi, differentiering, starkare image och 

varumärkeskännedom (Uggla, 2006:179). Dessa deltagare uppgav att bilden 

av varumärket förbättrats i och med ompositioneringen samt att varumärket 

kändes mer modernt och särskiljande.    

Vidare uppgav Ringdahl att varumärkets kärnvärden inte förändrats i 

samband med ompositioneringen. Enligt Kumar, (2003) är det viktigt att 
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den nya positionen utgår från vad varumärket står för, dess kärnposition. 

Därefter kan den successivt förändras för att se till att företagets erbjudande 

alltid är relevant för intressenterna (Uggla, 2006:159). Ringdahl menade 

att förändringarna i framtiden främst kommer karaktäriseras av nya 

produktlanseringar och smakvarianter, men att kärnpositionen kommer vara 

densamma. Samtliga fokusgruppsdeltagare angav att de trodde varumärket 

intagit en helt ny position på marknaden. Respondenterna, som tidigare 

kopplat varumärket till lågpris, associerade det med lyx, exklusivitet och 

högre pris efter förändringarna. Detta visar att trots att majoriteten av 

respondenternas bild av varumärket förbättrats, finns tydliga skillnader kring 

hur ompositioneringen önskades uppfattas av företaget och hur den faktiskt 

uppfattades.

Ringdahl angav även att varumärkets primära målgrupp inte förändrats 

i samband med ompositioneringen. Företaget har snarare fått tydligare 

uppfattning kring vilken dess största målgrupp är. Målgruppen identifierades 

som kvinnor i medelåldern. Den nya insikten anses bidragit till att märket 

kunnat positioneras på ett mer distinkt sätt gentemot dess konkurrenter än 

tidigare. Samtliga fokusgruppsdeltagare upplevde dock att varumärket bytt 

målgrupp i samband med förändringarna. 

Denna uppfattning grundades till stor del på varumärkets nya färger, som 

respondenterna upplevde riktas mot en yngre publik såsom ungdomar och 

barn. Samtliga respondenter benämnde förpackningarna som tjejiga, något 

som inte uppskattades av de flesta deltagarna. De olika uppfattningarna 

mellan företaget och fokusgruppsdeltagarna kring märkets positionering 

och målgrupp kan vara en bidragande faktorer till glappet mellan märkets 

identitet och image. 

5:3 att kommunicera via förpackningen

5:3:1 Förpackningen som identitetsbärare

Förpackningen kan ses som ett varumärkes främsta kommunikationsmedel 

(Silayoi & Speece, 2004:607). Ur den kvalitativa textanalysen framkom att 
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förpackningarna dels har en differentierande roll för varumärket och att de 

fungerar som en röd tråd för att grafiskt hålla samman ett brett utbud av 

produkter. Kombinationen av visuella element som logotyp, färg, typsnitt 

och material bidrar till att förpackningen inte bara kan kommunicera 

varumärkets identitet till dess intressenter, utan även skapa starka 

varumärkesassociationer (Underwood, 2003:62). 

Samtliga fokusgruppsdeltagare kände igen och associerade de tidigare 

förpackningarna till varumärket. Ingen av respondenterna hade uppfattat att 

företaget genomfört förpackningsförändringar. När de nya förpackningarna 

visades angav samtliga deltagare att de kände igen förpackningarna, men att 

de inte kunnat koppla de till varumärket. Varumärkesassociationerna till de 

tidigare förpackningarna var gemensamt starkare än till de nya. 

Förpackningar kan användas för att uttrycka ett varumärkes personlighet och 

värderingar. Det är centralt att garantera att konsumenternas uppfattningar 

av varumärket reflekteras via förpackningsdesignen, då dagens konsumenter 

inte bara gör ett produktköp, utan även ett varumärkesköp (Calver, 2007:7). 

Ringdahl uppgav att förpackningsförändringarna genomförts i samband med 

ett omfattande varumärkesidentitetsarbete och konsumentundersökningar 

för att ta fasta på varumärkets egenskaper och personlighet.  

Majoriteten av fokusgruppsdeltagarna uppgav att förpackningarnas 

utseende spelar roll vid val av varumärke. Förpackningarna är ofta det 

första konsumenterna associerar till i samband med ett varumärke (Dahlén 

& Lange, 2009:334). Samtliga respondenter kunde associera de tidigare 

förpackningarna med varumärket. Däremot kunde ingen av deltagarna 

skapa varumärkesassociationer till de nya förpackningarna. Resultaten 

visar att det varumärkesköp Calver, (2007) talar om, troligvis inte skulle 

ske för majoriteten av fokusgruppsdeltagarna. Dessa skulle snarare göra ett 

produktköp. 

Majoriteten av deltagarna menade att ett företags förpackningar ger 

ett första intryck av märket och lockar till köp i butikshyllan. Vidare 
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nämndes igenkännande som en viktig faktor. Respondenterna menade 

att ett företags förpackningar kan bidra till att produkterna upplevs som 

goda, billiga, exklusiva eller vara av hög kvalitet. Förpackningarna ansågs 

med andra ord vara viktiga identitetsbärare från både varumärket och 

fokusgruppsdeltagarnas perspektiv. 

5:3:2 Förpackningen som ompositioneringsstrategi

Vid en ompositionering kan en förändring av förpackningen användas för att 

kommunicera den nya positionen på marknaden (Dahlén & Lange, 2009:335).    

Ringdahl uppgav att företaget, genom förpackningsförändringarna, intagit en 

ny position på marknaden. Trots att varumärkets kärnvärden inte förändrats, 

upplevde majoriteten av fokusgruppsdeltagarna att en förändring av dessa 

ändå har skett. 

En ogenomtänkt förpackningsdesign som inte lyckas förmedla 

budskapet till varumärkets intressenter kan leda till att varumärkets 

positioneringsstrategi fallerar (Meyers & Gerstman, 2004:3). Resultaten 

från fokusgruppsintervjuerna indikerar att de nya förpackningarna inte 

lyckats förmedla de budskap företaget vill kommunicera. Detta indikerar att 

företagets ompositioneringstrategi inte varit helt lyckad.  

5:3:3 Förpackningsförändringar

Förpackningsförändringar kan bli nödvändiga om ett varumärkes 

förpackningar inte anses differentiera och kommunicera märkets 

personlighet tillräckligt (Holmes & Paswan, 2012:110). Ur samtalsintervjun 

med Ringdahl framkom att detta var fallet för företaget. De tidigare 

förpackningarna ansågs inte kommunicera de kärnvärden och den 

varumärkesidentitet företaget fastställt.  

Vidare uppgav Ringdahl att det inte tidigare gjorts något egentligt arbete 

med varumärkets identitet. Arbetet med varumärkesidentiteten grundades 

på de konsumentbaserade undersökningar företaget genomfört, då de 

visat att varumärket upplevdes anonymt. Förpackningsförändringar anses 

särskilt effektiva när ett varumärke vill uppdatera dess identitet och image. 
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Förändringarna kan påverka konsumenter mer än vad reklam och annonser 

kan (Theodore, 2009; Richards, 2009 i Lee et al., 2010:487). Majoriteten av 

fokusgruppsdeltagarna ansåg att varumärket kändes mer modernt i och med 

förändringarna. Deltagarna menade att förpackningsförändringarna därför 

var positiva.

Förpackningsförändringar kan bidra till att skapa enhetlig visuell identitet för 

ett varumärke (Melin, 1999:173). Ur den kvalitativa textanalysen framkom 

att de nya förpackningarna ska kunna kopplas till varumärkets identitet så 

att konsumenterna skulle känna igen varumärket. De färger och mönster 

som valdes till förpackningarna utgick därför från varumärkesidentiteten. 

Förpackningarna skall således fungera som en röd tråd för varumärkets 

visuella identitet. 

5:3:4 Risker vid förpackningsförändringar

Eftersom förpackningen är en stor del av varumärkets image, kan 

utvecklandet av en ny förpackning medföra risk för att konsumenterna inte 

förstår förändringen och därmed sviker varumärket (Lee et al., 2010:487). 

Uppfattningarna kring de tidigare förpackningarna varierade bland 

fokusgruppsdeltagarna. Ungefär en tredjedel av respondenterna ansåg 

att förpackningarna innan förändringarna kändes genuina, pålitliga och 

trevliga. Den tidigare bilden av varumärket var positiv för dessa deltagare. 

Enligt Schoormans & Robben, (1997) bör en förpackningsförändring 

undvikas om varumärkets image redan är positiv eftersom det kan skapa 

ett glapp mellan märkets identitet och image (Schoormans & Robben, 

1997:285). Förändringarna uppfattades av dessa deltagare som negativa, 

då de hade svårt att förstå motivationerna. Bilden av varumärket blev för 

respondenterna otydlig.

Melin, (1993) påpekade att förpackningsförändringar måste göras diskret då 

det är viktigt att inte förlora kontinuitet. Samtidigt skall förändringen vara 

så pass tydligt att den uppfattas av konsumenterna (Melin, 1999:83). Flera 

deltagare uppgav att förpackningsförändringar som knappt märks visar att 
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varumärket fortfarande vill hålla vid det de står för. För stora förändringar 

ansågs signalera att varumärket bytt kärnvärden. Ungefär en tredjedel av 

respondenterna angav att de blev förvirrade av förändringarna eftersom 

de upplevdes för stora. De tidigare associationerna till märket hade helt 

försvunnit då även kärnvärdena upplevdes ha förändrats. 

Det känslomässiga band som skapats mellan varumärket och intressenterna 

kan inte styras av företaget (Haig, 2005:136). Konsumenternas attityder 

är relativt stadiga sammansättningar och de existerande attityderna 

till varumärket kan därför påverka de attityder som uppkommer efter 

förändringen (Simonin & Ruth, 1998 i Gotsi & Andriopoulos, 2007:343). Då 

majoriteten av respondenterna tidigare associerat varumärket med mängd 

och lågpris, uppgav flera deltagare att den nya uppfattningen om Gille som 

ett exklusivt varumärke kunde vara missledande. När de letar efter Gille i 

butikshyllan och förväntar sig förpackningar som kommunicerar lågpris kan 

det bli svårt att hitta varumärket. Vidare upplevde majoriteten av deltagarna 

att priset på produkterna höjts i samband med förpackningsförändringarna. 

Uppskattningsvis hälften av deltagarna menade att de inte vill betala mer för 

snyggare förpackningar, medan den andra hälften uppgav att de gärna skulle 

göra det. 

Två av deltagarna upplevde att företaget skapat nya förpackningar eftersom 

de vill dölja något skamligt i produkterna. Respondenterna menade att de 

nya förpackningarna gjorde att de misstänkte att produkterna har mycket 

konserveringsmedel och andra konstigheter i sig. Vidare uppgavs att om 

varumärket måste lägga så pass mycket energi på förpackningarna signalerar 

det att produkterna inte är lika bra. 

Detta indikerar att förpackningsförändringarna bidragit till ett glapp 

mellan varumärkets identitet och image. Trots att förändringarna 

upplevdes som positiva av majoriteten av fokusgruppsdeltagarna blev 

varumärkesassociationerna svagare. Förpackningarna ansågs av majoriteten 

av deltagarna blivit synligare, trevligare och finare. Ingen av respondenterna 

kunde dock koppla de nya förpackningarna till varumärket och dess 

kärnvärden. 
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6. slutsats 
I det här kapitlet besvaras studiens syfte och frågeställningar utifrån dess 

teoretiska utgångspunkter, empiri och analys.

Syftet med studien var att undersöka hur en förpackningsförändring 

påverkar ett varumärkes image. Det varumärke som undersöktes var Gille 

som genomförde förpackningsförändringar under 2012. 

De frågeställningar som formulerades för att svara på syftet var:

Hur vill företaget att varumärket skall uppfattas av dess 

konsumenter i samband med förpackningsförändringarna?

Hur uppfattas företagets nya förpackningar i förhållande till de 

tidigare förpackningarna?

Hur överensstämmer konsumenternas uppfattningar om de nya 

förpackningarna med varumärkesidentiteten? 

6:1 hur företaget vill att varumärket skulle uppfattas

Företaget vill att varumärket skall associeras med kvalitet, äkthet, 

naturlighet och genuinitet. Varumärkesidentiteten skall spegla företagets 

historia och ge återkopplingar till gamla bagerier och konditorier. Genom 

konsumentbaserade undersökningar fastställdes varumärkets kärnvärden: 

familjärt, pålitligt och hjälpsamt. Vidare skall konsumenterna se på 

varumärket som en god vän de gärna umgås med. 

I samband med förpackningsförändringarna skall dessa kärnvärden behållas, 

men kompletteras med nytänk och innovation. Varumärket skall bli mer 

synbart i butikshyllan och inte längre uppfattas som anonymt och tråkigt av 

dess konsumenter. Den nya visuella identiteten skall överensstämma med 

företagets övergripande varumärkesidentitet och fungera som en röd tråd för 

varumärkets produkter. 

Typografin på förpackningarna förändrades i syfte att skapa konsekvens 

mellan produkterna. Den främsta differentieringsfördelen uppgavs vara 
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varumärkets nya färger, då dessa anses ovanliga inom livsmedelsbranschen. 

Färgerna skall skapa associationer till tradition, hantverk, trygghet, 

kvalitet och glädje. Färgvalen kan sägas representera företagets innovation 

och nytänk, medan de tidigare kärnvärdena främst uttrycks genom 

förpackningarnas mönster. Inspirationen till mönstren hämtades bland annat 

från gamla köksdukar, konditorilådor och picknickkorgar. 

Varumärket hade tidigare ingen definierbar position på marknaden. 

Varumärkets position arbetades därför igenom, både för att stärka 

konsumenternas varumärkesassociationer och för att göra märket synligare 

på marknaden. Ompositioneringen gjordes för att markera ett avstamp på 

något nytt för varumärket. Baserat på företagets konsumentundersökningar 

ansågs ompositioneringen nödvändig. Företaget förändrade varken 

varumärkets kärnvärden eller primära målgrupp i samband med 

ompositioneringen. 

6:2 hur de nya förpackningarna uppfattades i förhållande till de tidigare

De tidigare förpackningarna upplevdes av ungefär en tredjedel av 

fokusgruppsdeltagarna som genuina, pålitliga och trevliga. Andra menade att 

de kändes anonyma och fick associationer till lågpris och massproduktion. 

Majoriteten av deltagarna ansåg att de tidigare förpackningarna inte synts i 

butik utan snarare smält in i mängden. 

Särskilt färgerna på de tidigare förpackningarna ansågs vara opersonliga, 

men även mönstret upplevdes som diffust. Majoriteten av respondenterna 

uppskattade de nya förpackningarnas färger och uppgav att de skulle särskilja 

varumärket mot andra märken på marknaden. Samtliga deltagare associerade 

dock färgerna till kvinnor och begrepp som barnkalas och genustänk 

nämndes. Anknytningen uppskattades inte av de flesta respondenter. 

Gemensamt för deltagarna var att samtliga ansåg att företagets målgrupp 

förändrats. Flera deltagare ansåg att de nya färgerna var kommersiella och 

menade att de förlorade tilltro gentemot företaget i och med förändringarna. 

Även placeringen av produkternas innehållsförteckningar nämndes som 
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bidragande faktor till den ökade misstron, då dessa upplevdes mindre synliga 

än tidigare. 

Trots att de tidigare mönstren upplevdes diffusa av majoriteten av 

fokusgruppsdeltagarna, skapade de associationer till bland annat trygghet, 

gammaldags och genuinitet. Samtliga respondenter upplevde att de nya 

mönstren förknippades med liknande känslor. Associationerna till både 

de tidigare och nya mönstren stämde väl överens med den bild företaget 

önskade att mönstren skulle förmedla. Fokusgruppsdeltagarna upplevde 

gemensamt förändringarna av mönstren positiva. 

Majoriteten av respondenterna ansåg att företaget lagt ner mer energi 

på de nya förpackningarna och att produkterna därför upplevdes mer 

välsmakliga. Deltagarna tyckte även att förpackningarna kändes mer 

exklusiva. Gemensamt för respondenterna var att de misstänkte att priset på 

produkterna höjts i samband med de nya förpackningarna. Uppskattningsvis 

hälften av deltagarna menade att de inte vill betala mer för snyggare 

förpackningar, medan den andra hälften uppgav att de gärna skulle göra det. 

Två respondenter upplevde att företaget skapat nya förpackningar eftersom 

de vill dölja något skamligt i produkterna. Respondenterna menade att de 

nya förpackningarna gjorde att de misstänkte att produkterna har mycket 

konserveringsmedel och andra konstigheter i sig. Vidare uppgavs att om 

varumärket måste lägga så pass mycket energi på förpackningarna signalerar 

det att produkterna inte är lika bra. 

Resultaten från fokusgruppsintervjuerna visade att uppskattningsvis två 

tredjedelar av deltagarna ansåg att de nya förpackningarna var bättre än de 

tidigare.  

6:3 hur uppfattningarna överensstämde med varumärkesidentiteten

Majoriteten av fokusgruppsdeltagarna menade att den bild de haft av 

varumärket sedan tidigare förbättrats i samband med förändringarna. Den 

positiva synen motiverades av att varumärket upplevdes mer modernt, lyxigt 
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och att känslan av massproduktion försvunnit. Trots att bilden av varumärket 

förbättrats kunde ingen av deltagarna associera märket till de kärnvärden 

företaget fastställt. 

Ungefär en tredjedel av respondenterna hade redan innan förändringarna 

en positiv bild av varumärket. De associationer som nämndes stämde väl 

överens med varumärkets identitet. Efter förpackningsförändringarna hade 

de tidigare associationerna helt försvunnit och flera respondenter uppgav att 

de blev förvirrade av förändringarna. Gemensamt för fokusgrupperna var att 

samtliga deltagare kunde koppla de tidigare förpackningarna till varumärket. 

Däremot kunde ingen av respondenterna associera de nya förpackningarna 

med varumärket. Trots att majoriteten av deltagarna fick en bättre bild av 

varumärket indikerar resultaten att det finns ett glapp mellan varumärkets 

image och identitet. 

Särskilt associationerna till de nya förpackningarnas färger avvek från 

vad varumärket vill kommunicera. Dessa bidrog till att samtliga deltagare 

uppfattade att varumärket, i och med förändringarna, även bytt målgrupp 

och istället riktade sig till en yngre publik. Även förändringarna av typografin, 

och då särskilt placeringen av innehållsförteckningarna, upplevdes negativ 

av majoriteten av respondenterna. Detta påverkade flera deltagares tilltro till 

varumärket negativt. 

Det visuella element som främst överensstämde med varumärkesidentiteten 

var de nya förpackningarnas mönster. Deltagarna förstod kopplingen till 

varumärkets historia och fick associationer till den inspiration Ringdahl 

tidigare beskrivit. Flera av de respondenter som angav att synen på 

varumärket försämrats i och med förändringarna menade att de till viss del 

återfick den positiva bild av märket de tidigare haft. 

Majoriteten av fokusgruppsdeltagarna förstod förändringarna och 

menade att varumärket blev mer differentierat, lockande och tilldragande. 

Andra respondenter uppgav att de inte uppfattade motivationerna till 

förändringarna och att de därför blev förvirrade. De nya förpackningarna 
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upplevdes gemensamt som lyxiga och exklusiva. Då majoriteten av 

respondenterna tidigare associerat varumärket med mängd och lågpris, 

menade några att den nya uppfattningen om Gille som ett exklusivt 

varumärke kunde vara missledande. När de letar efter Gille i butikshyllan och 

förväntar sig förpackningar som kommunicerar lågpris kan det bli svårt att 

hitta varumärket. Varumärkets ompositionering ansågs även ha innefattat 

förändring av dess kärnvärden, vilket Ringdahl uppgav inte hade skett. 

Resultaten från samtalsintervjun, den kvalitativa textanalysen och 

fokusgrupperna indikerar att varumärkets identitet och image inte 

överrensstämmer. Även om förpackningsförändringarna bidrog till 

att majoriteten av fokusgruppsdeltagarna fick en mer positiv syn 

på varumärket, finns det skillnader mellan den bild av varumärket 

företaget vill kommunicera och den bild deltagarna faktiskt 

upplevde. Förpackningsförändringarna resulterade främst i svagare 

varumärkesassociationer, då ingen av respondenterna kunde koppla 

förpackningarna till varumärket. 
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7. Egna reflektioner och framtida forskning
I det här kapitlet behandlas de egna reflektioner som uppkommit under 

studiens gång. Vidare presenteras förslag för framtida forskning inom ämnet.
  

Studien visade att varumärkesimagen till viss del var positiv redan 

innan förpackningsförändringarna. Ringdahl angav att motivationerna 

till förändringarna kom från de konsumentbaserade undersökningar 

företaget genomförde. Flera respondenter menade att de hade svårt att 

förstå motivationerna vilket väcker frågan kring om det fanns tillräckligt 

stark grund för förändringarna. Hade företaget möjligtvis behövt 

genomföra fler och mer omfattande undersökningar innan förändringarna 

implementerades? Dessa undersökningar hade kanske visat att 

förändringarna var onödiga eller att de behövde vara mer diskreta. 

Det glapp som identifierades mellan varumärkets identitet och image kan ha 

berott på att förändringarna upplevdes som för stora. Förändringarna ledde 

således till förvirring hos fokusgruppsdeltagarna då dessa antog att både 

företagets kärnvärden och målgrupp förändrats. Precis som i det inledande 

exemplet med Tropicanas förpackningsförändring är det viktigt att ta hänsyn 

till de varumärkesassociationer intressenterna redan har. 

Risken finns att intressenterna upplever att företaget förändrat varumärkets 

identitet vilket kan innebära att de inte längre hittar varumärket i 

butikshyllan. För stor förändring kan kanske till och med innebära att 

varumärket uppfattas som ett helt nytt märke. Om detta sker kan varumärket 

i sin tur tappa dess viktiga, lojala konsumenter.

I studien framkom även att respondenterna upplevde att företaget i och med 

förpackningsförändringarna dessutom bytt målgrupp och istället riktade 

sig till en yngre publik, såsom ungdomar och barn. Ringdahl menade att 

företaget inte bytt dess primära målgrupp utan fortfarande riktade sig till 

medelålders kvinnor. När ett företags konsumenter inte längre tror att de 

ingår i företagets målgrupp uppstår ett kommunikativt problem. Detta kan 
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leda till att de konsumenter företaget faktiskt riktar sig till inte längre vill 

köpa produkterna.

Framtida forskning kan innefatta studier kring hur företag bör arbeta 

för att minimalisera glappet mellan varumärkesidentiteten och imagen i 

samband med förpackningsförändringar. Detta kan exempelvis innefatta 

mer omfattande konsumentundersökningar och utvärderingar innan 

förändringarna genomförs, men även utvärderingar efter att förändringarna 

implementerats. Utvärderingarna efter förpackningsförändringarna bör 

således inte bara innefatta dess påverkan på företagets försäljningssiffror, 

utan även konsumenternas attityder till varumärket. 

Studier som undersöker i vilken grad en förpackningsförändring kan 

genomföras utan att varumärkesimagen påverkas negativt vore inte bara 

intressanta utan kan även agera som ett användbart verktyg för företag. 

Sådana studier kan även innefatta hur pass snabbt förpackningsförändringar 

bör göras. Resultaten av förändringarna skulle kunna påverkas av om de 

gjorts med diskretion under en längre tid eller om de snabbt implementeras i 

butikshyllan. 

Ytterligare förslag för kommande studier är forskning som även innefattar 

andra typer av reklamkanaler. Det vore intressant att undersöka hur köpt 

reklam, butiksexponering och andra typer av reklam i samband med 

förpackningsförändringar påverkar konsumenternas uppfattningar om ett 

varumärke. 
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8:3 webbaserade källor
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bilaga 1. 

Tropicanas förpackning innan förändringen

Hämtad från: http://www.globalpackagegallery.com/main.php/v/bev/juice/

Tropicana_OrangeJuice.jpg.html

Publicerad 2007-09-01

Hämtad 2012-12-27
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bilaga 2. 

Tropicanas förpackning efter förändringen

Hämtad från: http://ddbsva.wordpress.com/2009/06/29/week-05

Publicerad 2009-06-29

Hämtad 2012-12-27



77

bilaga 3. 

enkätundersökning inför fokusgrupper

Namn:

Ålder:

Har du barn?

  JA   NEJ

Känner du till Gille?

  JA   NEJ

Brukar du köpa produkter från Gille?  

  JA   NEJ
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bilaga 4. 

intervjumall till samtalsintervju med Gilles marknadschef  

henrik ringdahl

Öppningsfrågor

Vad är din position hos Gille?

Hur länge har du arbetat för Gille?

Introduktionsfrågor

Vilken position har du haft vid förändringen av era förpackningar?

Vilka är era primära målgrupper?

Övergångsfrågor

Varför valde ni att genomföra förpackningsförändringarna?

Hur gick ni till väga när ni beslutade er för att genomföra förändringarna? 

Hur har varumärkets identitet och kärnvärden förändrats i samband med 

förändringarna?

Hur viktig tycker du förpackningarnas utseende är när det gäller att 

kommunicera med era målgrupper?

Nyckelfrågor

Vad vill ni kommunicera med de nya förpackningarna?

Om Gille var en person, hur skulle du beskriva den? 

Har er målgrupp förändrats i och med förändringarna? 

Hur vill ni positionera varumärket idag jämfört med innan förändringarna? 
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Färgerna

Hur kommer det sig att ni valde färgerna till era förpackningar? 

Vad symboliserar färgerna för varumärket?

Typografin

Varför förändrade ni typografin på förpackningarna? 

Mönstren

Berätta lite mer om de mönster ni använt på förpackningarna, varför har ni 

valt just de? 

Vad har mönstret för funktion och vad skall det signalera?

Avslutande frågor

Vad har ni upplevt för respons på era nya förpackningar?

Har du några andra tankar kring förpackningsförändringarna? 
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bilaga 5. 

Frågeställningar till kvalitativ textanalys

Vilka var motivationerna till förpackningsförändringarna?

Hur har företaget arbetat med förändringarna?

Hur har varumärkets identitet och kärnvärden förändrats i samband med 

förändringarna?

Vad vill företaget kommunicera med de nya förpackningarna?

Hur vill företaget att varumärket skall uppfattas av dess konsumenter i 

samband med förpackningsförändringarna?

Vilka är företagets främsta differentieringsfördelar i samband med 

förpackningsförändringarna?

Hur vill företaget positionera varumärket idag jämfört med innan 

förändringarna? 

Färgerna

Vad symboliserar de nya färgerna för varumärket?

Varför valdes just de färgerna?

Typografin

Varför förändrades typografin på förpackningarna?

Mönstren

Varför förändrades mönstren på förpackningarna?

Vad symboliserar de nya mönstren för varumärket? 
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bilaga 6. 

intervjumall till fokusgrupper

Vi skall tillsammans prata om förpackningar. Det finns inga rätt eller fel utan 

vi är endast intresserade av vad ni tycker. De frågor vi skall prata om har inga 

rätta svar.

Öppningsfrågor

Berätta lite om er själva. Vad heter ni och hur gamla är ni? 

Har ni varit med i en fokusgrupp tidigare? 

Introduktionsfrågor

Brukar ni tänka på hur produkter ser ut när ni handlar? 

Har utseendet någon betydelse för om ni väljer att köpa en viss produkt?

Övergångsfrågor

Känner ni igen de här förpackningarna? (Tidigare förpackningarna visas)

Har ni köpt de här förpackningarna någon gång? 

Varför har ni valt dessa förpackningar framför andra?

Vad tycker ni om de här förpackningarna?

Vad får ni för associationer när ni ser förpackningarna?

Vad tror ni företaget vill säga till er som konsumenter med förpackningarna?

-  Vad tycker ni förpackningarna representerar? Vad tror ni varumärket 

står för när ni ser de här förpackningarna?

Färgerna

Vad tycker ni om färgerna på förpackningen?

Vad får ni för associationer till färgerna?
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Typografin

Spelar textens utseende någon roll på produkterna ni köper?

- Hur då? Varför?

Vad tycker ni om texten på förpackningen? 

Mönstren

Vad tänker ni på när ni ser mönstret på förpackningen?

Vad får ni för associationer till mönstret?

Nyckelfrågor

Har ni uppmärksammat att de här förpackningarna har förändrats? 

Varför tror ni att de har förändrat förpackningarna? 

Vad tycker ni om de här förpackningarna? (Nya förpackningarna visas)

Vad får ni för associationer när ni ser de här förpackningarna?

Vad tror ni företaget vill säga till er som konsumenter med förpackningarna?

- Har er uppfattning om varumärket förändrats nu när de har en ny 

förpackningsdesign?

Tycker ni att den här förpackningen stämmer överens med er bild av 

varumärket? 

- Hur då?  Om inte, varför?

Tycker ni att den här förpackningen står ut mer på butikshyllan än andra 

produkter?

Tycker ni att den här förpackningen står ut mer på butikshyllan än den andra 

förpackningen? 
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Färgerna

Vad tycker ni om färgerna på förpackningen?

Vad får ni för associationer till färgerna?

Typografin

Vad tycker ni om texten på förpackningen? 

Tycker ni texten på dessa förpackningar är bättre eller sämre än tidigare?

Mönstren

Vad tänker ni på när ni ser mönstret på förpackningen?

Vad får ni för associationer till mönstret?

Avslutande frågor

Tycker ni att det är positivt eller negativt att varumärket ändrat sina 

förpackningar?

Finns det något ni tycker varumärket kunnat göra annorlunda?

Har ni några fler tankar kring förpackningarna? 

Har ni några fler tankar kring varumärket?
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bilaga 7. 

Gilles förpackningar innan förändringarna

Hämtad från: https://www.handla24.se/ProductImages/a_01/original/7314710100008.jpg

Hämtad från: https://www.handla24.se/ProductImages/a_01/original/7314710120006.jpg
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bilaga 8. 

Gilles förpackningar efter förändringarna

Hämtad från: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/continental_bakeries/image/

view/gille-smaa-pepparkakshjaertan-150238

Hämtad från: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/continental_bakeries/image/

view/gille-havreflarn-126254
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Hämtad från: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/continental_bakeries/image/

view/gille-cookie-126256

Hämtad från: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/continental_bakeries/image/

view/gille-skumbollar-113527
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